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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1: «Σκοπός» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:27 | ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ! ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!  
 
1 Απριλίου 2021, 21:22 | Γιώργος Γεωργιάδης -Δεν προβλέπεται ρητά η εναλλασσόμενη κατοικία, ούτε το ½ του 
χρόνου του παιδιού. Ο ΓΟΝ.ΙΣ. επιμένει σταθερά στο 1/2 του χρόνου.-Το νομοσχέδιο όμως ΔΕΝ τα αποκλείει και 
μπορεί κάποιος ή κάποια να τα διεκδικήσει δικαστικά.-Οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ο 
γονέας που διαμένει με το παιδί δεν αποφασίζει μόνος του.– Ο ΓΟΝ.ΙΣ προτείνει το «γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής τέκνου» (parenting plan), και στα συναινετικά διαζύγια και στην περίπτωση αντιδικίας, πράγμα που 
έχει ξεκινήσει με επιτυχία στο Κέντρο Στήριξης και μπορεί να εφαρμοσθεί και με το παρόν νομοσχέδιο-Η 
επικοινωνία είναι υποχρέωση όχι μόνο δικαίωμα, άρα πρέπει να τηρείται. Η επικοινωνία είναι το 1/3 του χρόνου 
του παιδιού, κατά μαχητό τεκμήριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί αλλά και να μειωθεί, πράγμα που μπορεί 
να έχει και αρνητικά αποτελέσματα στη σχέση γονέα και τέκνου.-Οι διατάξεις της διατροφής παραμένουν 
αμετάβλητες. Ο ΓΟΝ.ΙΣ. σταθερά προτείνει οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών.– Θεσπίζονται οι λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας, 
πλέον υπάρχουν συνέπειες για το γονέα που προσπαθεί να αποξενώσει τον άλλο καθώς και για αυτόν που δεν 
τηρεί τις αποφάσεις και τις συμφωνίες.– Η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να προστεθεί στους λόγους 
κακής άσκησης της γονικής μέριμνας αποτελώντας αιτία αφαίρεσης της επιμέλειας.-Για τα εκτός γάμου παιδιά, οι 
πατέρες αποκτούν την κοινή επιμέλεια αν αναγνώρισαν εκούσια ή αν άσκησαν οι ίδιοι αγωγή αναγνώρισης 
τέκνου. Η κοινή επιμέλεια θα έπρεπε να επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις που ο πατέρας δεν αρνήθηκε τη 
σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου.-Θεσπίζεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση και θεωρούμε 
ότι είναι η σωστή κίνηση για τη δημιουργία κουλτούρας συναινέσεων και επίλυσης διαφορών.-Θεσπίζεται ειδική 
επιμόρφωση των δικαστών. Ωστόσο, κρίνουμε απαραίτητο μετά την ισχύ του νέου νόμου να ιδρυθούν 
οικογενειακά δικαστήρια πλαισιωμένα με ειδικούς συμβούλους του Δικαστή και η ειδική επιμόρφωση να 
επεκταθεί και στους δικηγόρους.-Με τις μεταβατικές διατάξεις μπορούν να μεταρρυθμιστούν οι υπάρχουσες 
συμφωνίες, αλλά κατά την ορθότερη άποψη και οι δικαστικές αποφάσεις. Όμως, επιμένουμε να αναφερθεί ρητά 
και η μεταρρύθμιση δικαστικών αποφάσεων. 
 
1 Απριλίου 2021, 21:39 | Μαρια Μειτη Άρθρο 1.ΣκοπόςΟ παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων.  
 
1 Απριλίου 2021, 21:36 | ΑΓΑΠΗ  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ .1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι 
παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και 
οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το 
δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να 
εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το 
νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας 
ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του 
νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται 
σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού 
δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ 
ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο καθεστώς γονέα – 
εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από κοινού και εξίσου», 
άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις 
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περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης 
απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης 
συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που 
αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και 
εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των 
καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
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την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική!  
 
1 Απριλίου 2021, 21:29 | αποξενωτης υπουργος Υπουργέ μου να σου ζήσουν οι υποστηρικτές σου κατα της 
συνεπιμέλειας, σε κανένα Δίκαιο δεν υπάρχει το 50/50 στις κοινές γονικές ευθύνες γιατι εξυπακούεται συντεχνίτη 
Υπουργέ. 
 
1 Απριλίου 2021, 21:11 | Εύη Το βέλτιστο του παιδιού, αυτό που σε άλλες χώρες είναι αυτονόητο ! Καμία διάκριση 
φύλου, μεσολαβητές και κοινωνικοί λειτουργοί που θα δώσουν τη φωνή των παιδιών. ΙΣΟΤΗΤΑ με ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ για 
κάθε γονέα μέχρι αποδείξεως της ακαταλληλότητάς του ! 
 
1 Απριλίου 2021, 21:09 | Κατερίνα Β. Συνεπιμελεια.. ΙΣΟΣ ΧΡΌΝΟΣ…ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.. Για το καλό των παιδιών 
μας  
 
1 Απριλίου 2021, 21:42 | Ιωάννης  Να μπούν οι λέξεις ισόχρονη παρουσία των γονέων, εναλλασόμενη κατοικία 
και ίσα νομικά δικαιώματα μεταξύ των γονέων. Να αφαιρεθεί η φράση ο γονέας με τον οποίο συνήθως διαμένει 
το παιδί. 
 
1 Απριλίου 2021, 21:32 | Δημήτρης Το καλό και συμφέρον του παιδιού είναι κοινή επιμέλεια Ίσος χρόνος και για 
τους δύο γονείς με Ελαχιστο χρόνο επικοινωνιας 1/3 για το κάθε γονέα. Εναλλασσόμενη κατοικια .Τόπος κατοικίας 
του τέκνου η τελευταια κοινή κατοικια του ζευγαριού πριν το διαζυγιο.‘Αρθρο 5 .Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση 
άρθρου 1511 ΑΚ.Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από 
την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
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δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 13 χρόνος επικοινωνίας. Ο χρόνος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 50-50 και 
για τους δύο γονείς να ξεκινάει από το 50-50 και να πηγαινει στο Ελαχιστο υποχρεωτικό 1/3Υποχρεωτικό ελάχις 
ος χρόνος επικοινωνίας για τον κάθε γονέα 1/3, λιγότερος χρόνος επικοινωνίας μονο αν δε θέλει ο γονέας.‘Αρθρο 
14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 21:11 | ΜΑΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι 
παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και 
οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το 
δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να 
εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το 
νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας 
ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του 
νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται 
σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού 
δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ 
ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο καθεστώς γονέα – 
εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από κοινού και εξίσου», 
άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις 
περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης 
απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης 
συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που 
αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και 
εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των 
καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
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πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
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1 Απριλίου 2021, 20:15 | Ελισάβετ Για το συμφέρον του παιδιού πρέπει να βγάλετε ένα δημοψήφισμα δίκαιο! 
50-50 συνεπιμέλεια… ίσος χρόνος και υποχρεώσεις μαζί με δικαιώματα. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. 
Δεν είναι επισκέπτης ο ένας γονιός.. είναι εγκλημα να παραμείνει ο υπάρχουσα κατασταση έτσι. Συνεπιμελεια 
ΤΩΡΑ!!! Μην ακούτε τις μητέρες που έχουν κάνει επάγγελμα τη μητρότητα. Χανουν τα συμφέροντα τους για αυτό 
έχουν τρελαθεί. ΊΣΟΣ ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | ΜΠΑΜΠΑΣ Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η τελευταία κοινή 
κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των γονέων του. Άρθρο 
5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από την ισόχρονη και ισότιμη, κοινή και εξίσου ανατροφή του και 
από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών με παρουσία κατάλληλα 
εκπαιδευμένων επιστημόνων. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, την οποία 
εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. Άρθρο 8. Η κατανομή της 
γονικής μέριμνας πρέπει να ορίζεται ισόχρονη σε ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, καθώς και στις δαπάνες του τέκνου. 
Άρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του 
άλλου γονέα ή υπόχρεου. Άρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά ζητήματα. Να προστεθεί: 
Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας τους. 
Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την μεταβολή της κατοικίας. Άρθρο 13. Τα 
έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο τον γονέα που επικοινωνεί με το τέκνο του αλλά και τον άλλο γονέα. 
Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 
18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο: Δικαστικές Αποφάσεις που ρύθμισαν την γονική μέριμνα, επικοινωνία οι οποίες 
έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, μπορούν να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των γονέων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη του παρόντος νόμου. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Georgi Petrou Τέσσερα πράγματα θα πετύχει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο: 1) να 
αποφασίζει για το παιδί, χωρίς να ρωτάει τον παιδί, 2) την δραματική αύξηση των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας, 3) ακόμη περισσότερες δικαστικές διαμάχες, 4) τεράστιο ψυχικό κόστος στα παιδιά. Δεν 
κάνω λόγο για τους γονείς, γιατί ας πούμε ότι το νομοσχέδιο αφορά τα παιδιά. Να αποσυρθεί άμεσα το 
νομοσχέδιο. Τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι. Δεν έχω αυταπάτες ότι κάποιος θα διαβάσει αυτές τις γραμμές, αλλά 
θέλω να έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Ως εκ τούτου, εξηγώ αναλυτικά. 1) αποφασίζει κάποιος για τι παιδί, χωρίς 
να ρωτάει τον παιδί. Θα πρέπει το παιδί να εξετάζεται στο δικαστήριο, με μόνο κριτήριο αν μπορεί να μιλάει. Το 
παιδί δεν είναι χαζό. Το παιδί είναι μικρό, αλλά σε καμία περίπτωση χαζό. Οπότε πρέπει να ακούγεται η άποψή 
του ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτικός διορισμός τουλάχιστον τριών παιδοψυχολόγων για 
τουλάχιστον δέκα συνεδρίες ο καθένας με τέτοιο τρόπο ώρες να μην ξέρει ο ένας ποιος είναι ο άλλος. Και να 
υπάρξουν ισάριθμες εκτιμήσεις. Το παιδί έχει δικά του προσωπικότητα και δική του κρίση. Έχει αναρωτηθεί ποτέ 
κανείς γιατί ένα παιδί δεν πηγαίνει στον άλλο γονέα; Μη σκεφτόμαστε εύκολα και βολικά ότι του βάζουν λόγια. 
Μήπως ο άλλος γονέας δεν αξίζει να είναι γονέας; Ρωτάω μήπως; Μήπως με την συμπεριφορά του κακοποιεί το 
παιδί; Και δεν εννοώ σωματικά. Μήπως;2) Δραματική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Όσοι 
ασχολείστε έστω και λίγο με τα νομικά, θα ξέρετε ότι η ενδοοικογενειακή βία και ειδικά η στρεφόμενη σε βάρος 
γυναικών και παιδιών, έχει τεράστια ποσοστά μη καταγγελίας. Και γιατί να καταγγείλει άλλωστε, όταν η 
νομοθεσία είναι υπέρ του δράστη Και γιατί να καταγγείλει κάποιος όταν δεν έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την 
καταγγελία του; Θα πρέπει δηλαδή να έχει γίνει μπλε στο ξύλο. Γιατί αλλιώς είναι ο λόγος μου ενάντια στο λόγο 
σου και στην περίπτωση που θα γίνει μπλε στο ξύλο πάλι είναι ο λόγος σου ενάντια στον λόγο μου. Εάν θέλουμε 
πραγματικά να κάνουμε μία τομή στη νομοθεσία, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα ηχητικής καταγραφής και 
βίντεο στη σχετική νομοθεσία , ώστε τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας να μπορούν να στηρίξουν την 
καταγγελία τους με απτές αποδείξεις και επιπλέον για να μην έχει κανένας το πάτημα να λέει μετά ότι η 
καταγγελία είναι ψεύτικη. Αλλά αυτή τη στιγμή η νομοθεσία ευνοεί το δράστη. Το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι πολύ 
καλά. Μέχρι να την βρούμε νεκρή την γυναίκα και η γειτονιά να πέσει από τα σύννεφα για άλλη μια φορά. Για 
αυτό και οι καταγγελίες των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας είναι πολύ λίγες σε σχέση με τα πραγματικά 
περιστατικά. Γιατί υπάρχει αδυναμία απόδειξης, γιατί υπάρχει ο φόβος της επόμενης ημέρας, γιατί υπάρχουν οι 
απειλές για την οποία καταγγελία, γιατι οι εύποροι μπαμπάδες απειλούν ότι αν γίνει καταγγελία, θα βάλουν τους 
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καλύτερους δικηγόρους και θα πάρουν τα παιδιά. Ποια γυναίκα θα τολμήσει να καταγγείλει περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας, ειδικά εάν υπάρχει τεκμήριο ως προς την επικοινωνία. Θα τρώνε ξύλο και θα λενε και 
ευχαριστώ. Έτσι όπως είναι το υπό ψήφιση νομοσχέδιο θα πρέπει να γίνει αμετάκλητη απόφαση για να 
επηρεαστεί η επικοινωνία. Δηλαδή σε τουλάχιστον τέσσερα με έξι χρόνια καθώς Η πράξη είναι πλημμέλημα και 
παραγραφή είναι στα πέντε χρόνια που μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα οχτώ. Οπότε στην καλύτερη περίπτωση μία 
γυναίκα θα πρέπει ή να τρώει ξύλο συνέχεια ή θα πρέπει να δίνει τα παιδιά με την βούλα του νόμου στο δράστη 
μέχρι να γίνει αμετάκλητη η καταδίκη και έχει ο Θεός. Επίσης πόσα συναινετικά διαζύγια δεν είναι και τόσο 
συναινετικά. Απλά έπεσε η απειλή από τον δράστη ότι σε περίπτωση καταγγελίας το διαζύγιο θα πάει κατά 
αντιδικία και μέχρι τότε θα της ψήσει το ψάρι στα χείλη. 3) ακόμη περισσότερες δικαστικές διαμάχες. Για κάποιον 
λόγο οι γονείς οδηγήθηκαν στο διαζύγιο. Δεν μας ενδιαφέρει ο λόγος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι για να 
φτάσουν στο διαζύγιο, υπήρχαν κάποιες διαφορές και διαφωνίες οπότε σε ένα ποσοστό περίπου 90% ξεκινάμε με 
δύο ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν εξ ορισμού. Και ερχόμαστε να τους υποχρεώσουμε νομικά να συμφωνήσουν 
σε θέματα για τα οποία έχουν διαφωνήσει ήδη στο παρελθόν όσο ήταν παντρεμένοι. Μα αν συμφωνούσαν τότε 
θα ήταν ακόμα παντρεμένοι. Βάζουμε δύο ανθρώπους με το ζόρι να συμφωνήσουν υποχρεωτικά που θα πηγαίνει 
το παιδί σχολείο, πού θα πηγαίνει το παιδί δραστηριότητες, πού θα πηγαίνει το παιδί ξένη γλώσσα, πού θα 
πηγαίνει οπουδήποτε. Και το αποτέλεσμα θα είναι ή περισσότερες εντάσεις ή κάποια μορφή παζαριού του στυλ 
«εγώ σε άφησα να αποφασίσεις πού θα πηγαίνει αγγλικά, οπότε εσύ πρέπει να με αφήσεις να αποφασίσω πού 
θα πηγαίνει σχολείο. Αυτό είναι το συμφέρον του παιδιού; Αν δεν μπορούν να αποφασίσουν, θα πρέπει να 
αποφασίζει ένας. Όχι κοινή απόφαση με το ζόρι. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα έρχεται ο γονέας του 
παιδιού, ο οποίος δεν ζήτησε κοινή επιμέλεια κατά την διαδικασία του διαζυγίου διότι τον βόλευε να μεγαλώνει 
το παιδί άλλος, να έχει τις υποχρεώσεις άλλος και αυτός να έχει μόνο δικαιώματα εκτός από την υποχρέωση 
καταβολής διατροφής, και έρχεται αυτός ο γονέας τώρα όποιος δεν ζήτησε επιμέλεια πριν έρχεται ζητάει τώρα. 
Γιατί; Τι άλλαξε; Γιατί δεν της ζήτησε κοινή επιμέλεια στην αρχή; Μήπως τον βολεύει αυτή η κατάσταση; Μήπως 
το πραγματικό κίνητρο είναι η εκδίκηση; 4) τεράστιο ψυχικό κόστος στα παιδιά. Δεν κάνω λόγο για τους γονείς, 
γιατί ας πούμε ότι το νομοσχέδιο αφορά τα παιδιά. Όμως αυτό το νομοσχέδιο δεν κοιτάει το συμφέρον του 
παιδιού αυτό το νομοσχέδιο κοιτάει το συμφέρον των γονέων. Όταν το παιδί έχει μεγαλώσει βλέποντας τον ένα 
γονέα να χτυπάει τον άλλον, όταν το παιδί έχει μεγαλώσει βλέποντας τον ένα γονέα να βρίζει και να απειλεί τον 
άλλον, αυτό το παιδί δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αγαπάει και τους δύο γονείς. Δεν υπάρχει τέτοιο τεκμήριο. 
Παιδί είναι, δεν είναι χαζό. Δεν μπορούμε βάσει τεκμηρίου να υποχρεώσουμε ένα παιδί να αγαπάει. Η αγάπη και 
ο σεβασμός κερδίζονται, δεν τεκμαίρονται. Τεκμήριο είναι αυτό που πληρώνουμε στην εφορία για το αυτοκίνητο, 
δεν είναι τεκμήριο η αγάπη του παιδιού προς τον ένα ή τον άλλο γονέα. Ξαναλέω παιδί είναι, μικρό είναι, δεν 
είναι όμως χαζό. Πραγματικά το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει ένα ήσυχο περιβάλλον να μεγαλώνει. Όλα τα 
υπόλοιπα είναι κουβέντες, ευχολόγια και πολύ εκδίκηση του ενός γονέα προς τον άλλον. Ελάτε στη θέση ενός 
παιδιού, το οποίο αναγκάζεται να πηγαίνει από δω και από κει, το οποίο αναγκάζεται να μένει σε εναλλασσόμενη 
κατοικία, το οποιο αναγκάζεται να βλέπει τους γονείς του να διαφωνούν για το πού θα πάει σχολείο. Γιατί αν 
υποθέσουμε ότι η απόσταση των σπιτιών μεταξύ τους είναι 20 χιλιόμετρα (λέω ένα νούμερο στην τύχη) πού θα 
πάει το παιδί σχολείο; Πιο κοντά στον έναν ή στον άλλον; Και υποχρεώνουμε δύο άτομα που δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν αν έξω είναι μέρα ή νύχτα, τους υποχρεώσουμε να συμφωνήσουν σε τέτοιου είδους θέματα. Και 
το παιδί στη μέση. Μα μην ξέρει πού θα πάει σχολείο. Να μην ξέρει πού θα μείνει. Και ποια είναι η ψυχολογία 
του; Κατά τα άλλα, κοιτάμε το συμφέρον του παιδιού και όχι των γονέων. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:56 | Σοφία Μαρινάκη ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
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εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 13 χρόνος επικοινωνίας. Ο χρόνος επικοινωνίας 50-50. Ελαχιστος χρόνος 
επικοινωνίας για το κάθε γονέα υποχρεωτικά 1/3. Εκτος και επιθυμεί λιγότερο. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Σωτήρης κυριε υπουργε κυριε πρωθυπουργε θα μπορεσει το παιδι μου να μεγαλωσει 
και με τους δυο γονεις το ιδιο κοντα του?? δεν ρωταω εγω το παιδι μου ρωταει. συνεπιμελεια τωρα και χωρις 
αστερισκους! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:56 | Χρήστος 2 γονείς, μια ψυχή ! ΙΣΟΤΗΤΑ στα πάντα. Τέρμα πια με τον έναν γονέα να είναι 
του Σαββατοκύριακου! Λυπηθείτε τα παιδιά μας. Κατάντια όλα αυτά τα χρόνια που στερήθηκαν τόσα παιδιά από 
τους γονείς τους και κάθε άλλο συγγενικό τους πρόσωπο. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ για όλους τους ικανούς 
γονείς !!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Κυριακή -ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ και στους 2 γονείς σε όλους τους τομείς στην ανατροφή των 
παιδίων τους μετά την διάσταση η διαζυγιο. -ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ με ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ 50-50 
και με εναλλασσόμενη κατοικία. -ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ της ΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ των 
παιδιών απο τον γονέα που έχει την επιμέλεια με ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Δικαστηρίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Παιδί χωρισμένων γονέων Τα παιδιά θέλουν σταθερότητα! ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ! 
Ως παιδί χωρισμένων γονέων λέω αρκετά! Και αυτός ο νόμος ειναι βραχνας σε σχέση με ρον προηγούμενο. Ως 
ενηλικας πλεον μου λειπει η σταθερότητα μου λείπουν οι σταθερες σχεσεις που θα μπορούσε να έχω με 
συνομίληκούς μου. Μην καταστρέψετε τα παιδιά. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | ΝΙΚΟΣ ΘΕΙΟΣ Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η τελευταία 
κοινή κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των γονέων του. 
Άρθρο 5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από την ισόχρονη και ισότιμη, κοινή και εξίσου ανατροφή 
του και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών με παρουσία κατάλληλα 
εκπαιδευμένων επιστημόνων. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, την οποία 
εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. Άρθρο 8. Η κατανομή της 
γονικής μέριμνας πρέπει να ορίζεται ισόχρονη σε ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, καθώς και στις δαπάνες του τέκνου. 
Άρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του 
άλλου γονέα ή υπόχρεου. Άρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά ζητήματα. Να προστεθεί: 



63 
 

Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας τους. 
Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την μεταβολή της κατοικίας. Άρθρο 13. Τα 
έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο τον γονέα που επικοινωνεί με το τέκνο του αλλά και τον άλλο γονέα. 
Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 
18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο: Δικαστικές Αποφάσεις που ρύθμισαν την γονική μέριμνα, επικοινωνία οι οποίες 
έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, μπορούν να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των γονέων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη του παρόντος νόμου. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Τασος Τσαρας Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται … Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον?? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μας. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | Παππούς Με το υπάρχον νομικό καθεστώς, οι μητέρες αρπάζουν τα παιδιά και μετά 
στην ουσία οι πατέρες εκβιάζονται για να βλέπουν λίγες ώρες τα παιδιά τους. Τα παιδιά δέχονται ένα οδυνηρό 
πλήγμα και μια μεγάλη πληγή που τα συνοδεύει εφ όρου ζωής και συνήθως εκδηλώνεται από την εφηβεία και 
μετά. Αποκόπτονται σχεδόν πλήρως και από την επιμέρους οικογένεια του πατέρα. Το άλλο μισό γενεαλογικό τους 
δένδρο δηλ το οποίο έχουν ανάγκη. Η μόνη λύση, για την ψυχική ισορροπία των παιδιών, είναι η συνεπιμέλεια 
50/50 με ισόχρονη εναλλαγή κατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφθούν συν τω χρόνω οι προστριβές μεταξύ 
των γονέων, θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων οι γονείς να συνεργάζονται και θα σταματήσει η εκμετάλλευση 
και εργαλειοποίηση των παιδιών που είναι αθώα θύματα.. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:35 | SOPHIA SPILIOTOPOULOS ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, ΙΣΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ στη διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων 
και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου» ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΚΑΘΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 31 Μαρτίου 
2021. Το Νομοσχέδιο θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά και παραβιάζει το Σύνταγμα και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. 
Η προστασία του συμφέροντος του παιδιού αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο για τη νομοθέτηση σε ζητήματα που 
αφορούν παιδιά, καθώς και για τις σχετικές με παιδιά αποφάσεις δικαστηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
και των γονέων. Αυτό επιβάλλουν υπερνομοθετικοί κανόνες: του Συντάγματος, επικυρωμένων από την Ελλάδα 
διεθνών συμβάσεων και του ενωσιακού δικαίου, και ιδίως:• το άρθρο 4 παρ. 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών 
(CEDAW), η Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής 
Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), το άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης, για τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Ως προς τις σχέσεις των 
χωρισμένων γονέων με τα τέκνα τους, οι υπερνομοθετικοί κανόνες απαιτούν την κατά περίπτωση, εξέταση του 
συμφέροντος του τέκνου, δηλαδή, την ελαστικότητά του. Δεν επιτρέπουν γενικές, υποχρεωτικές ρυθμίσεις για όλα 
τα τέκνα και όλους τους γονείς, καθώς τέτοιες ρυθμίσεις θίγουν το συμφέρον του παιδιού. Η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, που επιβάλλεται εκ του νόμου, γενικά και αυτόματα, προσβάλλει το συμφέρον του παιδιού 
και παραβιάζει υπερνομοθετικούς κανόνες, και ιδίως τους κανόνες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
όπως αποφαίνεται η Διεθνής Επιτροπή που ελέγχει την τήρηση αυτής της Σύμβασης και όπως υπενθυμίζει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας έμφαση, βάσει του άρθρου 24 του Χάρτη ΘΔ, στην ανάγκη εξατομικευμένης, κατά 
περίπτωση, εξέτασης του συμφέροντος κάθε παιδιού . Το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο ανταποκρίνεται πλήρως 
στις υπερνομοθετικές επιταγές. Επιβάλλει ως γνώμονα κάθε απόφασης των γονέων ή του δικαστηρίου το 
συμφέρον του συγκεκριμένου τέκνου (άρθρο 1511 ΑΚ). Παρέχει και τη δυνατότητα κοινής άσκησης της γονικής 
μέριμνας, εφόσον οι γονείς συμφωνούν και ορίζουν τον τόπο διαμονής του τέκνου (άρθρο 1513 ΑΚ). Έτσι, 
εξασφαλίζει σε κάθε συγκεκριμένο παιδί το αναγκαίο για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή του σταθερό και 
ελεύθερο συγκρούσεων περιβάλλον. Ο Ν. 1329/1983 παραμένει προοδευτικός, καθώς αναμόρφωσε τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων κατά τις επιταγές των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 2, 5 παρ. 1 και 21 παρ. 1 και 3 του 
Συντάγματος, καθώς και της ΕΣΔΑ και της CEDAW , και προέτρεξε της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
που υιοθέτησε η Γεν. Συνέλευση των Η.Ε. 6 χρόνια αργότερα (1989). Κατοχύρωσε έτσι την ελαστικότητα της 
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έννοιας του συμφέροντος του τέκνου και κατέστησε το Οικογενειακό Δίκαιο παιδοκεντρικό, όπως επιβάλλουν οι 
υπερνομοθετικοί κανόνες. Το Νομοσχέδιο καταργεί την ελαστικότητα του συμφέροντος του τέκνου και τον 
παιδοκεντρικό χαρακτήρα του Οικογενειακού Δικαίου. Ειδικότερα και ενδεικτικά:• Καταργεί την εξατομικευμένη, 
κατά περίπτωση, έρευνα του συμφέροντος κάθε παιδιού και επιβάλλει την υποχρεωτική, εκ του νόμου, από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας από τους χωρισμένους γονείς (άρθρο 7 Ν/Σ). Την από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας (τη λεγόμενη «συνεπιμέλεια») εισάγει διαμέσου της κοινής άσκησης τη γονικής μέριμνας, της οποίας 
η επιμέλεια αποτελεί μέρος, καθώς και έμμεσα, με την απαίτηση της επικοινωνίας κατά το 1/3 τουλάχιστον του 
χρόνου (άρθρο 13 Ν/Σ). Αυτό συνεπάγεται εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού, που σε συγκρουσιακά διαζύγια 
επιδρά αρνητικά στον ψυχισμό και την εξέλιξή του .• Επιβάλλει τη συνέχιση της άσκησης της γονικής μέριμνας και 
από τον κακοποιητή γονέα, από κοινού με το θύμα του, ή τη συνέχιση της επικοινωνίας του με το παιδί που 
κακοποίησε, έως την αμετάκλητη καταδίκη του (άρθρα 13 και 14 Σ/Ν).• Ποιος θα τολμήσει όμως να τον 
καταγγείλει; Κι αν τολμήσει, πώς θ’ αποδείξει την κακοποίηση και πώς θα προστατευτεί; Ποια θα είναι η διάρκεια 
της δίκης; Πόσες καταγγελίες θα ευδοκιμήσουν; Ποιο το τίμημα για το παιδί και τον κακοποιημένο γονέα; 
Επιβάλλει άκαμπτη, μηχανιστική, δυσεφάρμοστη, ερήμην του συμφέροντος του τέκνου, ρύθμιση της επικοινωνίας 
του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο (τεκμήριο 1/3 του (τίνος;) χρόνου) που δεν αρμόζει σε σχέσεις με παιδιά 
(άρθρο 13 παρ. 1 Ν/Σ). Εισάγει την έννοια της «γονικής αποξένωσης», που στοχοποιεί κυρίως τη μητέρα και 
καταδικάζεται απόλυτα ως επιστημονικά αστήρικτη και επικίνδυνη από διεθνή ελεγκτικά όργανα, τα οποία ζητούν 
από τις κυβερνήσεις να οργανώσουν καμπάνιες ενημέρωσης όσων ασχολούνται με παιδιά και της ευρύτερης 
κοινής γνώμης, ώστε να μη χρησιμοποιείται. Η έννοια αυτή διατρέχει το Σ/Ν, όπως επιβεβαιώνει η Εισηγητική 
΄Εκθεση. Επιβάλλει άκαμπτα, υποχρεωτικά για τα δικαστήρια κριτήρια του συμφέροντος του τέκνου, που μάλλον 
το συμφέρον των γονέων εξυπηρετούν, εμφανίζοντας τα παιδιά ως ιδιοκτησία τους. Βασικό δόγμα του Σ/Ν είναι 
ότι το συμφέρον του τέκνου «εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του», χωρίς αναφορά στην καταλληλότητα κάθε γονέα για το έργο αυτό Ετσι, 
αυτοματοποιείται αθέμιτα η δικαστική κρίση (άρθρα 1, 5 και 13 Ν/Σ). Εισάγει κυριολεκτικά αυτόματο διαζύγιο, 
που λύνει το γάμο και με ψηφιακή κοινή δήλωση, η οποία είναι απρόσωπη, χωρίς να έχει ελεγχθεί δικαστικά υπό 
ποιές συνθήκες έγινε η συμφωνία ή η ψηφιακή δήλωση, αν εκφράζει την πραγματική βούληση και των δύο 
συζύγων και αν εξυπηρετεί το συμφέρον του συγκεκριμένου παιδιού (άρθρο 4 Σ/Ν). Η διαμεσολάβηση ενέχει τον 
κίνδυνο υποχώρησης του ασθενέστερου μέρους (συνήθως της μητέρας) σε βάρος του παιδιού, ιδίως σε 
περιπτώσεις συγκρουσιακών γονικών σχέσεων, όπου έχει δημιουργηθεί ανισορροπία δυνάμεων, και συνεπώς, 
αδυναμία διαπραγμάτευσης. Αντί να ιδρύσει σώμα οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών, με κατάλληλη 
στελέχωση και επαρκή χρηματοδότηση, που θα συνεπικουρούν τα δικαστήρια και θα στηρίζουν γονείς και παιδιά, 
συνεργαζόμενοι με παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους, εισάγει «΄Εκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης στην ΕΣΔΙ» 
στα οποία θα διδάσκονται εν ενεργεία δικαστές και εισαγγελείς από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ΑΕΙ και 
ειδικούς επιστήμονες, ιδίως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (άρθρα 16 και 17 Ν/Σ). Απαιτείται, δηλαδή, 
οι δικαστές να γίνουν ξαφνικά και ταχύρρυθμα ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί; Και δεν έχει γίνει 
αντιλητό το βασικό, ότι δηλαδή, έτσι θίγεται η λειτουργική ανεξαρτησία τους; Τέτοιες ρυθμίσεις βλάπτουν τα 
παιδιά και τον ασθενέστερο γονέα, συνήθως τη μητέρα, αυξάνουν τις δικαστικές διενέξεις, περιορίζοντας όμως 
ταυτόχρονα τον δικαστικό έλεγχο του συμφέροντος κάθε παιδιού και την προστασία του ασθενέστερου, λόγω 
κακοποίησης ή άλλου λόγου, γονέα. Θίγουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και περιορίζουν το έργο των 
δικαστών. Έτσι, παραβιάζουν το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και καθιστούν την Ελλάδα 
υπόλογη σε διεθνή ελεγκτικά όργανα. Για τους σοβαρούς αυτούς λόγους, καλούμε και πάλι την Ελληνική 
Κυβερνηση, να αποσύρει το Νομοσχέδιο, στο σύνολό του και αν αυτό δεν γίνει, καλούμε τα μέλη τους Βουλής των 
Ελλήνων, αναλογιζόμενα την ευθύνη τους ενώπιον του Ελληνικού Λαού, να καταψηφίσουν το Νομοσχέδιο. Η 
Πρόεδρος του Δοικητικού Συμβουλίου, Ειρήνη Φερέτη. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:00 | Γιώργος Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η τελευταία κοινή 
κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των γονέων του. Άρθρο 
5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από την ισόχρονη και ισότιμη, κοινή και εξίσου ανατροφή του και 
από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών με παρουσία κατάλληλα 
εκπαιδευμένων επιστημόνων. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, την οποία 
εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. Άρθρο 8. Η κατανομή της 
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γονικής μέριμνας πρέπει να ορίζεται ισόχρονη σε ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, καθώς και στις δαπάνες του τέκνου. 
Άρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του 
άλλου γονέα ή υπόχρεου. Άρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά ζητήματα. Να προστεθεί: 
Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας τους. 
Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την μεταβολή της κατοικίας. Άρθρο 13. Τα 
έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο τον γονέα που επικοινωνεί με το τέκνο του αλλά και τον άλλο γονέα. 
Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 
18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο: Δικαστικές Αποφάσεις που ρύθμισαν την γονική μέριμνα, επικοινωνία οι οποίες 
έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, μπορούν να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των γονέων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη του παρόντος νόμου. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:10 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ ΘΕΙΟΣ Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η 
τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των 
γονέων του. Άρθρο 5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από την ισόχρονη και ισότιμη, κοινή και εξίσου 
ανατροφή του και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών με παρουσία 
κατάλληλα εκπαιδευμένων επιστημόνων. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, 
την οποία εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. Άρθρο 8. Η 
κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να ορίζεται ισόχρονη σε ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, καθώς και στις 
δαπάνες του τέκνου. Άρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής 
του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή υπόχρεου. Άρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά 
ζητήματα. Να προστεθεί: Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας τους. Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την 
μεταβολή της κατοικίας. Άρθρο 13. Τα έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο τον γονέα που επικοινωνεί με 
το τέκνο του αλλά και τον άλλο γονέα. Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο: Δικαστικές Αποφάσεις που ρύθμισαν την 
γονική μέριμνα, επικοινωνία οι οποίες έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, μπορούν να 
μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των γονέων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη 
του παρόντος νόμου. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:10 | ΖΩΗ Π. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΦΥΛΑΚΗ ΜΑΣ.ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΕΣ.ΤΟ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΘΑ ΜΑΣ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Λ.Β. Περί χρήσης και νοήματος των λέξεως και των όρων. Άρθρο 56 ‘Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον 
οποίο συνήθως διαμένει.’ Γενική αναφορά, ακόμα και για μη ‘χωρισμένους’ γονείς. (Αν για παράδειγμα ο ένας 
είναι αποσπασμένος σε άλλη πόλη κλπ). Από αυτό τι απορρέει; πιθανών ότι ο ανήλικος θεωρείται ότι έχει μία 
‘κυρίως’ κατοικία. Και που χρησιμεύει αυτό; Εκεί ίσως που δηλώνει κάποιος την κατοικία του. Επίσης ότι υπάρχει 
και ο μεριμνών γονέας με τον οποίο ο ανήλικος ασυνήθως (παρά τα συνηθισμένα;) διαμένει. Όταν όμως οι γονείς 
‘χωρίζουν’, και αν προηγουμένως έχουν την ίδια κατοικία, τότε σε κάποιο χρονικό σημείο ένας εκ των δύο θα 
αλλάξει κατοικία. Σε εκείνο το σημείο, πως θα καθοριστεί ‘ο γονέας με τον οποίο ο ανήλικος συνήθως διαμένει’; 
Άρθρο 1441, Συναινετικό διαζύγιο ‘να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των 
τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η 
διατροφή τους.’ Γιατί να καθορίζεται ‘ιδίως η επιμέλεια’, αφού αν οι γονείς συναινούν σε κοινή και εξίσου (και 
αδιάσπαστη και ισότιμα και ισόχρονα; ) μέριμνα, η επιμέλεια περιλαμβάνεται; Σε αυτή την περίπτωση δεν θα 
δηλώνουν τον γονέα με τον οποίο τα τέκνα ‘συνήθως διαμένουν’, αλλά εκείνον ‘με τον οποίο διαμένουν’. Άρα με 
τον άλλο δεν θα ‘διαμένουν’; Θα θεωρείται ότι ‘φιλοξενούνται’ αν διανυκτερεύσουν; Επίσης ο όρος ‘επικοινωνία’ 
αφορά μόνο τον ‘άλλο γονέα’, που δεν διαμένουν. Άρθρο 1513, Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των 
συζύγων ‘Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται 
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στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.’ 
Εδώ ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, είναι ο προφανώς ο ‘εκάστοτε γονέας΄, αφού το 1516 αφορά και 
τους δύο γονείς. Άρθρο 1514, Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 1. ‘Κατά παρέκκλιση 
του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν 
την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον 
οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα.’ [Γιατί η κατανομή της μέριμνας 
είναι ‘ιδίως‘ η άσκησή της μόνον από τον ένα; ] Εδώ το τέκνο διαμένει πάλι μόνο με τον ένα γονέα, άρα 
‘επικοινωνία’ θεωρείται ότι έχει ο άλλος γονέας’. Άρα αυτά είναι μέρος της κατανομής της μέριμνας; Ή αφορούν 
την άσκηση της μέριμνας από έναν μόνο; ‘…στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν… ‘. Το κόμμα πριν το ‘και’ 
δεν βοηθάει. Άρθρο 1519, Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. ‘Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο’. Για άλλη 
μια φορά, η ‘επικοινωνία’ αφορά αυτόν που δεν διαμένει με το τέκνο. Μόνο που εδώ, ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο έχει και την επιμέλεια. Και η επικοινωνία είναι μόνο δικαίωμα και όχι υποχρέωση. Άρθρο 1520, 
Προσωπική επικοινωνία ‘Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, 
κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και 
επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.’ Επειδή η ‘διαμονή του τέκνου’ δεν μπορεί 
να είναι εφικτή κάπου που ‘δεν διαμένει’, θα πρέπει να εισαχθεί ή έννοια της ‘προσωρινής’ διαμονής, ή της 
‘ασυνήθους΄ διαμονής. Η δε επικοινωνία να αφορά όχι μόνο τον μη έχοντα την επιμέλεια, αλλά και τον ‘άλλο 
γονέα’ γενικώς (αυτόν που το τέκνο ασυνήθως, δηλαδή παρά τα συνηθισμένα, διαμένει). Αν πάλι διαμένει ‘εξίσου’ 
(ισόχρονα;) και στους δύο, τότε ο όρος ‘διαμένει’ θα έχει την έννοια της απλής δήλωσης διεύθυνσης κατοικίας, 
όπου αυτό χρειάζεται ; Και ό όρος επικοινωνία θα αφορά και τους δύο γονείς, ή κανέναν, ή αυτόν που δεν θα 
αναφερθεί στην παραπάνω δήλωση; Αν δε η επικοινωνία είναι μεγαλύτερη από το τεκμήριο του 1/3 και φτάσει 
το ½, και αν αυτό συμπεριλαμβάνει το συνολικό χρόνο, άρα και τις διανυκτερεύσεις κατά ½, τότε δεν θα υπάρχει 
πλέον ό όρος ‘συνήθως’; Θα μπορούσε άραγε σύμφωνα με τα παραπάνω το τέκνο να διαμένει κατά τα 2/3 με τον 
γονέα που δεν έχει την επιμέλεια; (Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας, 1519). Τότε 
θα υπάρχει δικαίωμα ‘επικοινωνίας’ με τον γονέα που του έχει ανατεθεί ή επιμέλεια; Είναι προφανές ότι όλα τα 
παραπάνω χρειάζονται επαναδιατύπωση και αποσαφήνιση των χρησιμοποιούμενων ‘όρων’, πράγμα το οποίο δεν 
θα το επιχειρήσω καν, αλλά θα τo αφήσω σε εμπειρότερους εμού. Αν και θα ήταν απλούστερο και πιο ωφέλιμο 
για όλους να διαχωριστεί σαφώς η φυσική από τη νομική επιμέλεια και να διατυπωθεί απλώς ότι: η γονική μέριμνα 
παραμένει αδιάσπαστη μετά τη λύση του γάμου κλπ, ότι διασπάται (ή αφαιρείται) κατ’ εξαίρεση, ότι η κύρια 
έκφανσή της, δηλαδή η νομική επιμέλεια, αφαιρείται μόνο (και προφανώς in concreto) σε σοβαρές περιπτώσεις, 
ότι όταν η μέριμνα παραμένει αδιάσπαστη, θα πρέπει να αποφασίζεται συναινετικά ή από τον δικαστή ο τρόπος 
λειτουργίας της εναλλασσόμενης κατοικίας, ότι ο (απάνθρωπος) όρος επικοινωνία αφορά μόνο την περίπτωση 
αφαίρεσης νομικής επιμέλειας [η φυσική επιμέλεια δεν μπορεί να αφαιρεθεί από κάποιον που είναι με το παιδί 
του έστω και για λίγες ώρες, εκτός αν η επικοινωνία γίνεται υποχρεωτικά παρουσία τρίτου προσώπου ο οποίος 
και την αναλαμβάνει]. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | Γιώργος Γεωργιάδης Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νομου στην βαση του σκοπου 
του νομοθετη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Γεωργιος Νικολης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το  άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
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του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις  
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | Καρανδρέα Ι. Oχι στον νόμο που θυματοποιεί θύτες!!! Και καθιστά θύτες τα θύμαυα!!! 
Οχι στο ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ!!! Οχι αλλη ενδοοικογενειακή βία σε εμας και τα παιδιά μας!!! Πονάμε! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Σταματινα Μ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | Αθανάσιος Ψαράς-Χατζηγεωργίου Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (και όχι απλής παρουσίας) και των δύο γονέων στην 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ΚΟΙΝΗΣ ευθύνης τους έναντι αυτού. —–ΣΧΟΛΙΟ —-Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και τον 
δύο γονέων επιτυγχάνεται με την κατά τεκμήριο ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ του τέκνου. Είναι αναγκαία συνθήκη να μπορεί 
το τέκνο να διαμένει ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΑ στις οικίες των δύο γονέων. Η ΔΙΑΜΟΝΗ του τέκνου στην 
κατοικία του γονέα είναι εκείνο το γεγονός που ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στην πραγματικότητα την συμμετοχή του 
συγκεκριμένου γονέα στην ΑΝΑΤΡΟΦΗ του τέκνου (με την συμμετοχή αυτή βέβαια να ελέγχεται ως προς την 
ουσιαστικότητά της). Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας τέκνου-γονέα απογυμνωμένη από την δυνατότητα χρονικά 
επαρκούς διαμονής του τέκνου στην οικία του γονέα, υποβιβάζει τον συγκεκριμένο γονέα σε απλό επισκέπτη 
(στην καλύτερη περίπτωση.. δάσκαλο). Το τέκνο έχει ανάγκη και τους δύο γονείς στη ζωή του ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ και 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:38 | Βασιλικη Μ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | Αλεξανδρα Μ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
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1 Απριλίου 2021, 20:52 | Κ.Π ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!!!! Αμετακλητα όχι!!!!! Γυναικες και παιδια σε χέρια κακοποιητών! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Μανωλια Σ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | Μαριανθη Μ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | Μαρινα Μ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | Βίκυ Κεβρεκιδου Ενα θα πω, εχω παιδι 5 ετών και ο μπαμπάς του δεν ξέρει καν το χρώμα 
του. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:38 | Γεωργια Σακαρικου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το  άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις  παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις  
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:35 | Εμμανουελα Μ. Τα παίδια εχουν ανάγκη κ τους δυο γονείς. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: 
Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας 
και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
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1 Απριλίου 2021, 20:03 | Μινιεστρης Ν. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Γιαννης Μ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Μιχαλοπουλος Γ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | Μισαιλιδης Κ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Μικεντη Δ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | Μ.Μ Ως συμβολική αξία, η νομική αρχή της κοινής επιμέλειας (νομικής και φυσικής), 
της κοινής λήψης/διαμοιρασμού σημαντικών αποφάσεων για τη ζωή του παιδιού επικοινωνεί στο παιδί, στον 
άλλον γονέα, στο σχολείο και στις αρχές – στον κόσμο – ότι και οι δύο γονείς έχουν την ευθύνη για την 
διαμόρφωση της προσωπικότητάς του σε έναν λειτουργικό ενήλικα, ότι και οι δύο γονείς είναι εξίσου σημαντικοί 
στην ζωή του παιδιού, ότι και οι δύο είναι αναγκαίοι για την ευημερία του παιδιού και ότι κανένας δεν πρέπει να 
απορριφθεί ή να μειωθεί έχοντας δευτερεύοντα ρόλο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | Μητσιου Β. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | Γιαννης Μ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. Τα παιδια εχουν αναγκη κ 
απο τους δυο γονεις. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Μητρουδης Χ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Παρασκευη Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα! Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., 
από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια 
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της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Μετσιος Η. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
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1 Απριλίου 2021, 20:14 | Φώτης Καλατζής Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του 
τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης 
τους έναντι αυτού. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Μερκουρης Η. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | Ε.Κ. Το νομοσχέδιο κάθε άλλο παρά οδηγεί σε επίλυση των προβλημάτων που 
προκύπτουν μετά από ένα διαζύγιο. Το παιδί/Τα παιδιά εργαλειοποιούνται εντός ενός προβληματικού σχήματος. 
Ο σκοπός που φαίνεται να εξυπηρετεί το παρόν νομοσχέδιο θα μπορούσε να θεωρηθεί πως είναι ο εφησυχασμός 
του ενός εκ των δύο γονέων και κατά κύριο λόγο του πατέρα ο οποίος τείνει να έχει σπανιότερα την αποκλειστική 
επιμέλεια των τέκνων. Ωστόσο σε περιπτώσεις όπου διακυβεύεται η ψυχική ισορροπία και η ανάπτυξη ενός 
παιδιού σε ένα υγειές περιβάλλον, δεν υπάρχει περιθώριο για νομοθετήματα τα οποία αποσκοπούν απλώς στο 
να «κάνουν το χατίρι» στον ένα γονέα. Επιπρόσθετα, η τάση οπισθοδρόμησης και συντηρητισμού είναι εξίσου 
έκδηλη με τις γυναίκες να βρίσκονται έρμαια κακοποιητικών συντρόφων καθώς καθίσταται όλο και λιγότερο 
εφικτή η απαγκίστρωσή τους από ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | Γεωργία Πονηρελλη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το  άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις  παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις  
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
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άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ( όπου μπορεί να την 
βρει όποιος ενδιαφέρεται) ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΓΛΑΦΥΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Το πραγματικό 
συμφέρον του τέκνου…) Ανοιχτή επιστολή. Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, αξιότιμε κύριε υπουργέ της δικαιοσύνης, 
αξιότιμοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με την επιστολή μου αυτή θέλω να σας εκθέσω τους προβληματισμούς, 
τους φόβους και την αγωνία μου, σχετικά με το νέο νομοσχέδιο που αφορά την αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ 
γονέων και τέκνου μετά το διαζύγιο και τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων. Αρχικά θέλω εκ των προτέρων 
να ζητήσω συγγνώμη για τη γλώσσα και το ύφος της επιστολής μου που ενδεχομένως χρειαστεί να χρησιμοποιήσω 
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– καθώς στόχος της παρούσας επιστολής είναι να γίνετε κοινωνοί ενός τεράστιου κοινωνικού προβλήματος που 
αφορά την επικοινωνία του τέκνου με το γονέα που δεν έχει την επιμέλεια – το οποίο ίσως ξεφύγει απ’ το επίσημο 
ύφος που συνηθίζεται σε τέτοιου τύπου επιστολές. Ονομάζομαι Μαρία Κουρή, εργάζομαι ως δασκάλα ειδικής 
αγωγής και είμαι μητέρα τριών γιών. Επίσης είμαι γιαγιά ενός αγοριού 2 χρονών. Ο γιος μου έχει χωρίσει, την 
επιμέλεια έχει αναλάβει η μητέρα του παιδιού και όπως αντιλαμβάνεστε – εφόσον γράφω για το συγκεκριμένο 
θέμα – ο ίδιος αντιμετωπίζει προβλήματα στην επικοινωνία με το παιδί του. Αξιότιμοι, κυρίες και κύριοι, με την 
επιστολή μου αυτή σε αυτό ακριβώς το θέμα θέλω να εστιάσω. Όχι συγκεκριμένα στην περίπτωση του γιου μου, 
αλλά γενικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χωρισμένοι γονείς – συνήθως οι πατεράδες, αλλά και αρκετές 
μητέρες – στην επικοινωνία με τα παιδιά τους όταν δεν έχουν την επιμέλεια. Πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα 
μείζονος σημασίας, όπως ήδη γνωρίζετε. Όμως – και σας μιλάω εκ πείρας – άλλο σημαίνει γνωρίζω κι άλλο 
αντιλαμβάνομαι… συναισθάνομαι… συμπάσχω… Για να καταλάβετε όμως τη σοβαρότητα του ζητήματος, για το 
οποίο καλείσθε να νομοθετήσετε ΔΙΚΑΙΑ, πρέπει ή να βρεθείτε στη θέση ενός πατέρα που βιώνει τον πόνο της 
απομάκρυνσης απ’ το παιδί του, ή να ακούσετε τις ιστορίες ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από γενικές 
εκφράσεις όπως, προβλήματα στην επικοινωνία, εργαλειοποίηση παιδιών, γονεϊκή αποξένωση. Ακούστε λοιπόν 
μερικές… Μητέρα παιδιού τεσσάρων ετών επισημαίνει στη νηπιαγωγό του παιδικού σταθμού που πηγαίνει ο 
μικρός ότι έχει την αποκλειστική επιμέλεια και να μην επιτρέψει για κανένα την επαφή του παιδιού με τον πατέρα 
του σε περίπτωση που ο τελευταίος το επιδιώξει κατά τη διάρκεια που εκείνο βρίσκεται στον παιδικό. Το παιδί εν 
τω μεταξύ, όπως διαπιστώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει πολλά προβλήματα συμπεριφοράς. Ένα 
πρωινό το φέρνει η γιαγιά του στο σταθμό φανερά σοκαρισμένη. Εξομολογείται έντρομη ακόμη, ότι το παιδί τη 
ξέφυγε στο δρόμο, φωνάζοντας ότι θα πάει να βρει το μπαμπά του! Τα συμπεράσματα δικά σας… Πατέρας πάει 
να πάρει το παιδί του για την προκαθορισμένη ώρα επικοινωνίας. Βγαίνει η μητέρα του παιδιού και τον 
ενημερώνει ότι είναι άρρωστο και δεν μπορεί να το πάρει. Της ζητά να μπει  στο σπίτι να το δει για λίγο, κάτι που 
προβλέπεται στη δικαστική απόφαση (λες και χρειάζεται δικαστική απόφαση για να περάσει κάποιος άνθρωπος 
λίγο χρόνο με το παιδί του, όταν έχει αρρωστήσει). Δεν του το επιτρέπει. Της ζητά λεπτομέρειες για τη υγεία του 
παιδιού (διάγνωση, φάρμακα… ότι τέλος πάντων θέλει να μάθει ένας πατέρας για το παιδί του που αρρώστησε). 
Του πετά ένα απαξιωτικό <> και του κλείνει κατάμουτρα την πόρτα. Για να μη δώσει συνέχεια ο άνθρωπος και 
επιβαρύνει την ψυχολογία του παιδιού του, τρέχει στο νοσοκομείο. Εκεί μετά από αρκετό ψάξιμο βρίσκει το 
γιατρό που εξέτασε το παιδί, ο οποίος τον διαβεβαιώνει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και τον ενημερώνει ότι το παιδί 
θα επανεξεταστεί την τάδε του μηνός. Στο μεσοδιάστημα οποιαδήποτε προσπάθεια απ’ την πλευρά του πατέρα 
να ενημερωθεί απ’ τη μητέρα για την υγεία του παιδιού του δεν έχει αποτέλεσμα. Ένα καλά είναι και κλείσιμο του 
τηλεφώνου, πριν προλάβει να πει δεύτερη κουβέντα. Να επισκεφθεί και να δει το παιδί του από κοντά, ούτε 
λόγος… απαγορεύεται… Αντιλαμβάνεστε την αγωνία του. Πρόκειται για το πρώτο του παιδί το οποίο είναι μόλις 
10 μηνών. Απευθύνεται στην αστυνομία για βοήθεια, ώστε να μπορέσει να δει το παιδί του. Του λένε πως δεν 
μπορούν να μεσολαβήσουν. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι μήνυση αλλά του συστήνουν να μην το κάνει γιατί 
θα τον κατηγορήσουν ως δικομανή. Απευθύνεται στην εισαγγελία. Κάποιος εισαγγελέας ευαισθητοποιείται και 
του δίνει εισαγγελική εντολή η οποία του δίνει το δικαίωμα να παρευρεθεί στην επανεξέταση του παιδιού του στο 
νοσοκομείο και να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του. Φτάνει στο νοσοκομείο τη μέρα και ώρα που 
γνωρίζει ότι το παιδί θα είναι εκεί. Το μωρό τον αναγνωρίζει και απλώνει τα χεράκια του. Η πρώην σύζυγος μπαίνει 
στη μέση και του απαγορεύει να αγγίξει το παιδί του. Τον σπρώχνει και τον βρίζει χυδαία μπροστά στα έκπληκτα 
μάτια όσων τυχαίνει να βρίσκονται στο χώρο. Το μωρό συνεχίζει να απλώνει τα χεράκια του και να χαμογελάει 
στο μπαμπά του. Η γιαγιά του που το κρατάει αγκαλιά το απομακρύνει από το χώρο για να μην βλέπει τον πατέρα 
του. Έρχεται η ώρα της εξέτασης. Ο γιατρός βλέποντας ότι υπάρχει εισαγγελική εντολή, επιτρέπει στον πατέρα να 
παρευρεθεί. Η μητέρα του παιδιού όμως αρνείται πεισματικά, σχεδόν εμμονικά, φωνάζοντας έξω οι ξένοι… Ο 
πατέρας αναγκάζεται να αποχωρήσει βλέποντας το παιδί του να κλαίει λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε. Η 
μητέρα αντίθετα δεν πτοήθηκε από το κλάμα του παιδιού της και συνέχισε να φωνάζει μέχρι να χαθεί από τα 
μάτια της ο πατέρας του παιδιού της. Αποτέλεσμα… ο πατέρας κατάφερε να δει το παιδί του, να το αγκαλιάσει… 
να το φιλήσει… μετά από 15 μέρες. Πατέρας πάει να πάρει το ενάμιση χρονών παιδί του, για την προκαθορισμένη 
εβδομαδιαία επικοινωνία. Αφού αποχαιρετά η μητέρα το παιδί, το βάζει στο ειδικό καθισματάκι και κλείνει την 
πόρτα. Πριν προλάβει να απομακρυνθεί, η μητέρα αρχίζει να χτυπά με δύναμη την πόρτα του αυτοκινήτου 
ζητώντας να αποχαιρετήσει το παιδί. Ο μικρός αρχίζει να κλαίει. Ο πατέρας ζητά από τη μητέρα να σταματήσει να 
προκαλεί ένταση. Εκείνη, παρόλο που το παιδί συνεχίζει να κλαίει, χτυπά την πόρτα του αυτοκινήτου με 
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περισσότερη δύναμη. Ο πατέρας αναγκάζεται να ανοίξει την πόρτα ελπίζοντας ότι θα σταματήσει η ένταση. Η 
μητέρα αρπάζει το μωρό από το αυτοκίνητο και κατευθύνεται προς το σπίτι της. Ο πατέρας την ακολουθεί 
παρακαλώντας την να του δώσει το παιδί. Την ίδια στιγμή βγαίνει από το σπίτι η γιαγιά του παιδιού και επιτίθεται 
στον πατέρα χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Η μητέρα, εκμεταλλευόμενη τον αιφνιδιασμό του πατέρα, του ρίχνει 
κλωτσιά στα γεννητικά όργανα, κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της…! Ένα στημένο σκηνικό, με στόχο να 
αποθαρρύνουν τον πατέρα να βλέπει το παιδί του…με στόχο να προκαλέσουν την οργή του ώστε να χάσει τον 
έλεγχο, να ανταποδώσει τα χτυπήματα και να τον κατηγορήσουν για ενδοοικογενειακή βία. Αποτέλεσμα, μηνύσεις 
εκατέρωθεν, ένα πληγωμένο παιδί, ένας απεγνωσμένος πατέρας που δεν μπορεί να δει ούτε να προστατέψει το 
παιδί του και… τρέχα να βρεις το δίκιο σου σε μία χώρα που η δικαιοσύνη δηλώνει απούσα σε τέτοιες 
περιπτώσεις…! Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να γεμίσω τόμους με τέτοιες ιστορίες, καθώς υπάρχουν 
χιλιάδες άνθρωποι που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Μια έρευνα στο διαδίκτυο αν κάνετε εξάλλου, θα 
το διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι, ότι το τελευταίο βρίθει από αφηγήσεις παρόμοιων ιστοριών, άλλων πιο ήπιων και 
άλλων πιο σκληρών απ’ αυτές που σας περιγράφω. Εγώ επέλεξα ενδεικτικά κάποιες απ’ αυτές. Όλες όμως, 
πιστέψτε με, έχουν κοινό παρονομαστή την αντίληψη ότι επιμέλεια σημαίνει ιδιοκτησία…! Μία αντίληψη και 
πρακτική, που προκαλεί πολύ πόνο στον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, αλλά πολύ περισσότερο, έχει τεράστιες 
επιπτώσεις στον ψυχισμό και την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού που βιώνει τέτοιες 
καταστάσεις. Όταν λοιπόν από δω και πέρα ακούτε εκφράσεις όπως προβλήματα στην επικοινωνία, θα έχετε κατά 
νου έναν γονιό που δεν μπορεί να δει το παιδί του, έναν γονιό που δεν μπορεί να βρίσκεται δίπλα του όταν αυτό 
αρρωσταίνει, ένα γονιό με το ρολόι στο χέρι μην τυχόν και αργήσει να παραδώσει το παιδί στην ώρα του, ένα 
γονιό που δεν μπορεί να ενημερωθεί για την υγεία και την πρόοδο του παιδιού του, ένα γονιό που δεν μπορεί να 
χαρεί το παιδί του, ένα γονιό που υπομένει κοροϊδία, αδικία, προσβολές, βία αρκεί να βλέπει το παιδί του, έναν 
γονιό που μπορεί να κάνει να δει το παιδί του και μήνες, έναν γονιό που στέκει έρμαιο σε αυτό το θέατρο του 
παραλόγου καθώς δεν υπάρχει καμία κοινωνική πρόνοια κανένας θεσμός που να μπορέσει να τον βοηθήσει… για 
το αυτονόητο… να βλέπει το παιδί του… να είναι μέρος στη ζωής του… να το χορτάσει με την αγάπη του! Όταν 
λοιπόν από δω και πέρα ακούτε εκφράσεις όπως εργαλειοποίηση του παιδιού, θα έχετε κατά νου έναν γονιό (τον 
έχοντα την επιμέλεια) που χρησιμοποιεί το παιδί του για να εκδικηθεί τον πρώην σύντροφο, χρησιμοποιώντας 
κάθε μέσο – πολλές φορές μπροστά στο παιδί, αδιαφορώντας για το κακό που του προκαλεί, λειτουργώντας σαν 
να είναι υπεράνω νόμου, γιατί ο νόμος στις… κόπιες δικαστικές αποφάσεις<>, ποτέ δεν τιμωρεί τον έχοντα την 
επιμέλεια (δηλαδή στις πλείστες των περιπτώσεων τη μητέρα). Όταν λοιπόν ακούτε από δω και πέρα εκφράσεις 
όπως γονεϊκή αποξένωση θα έχετε κατά νου ένα παιδί που το κράτησαν μακριά από τον πατέρα του, ένα παιδί 
που έκαναν πλύση εγκεφάλου ώστε να μάθει να μισεί τον πατέρα του, ένα παιδί που αρνείται να δει τον πατέρα 
του τελικά, πού μεγαλώνει έχοντας μέσα στην ψυχή του το θυμό και τον πόνο που νιώθει κάθε παιδί όταν θεωρεί 
ότι ο μπαμπάς του δεν θέλει να είναι κοντά του. Αξιότιμοι, κυρίες και κύριοι, τώρα γνωρίζετε ότι πίσω από τις 
κενές συναισθήματος και εικόνων γενικές εκφράσεις βρίσκονται παιδιά που κακοποιούνται συναισθηματικά, 
βρίσκονται γονείς που πονάνε… Τώρα γνωρίζετε ότι πίσω από το αίτημα για συνεπιμέλεια βρίσκονται άνθρωποι 
που παλεύουν για το αυτονόητο… να ΕΊΝΑΙ ΓΟΝΕΊΣ… που ζητούν ΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ! Για 
όλους αυτούς τους λόγους απευθύνω έκκληση σε όλους εσάς, τον πρωθυπουργό, τον υπουργό δικαιοσύνης, τους 
βουλευτές, όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας. ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΔΙΚΑΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ, που δεν είναι άλλο απ’ το να μεγαλώνει ισότιμα και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. 
Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν 
να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό 
κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα συντεχνιακά συμφέροντα… νομοθετείστε έτσι 
ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το 
ζητούμενο και το επιθυμητό, καθώς υπάρχουν τα πάντα εκεί έξω. Καλοί μπαμπάδες και καλές μαμάδες πού 
βρίσκουν τρόπο, να μείνουν καλοί γονείς, εφόσον χωρίσουν. Υπάρχουν καλές μαμάδες και κακοί μπαμπάδες. 
Υπάρχουν καλοί μπαμπάδες και κακές μαμάδες. Νομοθετείστε έτσι ώστε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους 
που δεν καταλαβαίνουν το συμφέρον του παιδιού τους, είτε πρόκειται για κακή μαμά είτε πρόκειται για κακό 
μπαμπά, να βοηθηθούν… να υποχρεωθούν να δεχτούν βοήθεια… να φοβηθούν ότι θα χάσουν το παιδί τους αν 
δεν συνεργαστούν… Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές περιβάλλον με συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι 
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το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. 
Τίποτα λιγότερο… τίποτα περισσότερο…! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Δημοσθένης Ραπτης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015, ΕΛΨΕ 
ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | MAKHS 1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα… νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό 
και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο… τίποτα περισσότερο… Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην 
παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. Έτσι το άρθρο διατυπώνεται: Άσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής».‘ Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το 
εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. Ετσι το άρθρο 8 διατυπώνεται: 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού 
Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από 
αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και 
τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν 
συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής 
μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται 
αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
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γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) 
να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 
Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς 
γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς 
δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής 
αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα 
στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον 

του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ Άρθρο 9 «Μετά το από κοινού να 
προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. Το άρθρο διατυπώνεται «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα 
του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα 
άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο 
πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα». Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ. Να αντικατασταθεί ως κατωτέρω: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, 
ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 
Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Να προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ 
ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. Και διατυπώνεται όπως 
παρακάτω: Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο 
γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον 
άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν 
συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να 
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αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να 
διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει 
να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής 
κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Μ.Μ Στο νέο νομοσχέδιο, προκειμένου να είναι δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή ενός 
γονέα στην ανατροφή του παιδιού του και να διασφαλιστεί πρακτικά η γονική ισότητα προς όφελός του, π.χ. χωρίς 
διακρίσεις σε γονέα με τον οποίο κυρίως διαμένει το τελευταίο, επιβάλλεται να προστεθεί η αναφορά στην 
«ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 50-50 (τουλάχιστον 35%) και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα 
του με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες αμφοτέρων, συμπεριλαμβανομένων και των διανυκτερεύσεων», όπως 
εφαρμόζεται σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και όπως πολύ εύστοχα τονίζουν ο σύλλογος 
«Συνεπιμέλεια» και οι «Ενεργοί μπαμπάδες». - Ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων. - Θα πρέπει να αφαιρεθεί ο όρος ο «γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει» καθώς 
και ο όρος «επικοινωνία γονέα» για να διασφαλιστεί η γονική ισότητα. - Θα πρέπει από κοινού να ασκείται η 
γονική μέριμνα και η επιμέλεια (δηλ συνεπιμέλεια) εφόσον και οι δύο γονείς έχουν τη δυνατότητα αυτή και είναι 
ικανοί. Κάτι τέτοιο θα εναρμόνιζε το οικογενειακό δίκαιο με την Διεθνή Σύμβαση περί Δικαιωμάτων των Παιδιών 
που έχει κυρώσει η χώρα, τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις θέσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, τις 
απόψεις ξένων αλλά και εγχώριων επιστημονικών φορέων, όπως η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, ο Σύλλογος 
Ελλήνων Κοινωνιολόγων, καθώς και τις απόψεις της κοινής γνώμης βάση πανελλήνιας δημοσκόπησης που 
τάσσεται σε ποσοστό 89% υπέρ της θεσμοθέτησης της συνεπιμέλειας. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΕΛΕΜΠ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ‘Αρθρο 1511: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων, ‘Αρθρο 1514: 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..) Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
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1 Απριλίου 2021, 20:30 | Γεώργιος Πατσιλίβας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ‘Αρθρο 1511: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων ‘Αρθρο 1514 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..)Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα. ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Πασχάλης Το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί παιδιά βαλίτσα. Απομακρύνει βρέφη από την 
σταθερή καθημερινή φροντίδα της μητέρας. Οξύνει τις εντάσεις ανάμεσα σε πρώην ζευγάρια. Τα παιδιά 
χρειάζονται την παρουσία δύο ευτυχισμένων, συνεργατικών , υγειών γονέων. Η υποχρέωση σε συνεπιμέλεια τα 
εκθέτει σε τεταμένο, συγκρουσιακό κλίμα, με εντάσεις και ασταθές περιβάλλον. Αυτό είναι προς βλάβη και όχι 
προς το συμφέρον των παιδιών. Ικανοποιεί τα αιτήματα μερικών μπαμπάδων και όχι της πλειοψηφίας των γονέων 
και ειδικά των γυναικείων οργανώσεων. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ και όχι να 
επιβληθεί με ΝΟΜΟ! Προστατέψτε τα παιδιά από κακοποιητικούς γονείς! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | Γ.Δ. Τα περισσότερα έχουν ήδη αναφερθεί οπότε και επικεντρώνομαι μόνο στα 
παρακάτω που με καίνε γιατί είμαι παθών: Συνταγματικό και Ευρωπαϊκό δικαίωμα ισότητας δυο φύλων – έχουμε 
2021 άλλωστε. Και οι δυο είναι εξίσου καλοί γονείς κατά τεκμήριο. Και οι δύο μπορούν να μεγαλώσουν παιδιά 
(μετά τον απογαλακτισμό). Και οι δύο μπορούν να κάνουν τις δουλείες του σπιτιού. Και οι δυο μπορούν να είναι 
καλοί εργαζόμενοι/επαγγελματίες. Και οι δύο χρησιμοποιούν τους παππούδες κάποιες φορές (όχι συνέχεια) για 
να κρατάει τα παιδιά. Και ου το καθεξής… Επικεντρώνομαι στην απόλυτη αστοχία της Δικαστικής υπηρεσίας να 
δικάσει εντός εύλογου χρονικού περιθωρίου το οποίο δίνει και περιθώριο σε κακούς δημόσιους και ιδιωτικούς 
υπηρέτες της δικαιοσύνης να: Έχουν κατά τεκμήριο συμφέρον να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις και να 
συκοφαντήσουν έναν από τους δύο γονείς με σκοπό την προσωρινή απομάκρυνση του από την ζωή του τέκνου – 
ακόμα και με κακοδικία. Να διαμορφώσουν πρωτοδίκως δικαστικές αποφάσεις «σκουπίδια» χωρίς νόμιμη 
αιτιολόγηση και να πασάρουν το βάρος της απόφασης σε επόμενο βαθμό. Εντέλει αυτό δημιουργεί το εξής 
παράδοξο – έμμεση αρνησιδικία Έτος 0 Διαζύγιο, Έτος 4 Πρωτόδικη απόφαση εώς 4 χρόνια μετά το διαζύγιο, δυο 
εκατέρωθεν αναβολές αντιδίκων ή στην περίπτωση μου από δυο φορές το ίδιο «μπέρδεμα» των συναφών 
υποθέσεων σε διαφορετική δικάσιμο από τον δικαστικό υπάλληλο (τυχαίο; ίσως;), Έτος 5 Υποβολή δικογράφων 
δευτέρου βαθμού (Έφεση), Έτος 6 Απόφαση Εφετείου, Έτος 7 Προσφυγή Αρειο Παγο, Έτος 8 Απόφαση απόριψη 
από Αρειο Παγο (συντομότερο σενάριο) – ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Έτος 9 Προσφυγή στο Ευρωπαικό 
δικαστήριο, Έτος 10 Απόφαση Ευρωπαικού δικαστηρίου. Αν χωρίσεις με τέκνο 8 ετών τότε δεν θα έχεις τελεσίδικη 
απόφαση μέχρι να ενηλικιωθεί!!! Εντέλει το αυγό κάνει την κότα ή η κότα το αυγό. Δηλαδή είναι όντως κάποιοι 
από του πατεράδες αδιάφοροι η τους κάνετε αδιάφορους λόγω του παραπάνω? Αυτό δεδομένου ότι στα 
ασφαλιστικά μέτρα το τέκνο μένει με την μάνα 99% οπότε και αυτό σπάνια αλλάζει στην πορεία. Χρειάζεται 
διαζύγιο εξπρές με νόμους απόλυτης ισότητας εκτός αν κάποιος από τους γονείς δεν θέλει να είναι ενεργός στην 
ανατροφή του τέκνου. Αλλιώς θα συνεχίζουμε να έχουμε εντάσεις (που κατά τεκμήριο συμφέρουν τις γυναίκες 
που του δίνεται η προσωρινή επιμέλεια σχεδόν πάντα, με πλήθος από ψευδείς μηνύσεις επινόηση τις 
περισσότερες φορές από δικηγόρους γονέων εκμεταλλευόμενοι το θυμικό τους, οι οποίοι με κάθε ψευδή μήνυση 
λαμβάνουν 1000 ευρώ το τεμάχιο και δηλωμένα στην εφορία μόνο τα 200 για το παράβολο και ου το καθεξής. 
Ευχαριστώ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | Φροσο Παπακωσταντινου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | Μαργαρίτα Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το 
παιδοκεντρικό και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως 
επιτακτικά και υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν 
έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση 
του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες 
διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του 
παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, 
εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Στο Γενικό Σχόλιο 14 (2013) της Επιτροπής που ελέγχει την 
εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποδοκιμάζεται η αυτόματη, εκ του νόμου, 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ως αντίθετη προς αυτήν τη Σύμβαση, τουναντίον γίνεται δεκτό ότι σε αποφάσεις 
που αφορούν τη ρύθμιση της επιμέλειας των παιδιών, πρωτεύον μέλημα πρέπει να είναι το συμφέρον του τέκνου, 
η αξιολόγηση του οποίου (συμφέροντος) πρέπει να γίνεται ατομικά σε κάθε περίπτωση (on an individual basis, 
case-by-case). Αυτή η θέση της υιοθετείται και στην με ημερομηνία 22.02.2016 και με στοιχεία JUST/A 1/HG/JS/jeh 
D(2016)900792 απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (Directorate General Justice and 
Consumers) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ‘European Platform for Joint Custody, Co-Parenting and 
Childhood’ (‘COLIBRI’), ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | Άννα Μίχου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ‘Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων ‘Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από 
την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
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μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:33 | Ευαγγελία Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | ANNA SP. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ‘Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων ‘Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από 
την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)Άρθρο 1515 Τέκνα 
γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα ‘Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.‘ Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής 
άσκησης. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή 
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άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | Δημητρης Παπαγεωργιου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
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τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | LIVANI E. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ‘Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων ‘Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από 
την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | N. K. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ‘Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. ‘Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από 
την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)Άρθρο 1515 Τέκνα 
γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα ‘Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής 
άσκησης. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:20 | Μάρκος Κουτελάκης Το καλό και συμφέρον του παιδιού είναι κοινή επιμέλεια. Ίσος 
χρόνος και για τους δύο γονείς με Ελαχιστο χρόνο επικοινωνιας 1/3 για το κάθε γονέα. Εναλλασσόμενη κατοικια. 
Τόπος κατοικίας του τέκνου η τελευταια κοινή κατοικια του ζευγαριού πριν το διαζυγιο. ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου 
– Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 
8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
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των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 13 χρόνος επικοινωνίας. Ο χρόνος επικοινωνίας 
θα πρέπει να είναι 50-50 και για τους δύο γονείς να ξεκινάει από το 50-50 και να πηγαινει στο Ελαχιστο 
υποχρεωτικό 1/3Υποχρεωτικό ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας για τον κάθε γονέα 1/3, λιγότερος χρόνος 
επικοινωνίας μονο αν δε θέλει ο γονέας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | ΚΩΣΤΑΣ Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ‘Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων ‘Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από 
την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Ειρήνη Γιαγιά Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Maria Κυριοι, οι νεες αλλαγες που προωθείτε μεσω των παρόντων δεν προστατευει τα 
παιδιά ουτε ψυχικα ουτε σωματικα πολυ δε περισσότερο στερει την οποια δυνατότητα να ορθοποδήσουν σε 
περιοδους δυσκολες οπως ειναι υο διαζυγιο κ ειδικα οταν αυτο συμβαινει υπο συνθήκες βιας απειλών κ 
εκβιασμών. Τα παιδια δεν είναι μπαλάκια του πινγκ πονγκ ..η μητέρα σε πολλες περιπτωσεις παραμένει μαζι με 
τα παιδια θυμα των αποφάσεων. Χρειάζεται ολικη απόσυρση κ εκ νεου διαβουλευση για κατι τόσο πολυ 
σημαντικό. Τα παιδιά κ οι γονείς δεν εχουν αναγκη απο νομοσχέδια που δεν διαφυλάσουν την προστασία κ την 
σκερσιοτητα υπυς. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | Σταματης Κακλεας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
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ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Άννα Σ Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση 
της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:35 | Κωνσταντινος Ξυνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Γιώργος Καιταλιδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
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άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | iakovos Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα… νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό, καθώς υπάρχουν τα πάντα εκεί έξω. 
Καλοί μπαμπάδες και καλές μαμάδες πού βρίσκουν τρόπο, να μείνουν καλοί γονείς, εφόσον χωρίσουν. Υπάρχουν 
καλές μαμάδες και κακοί μπαμπάδες. Υπάρχουν καλοί μπαμπάδες και κακές μαμάδες. Νομοθετείστε έτσι ώστε να 
βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν το συμφέρον του παιδιού τους, είτε πρόκειται για 
κακή μαμά είτε πρόκειται για κακό μπαμπά, να βοηθηθούν… να υποχρεωθούν να δεχτούν βοήθεια… να φοβηθούν 
ότι θα χάσουν το παιδί τους αν δεν συνεργαστούν… Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό 
και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο… τίποτα περισσότερο…! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | Ευάγγελος Παπούς Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́́́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
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σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Γιωργος Καβουρας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο  
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Μαρια Καβαλλη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | Λαμπρινή Ιωάννου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Ταρσινος Ιωάννης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
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με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | Βασιλης Ιορδανογλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:20 | Βασιλική Ζαφείρη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
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ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Αντώνιος Ζαμπελης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:32 | Τζαβέλλας Ευστράτιος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
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προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:20 | Μελτινος σ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:47 | Μελιγκοτσιδης π. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | ΦΛΩΡΑ Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών 
να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις 
των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Μειντης κ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:14 | Μαυροκορδατου κ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:34 | Μαυριδου α. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | Μαυριδης δ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:31 | Φώτιος Ευγενικός Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | Ματσικας Γ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
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και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Βασίλης Ευαγγελοπουλος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | Ματαλας θ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:16 | Ζωή Α Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»! Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με Αγάπη, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Νικολέτα Επισκόπου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Μασσαλης Α. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:27 | Σοριπτιμιστική ‘Ενωση Ελλάδος Η Σοροπτιμιστική ‘Ενωση Ελλάδος, υποστηρίζει και 
αγωνίζεται για την ισονομία και ισοπολιτεία ανάμεσα στα δυο φύλλα. Εν προκειμένω στην αρχή της ίσης 
συμμετοχής των γονέων στη μέριμνα του παιδιού τους, ιδιαίτερα σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
και διάστασης των συζύγων. Η ΣΕΕ αφουγκραζόμενη την κοινωνία εκφράζει την άποψη ότι ο βασικός στόχος 
πρέπει να είναι και να διατυπώνεται ως εξής «η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και 
ενεργού παρουσίας και των δυο γονέων κατα την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου 
δικαιώματός τους έναντι αυτού». Πρωτεύον στοιχείο του νομοσχεδίου είναι η προστασία των δικαιωμάτων του 
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παιδιού όπως εμφανίζονται στη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού και την χάρτα της ΕΕ. Η προσωπική 
επικοινωνία, η επιμέλεια και η φροντίδα του παιδιού είναι δικαίωμα και υποχρέωση των σύγχρονων γονέων. Η 
δυνατότητα της προσωπικής επικοινωνίας με το παιδί στο 1/3 του μηνιαίου χρόνου διαμονής με τον άλλο γονέα 
δίνει τη δυνατότητα να μετέχουν ενεργά στη ζωή του παιδιού τους . Το νομοσχέδιο δημιουργεί κουλτούρα 
συναίνεσης των γονέων, συγχρόνως φροντίδα προς το παιδί απο δυο άτομα και όχι εξουσία του ενός γονέα και 
της αποξένωσης του άλλου. Είναι φανερό, ό,τι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επηρεάσει θετικά τη λειτουργία της 
κοινωνίας, μέσω μιας ισόρροπης οικογενειακής κατάστασης για τα επόμενα χρόνια. Συμπληρωματικά θα πρέπει 
να προβλεφθεί η θέσπιση οικογενειακού δικαστηρίου ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες. Να προστεθεί στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 ΑΚ η δημιουργία σχεδίου ανατροφής των τέκνων ως αξιόλογο εργαλείο 
για την ήπια δικαστική επίλυση. Χαιρετίζουμε τις αλλαγές προς το συμφέρον του παιδιού ως θετικές. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:13 | Παράσχος Ελευθερίου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:09 | Mαυροπουλου κ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κύριε Υπουργέ μέτρα τις μαχόμενες φεμινιστριες 
σου του ΜΩΒ ή Εναλλακτική Παρέμβαση ή μαχόμενες δικηγορίνες ή φεμινιστικό κίνημα Ελλάς… Μέτρα τες, όλες 
μαζί 1-2-3-4-5-6-7, οι μισές πάνε βαρουφάκη οι υπολοιπες σε σενα καλη τυχη. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:36 | Βελής Εϊπόγλου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | Ειρήνη Δροσου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:53 | Αλεξ ME TIΣ ΠAPOYΣEΣ ΔIATAΞEIΣ KAI TIΣ BAPIEΣ KYPΩΣEIΣ ΠPOΣ THN MANA ΠOY EIXE 
THN EΠIMEΛEIA AKOMH KAI ΣTIΣ YΠOΘEΣEIΣ EKKPEMOΔIKIAΣ ΘA EΠITYXΓANEI O ΠATEPAΣ ME EYKOΛIA KAI 
BAΣIZOMENOΣ ΣE ΨEYΔH ΣENAPIA THN AΠO KOINOY ΓONIKH MEPIMNA KAI EΞIΣOY NA THN KANEI ΩΣ KAKH 
AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ APA H MANA ΠOY ΘA KATHΓOPEITAI AΔIKΩΣ NA XANEI THN ΓONIKH MEPIMNA 
KAI ΘA THN ANAΛAMBANEI O ΠATEPAΣ ME TOYΣ ΣYΓΓENEIΣ TOY.OΛA AYTA ΘA OΔHΓHΣOYN ΣE AΔIKH AΠONOMH 
ΔIKAIOΣYNHΣ ,ΣE ANIΣOTHTA KATA TΩN ΓYNAIKΩN, ΣE ΠEPIΣΣOTEPH ENΔOOIKOΓENEIAKH BIA,ΣE TAΛAIΠΩPA 
ΠAIΔIA ΠOY ΘA MEΓAΛΩNOYN ME ΣYMΠΛEΓMATA AΠO THN EΛΛEIΨH ΣTAΘEPOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ,ΣE 
ΣYNEXOMENEΣ KAI AYΞANOMENEΣ AΣTIKEΣ KAI ΠOINIKEΣ ΔIKEΣ KAI IΣΩΣ KAI ΣTHN AYTOΔIKIA AΦOY O ΠOΛITHΣ 
ΔEN ΘA BPIΣKEI TO ΔIKIO TOY. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:35 | A.K Oι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Η 
επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των 
γυναικών και αντιβαίνει τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών (Σύμβαση Κων/λης). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Ζαβιτσάνου Κ. Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
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και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Το πλάνο της κοινής ανατροφής 
(συνεπιμέλειας) σε περιπτώσεις ρήξης του οικογενειακού δεσμού, ήδη με προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, 
είχε προβλεφθεί στο οικογενειακό δίκαιο της χώρας μας, πλην όμως η εφαρμογή του στην πράξη και ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά τις περιπτώσεις συγκρουσιακών σχέσεων γονέων (διαζυγίων), παρουσιάζει –κατά γενική ομολογία- 
δυσχέρειες, κυρίως λόγω των μη στελεχωμένων ειδικών υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό (απουσία 
οικογενειακών δικαστηρίων και οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας, 
σύμφωνα με τη πρόβλεψη του άρθρου 49 του ν.2447/1996). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | Παναγιώτης Δρικάκης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:23 | Λεωνίδας Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου 
το οποίο ικανοποιείται από την ανατροφή του τέκνου και την εκπλήρωση της ευθύνης έναντι αυτού και από τους 
δύο γονείς του. Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και 
ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου 
δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια τώρα. 
Δικαιοσύνη για παιδιά και γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | Ανδρέας Δρακοπουλος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:27 | Γερασιμος Δουκάκης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:33 | Βασιλειος Δογανος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:43 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
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την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
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γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | Βασίλης Διαμαντόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:14 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:36 | Μιχάλης Διακοστεργάκης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:29 | Κωστας ME TIΣ ΠAPOYΣEΣ ΔIATAΞEIΣ KAI TIΣ BAPIEΣ KYPΩΣEIΣ ΠPOΣ THN MANA ΠOY 
EIXE THN EΠIMEΛEIA AKOMH KAI ΣTIΣ YΠOΘEΣEIΣ EKKPEMOΔIKIAΣ ΘA EΠITYXΓANEI O ΠATEPAΣ ME EYKOΛIA KAI 
BAΣIZOMENOΣ ΣE ΨEYΔH ΣENAPIA THN AΠO KOINOY ΓONIKH MEPIMNA KAI EΞIΣOY NA THN KANEI ΩΣ KAKH 
AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ APA H MANA ΠOY ΘA KATHΓOPEITAI AΔIKΩΣ NA XANEI THN ΓONIKH MEPIMNA 
KAI ΘA THN ANAΛAMBANEI O ΠATEPAΣ ME TOYΣ ΣYΓΓENEIΣ TOY.OΛA AYTA ΘA OΔHΓHΣOYN ΣE AΔIKH AΠONOMH 
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ΔIKAIOΣYNHΣ ,ΣE ANIΣOTHTA KATA TΩN ΓYNAIKΩN, ΣE ΠEPIΣΣOTEPH ENΔOOIKOΓENEIAKH BIA,ΣE TAΛAIΠΩPA 
ΠAIΔIA ΠOY ΘA MEΓAΛΩNOYN ME ΣYMΠΛEΓMATA AΠO THN EΛΛEIΨH ΣTAΘEPOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ,ΣE 
ΣYNEXOMENEΣ KAI AYΞANOMENEΣ AΣTIKEΣ KAI ΠOINIKEΣ ΔIKEΣ KAI IΣΩΣ KAI ΣTHN AYTOΔIKIA AΦOY O ΠOΛITHΣ 
ΔEN ΘA BPIΣKEI TO ΔIKIO TOY. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | Αλεξανδρα ME TIΣ ΠAPOYΣEΣ ΔIATAΞEIΣ KAI TIΣ BAPIEΣ KYPΩΣEIΣ ΠPOΣ THN MANA ΠOY 
EIXE THN EΠIMEΛEIA AKOMH KAI ΣTIΣ YΠOΘEΣEIΣ EKKPEMOΔIKIAΣ ΘA EΠITYXΓANEI O ΠATEPAΣ ME EYKOΛIA KAI 
BAΣIZOMENOΣ ΣE ΨEYΔH ΣENAPIA THN AΠO KOINOY ΓONIKH MEPIMNA KAI EΞIΣOY NA THN KANEI ΩΣ KAKH 
AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ APA H MANA ΠOY ΘA KATHΓOPEITAI AΔIKΩΣ NA XANEI THN ΓONIKH MEPIMNA 
KAI ΘA THN ANAΛAMBANEI O ΠATEPAΣ ME TOYΣ ΣYΓΓENEIΣ TOY.OΛA AYTA ΘA OΔHΓHΣOYN ΣE AΔIKH AΠONOMH 
ΔIKAIOΣYNHΣ ,ΣE ANIΣOTHTA KATA TΩN ΓYNAIKΩN, ΣE ΠEPIΣΣOTEPH ENΔOOIKOΓENEIAKH BIA,ΣE TAΛAIΠΩPA 
ΠAIΔIA ΠOY ΘA MEΓAΛΩNOYN ME ΣYMΠΛEΓMATA AΠO THN EΛΛEIΨH ΣTAΘEPOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ,ΣE 
ΣYNEXOMENEΣ KAI AYΞANOMENEΣ AΣTIKEΣ KAI ΠOINIKEΣ ΔIKEΣ KAI IΣΩΣ KAI ΣTHN AYTOΔIKIA AΦOY O ΠOΛITHΣ 
ΔEN ΘA BPIΣKEI TO ΔIKIO TOY. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:43 | Γιάννης Δημου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:53 | Λάμπρος Δημολένης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | Αννα ME TIΣ ΠAPOYΣEΣ ΔIATAΞEIΣ KAI TIΣ BAPIEΣ KYPΩΣEIΣ ΠPOΣ THN MANA ΠOY EIXE 
THN EΠIMEΛEIA AKOMH KAI ΣTIΣ YΠOΘEΣEIΣ EKKPEMOΔIKIAΣ ΘA EΠITYXΓANEI O ΠATEPAΣ ME EYKOΛIA KAI 
BAΣIZOMENOΣ ΣE ΨEYΔH ΣENAPIA THN AΠO KOINOY ΓONIKH MEPIMNA KAI EΞIΣOY NA THN KANEI ΩΣ KAKH 
AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ APA H MANA ΠOY ΘA KATHΓOPEITAI AΔIKΩΣ NA XANEI THN ΓONIKH MEPIMNA 
KAI ΘA THN ANAΛAMBANEI O ΠATEPAΣ ME TOYΣ ΣYΓΓENEIΣ TOY.OΛA AYTA ΘA OΔHΓHΣOYN ΣE AΔIKH AΠONOMH 
ΔIKAIOΣYNHΣ ,ΣE ANIΣOTHTA KATA TΩN ΓYNAIKΩN, ΣE ΠEPIΣΣOTEPH ENΔOOIKOΓENEIAKH BIA,ΣE TAΛAIΠΩPA 
ΠAIΔIA ΠOY ΘA MEΓAΛΩNOYN ME ΣYMΠΛEΓMATA AΠO THN EΛΛEIΨH ΣTAΘEPOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ,ΣE 
ΣYNEXOMENEΣ KAI AYΞANOMENEΣ AΣTIKEΣ KAI ΠOINIKEΣ ΔIKEΣ KAI IΣΩΣ KAI ΣTHN AYTOΔIKIA AΦOY O ΠOΛITHΣ 
ΔEN ΘA BPIΣKEI TO ΔIKIO TOY. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | Αναστασια Δημητριου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
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αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:30 | Παναγιώτης Δημητρελλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:13 | Αννα AN ΨHΦIΣETE AYTO TO AΘΛIO KATAΣKEYAΣMA ΠOY AΠOKAΛEITE NOMOΣXEΔIO 
OIKOΓENEIAKOY ΔIKAIOY ΘA EIΣTE YΠOΛOΓOI ΣTOYΣ MEΛΛONTIKOYΣ EΛΛHNEΣ ΠOΛITEΣ ,TA ΠAIΔIA ΠOY ΘA TA 
KATATAΛAIΠΩPHΣETE EΩΣ THN ENHΛIKIΩΣH TOYΣ.EΠIΣHΣ OΛEΣ OI ΓYNAIKEΣ MANEΣ KAI MEΛΛOYΣEΣ MANEΣ ΘA 
EINAI AΠENANTI ΣAΣ KAI TO ΠOΛITIKO KOΣTOΣ ΘA EINAI ΠOΛY MEΓAΛYTEPO AΠO OΣO ΦANTAZEΣTE ,AΣXETΩΣ 
AΠO TA ΓKAΛOΠ ΠOY EΣKEMMENA KYKΛOΦOPOYN KAI AΠOΣIΩΠOIOYN THN AΛHΘEIA.ΣKEΦΤEITE ΣOΒΑΡA TI ΠATE 
NA KANETE ΣTA ΠAIΔIA TOY KOΣMOY KAI ΣTIΣ EΛΛΗNIKEΣ OIKOΓENEIEΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Νέστορας Δημάκης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Γεωργιος λαμπρου Είμαι πατέρας δύο παιδιών και τα τελευταία χρόνια ζω την πλήρη 
αποξένωση από το μεγάλωμα και την ανατροφή των παιδιών μου Εύχομαι με το νέο νομοσχέδιο να αλλάξει πλέον 
το πλαίσιο της αποκλειστικότητας και τα παιδιά να μεγαλώνουν υπό φυσιολογικές συνθήκες έχοντας και τους δύο 
γονείς δίπλα τους συνεπιμέλεια εναλλασσόμενη κατοικία ισοχρονο και με τους δύο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | ΦΙΛΙΤΣΑ Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών 
να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις 
των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Οι 
διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση 
του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών 
και αντιβαίνει τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ακαταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών (Σύμβαση Κων/λης). 
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1 Απριλίου 2021, 19:05 | Ανέστης Δερματης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:13 | Δημητριος Δελώνας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:28 | Γιώργος Δεληγιάννης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | Κυριακος Δεδες Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Αντωνία Δαρτζέντα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
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δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Γιάννης Δανιηλίδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:08 | Αθανασιος Δαμιγος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | Άγγελος Δακουτρος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:25 | Σάββας Γυμνόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:54 | Στεφανια Σουμ Οι προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις σας δεν μας αφορούν. Ο 
λαός ξέρει τι κάνετε. Τα παιδιά μας δεν είναι παιχνίδια στα χέρια πολιτικών και δεν αποτελούν αντικείμενο 
συμφερόντων. Οι ομάδες που υποκινούν και κατευθύνουν το προτεινόμενο νομοσχέδιο ας σταθούν αντιμέτωποι 
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επιτέλους με τη δικαιοσύνη. Γιατί φοβούνται τόσο τους εξειδικευμένους δικαστές να αποφασίσουν το καλύτερο 
για το συμφέρον του παιδιού τους και θέλουν να προεξασφαλίσουν το επιθυμητό για το δικό τους το συμφέρον? 
Κ Α Ν Ε Ν Α Π Α Ι Δ Ι Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Ι Δ Ι Ο ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Λάμπρου Γεώργιος Είμαι πατέρας δύο παιδιών και ζω τα τελευταία χρόνια την πλήρη 
αποξένωση και την ανατροφή των παιδιών μου και ο λόγος είναι της αποκλειστικής επιμέλειας της μητέρας όπου 
για εκδικητικός λόγους και για το Εγώ τους μου στέρησαν τα παιδιά τα παιδιά μου ελπίζω και εύχομαι με το νέο 
νομοσχέδιο να δικαιωθεί ο αγώνας που δίνουμε για τα παιδιά μας ώστε να μεγαλώνουν σωστά να έχουνε μία 
ψυχική υγεία και να πάψει επιτέλους το καθεστώς της αποκλειστικότητας και της κτητικότητας, συνεπιμέλεια, ισο 
χρονο, εναλλασσόμενη κατοικία και με τους δύο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | Μπογιατζη Ελένη Το νομοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση αλλά δεν εξισώνει 
100% και τους δύο γονείς μεταξύ τους. Για να γίνει αυτό θα πρέπει. 1. Πρέπει και οι δύο γονείς ισόχρονα και 
ουσιαστικά να ανατρέφουν τα παιδιά τους με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες τους εφόσον μένουν κοντά. 
2. Να ορίζεται ως τόπος κατοικίας του παιδιού ο τελευταίος γεωγραφικός τόπος συμβίωσης του ζευγαριού μέχρι 
την στιγμή της διάσπασης της. 3. Να μην μπορεί να αλλάξει ο τόπος κατοικίας του παιδιού παρά μονάχα αν 
συμφωνήσουν και οι δύο γονείς ή υπάρξει οριστική δικαστική απόφαση μετά από προσφυγή που θα κάνει ένας 
από τους δύο γονείς. 4. Να μην μπορεί να διασπαστεί η επιμέλεια από την γονική μέριμνα εφόσον κριθούν και οι 
δύο γονείς κατάλληλοι. Σε περίπτωση πολύ σοβαρού λόγου ή επιλογής του γονέα να ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος 
ανατροφής του παιδιού έκαστος το 1/3 (10 νύχτες/μήνα) με ιδεατό χρόνο ανατροφής το 1/2 (15 νύχτες/μήνα)Αν 
ισχύσουν όλα τα παραπάνω τότε μιλάμε για το βέλτιστο συμφέρον του παιδίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | ΌΛΑ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Για το περιβόητο 1/3 «του συνολικού χρόνου επικοινωνίας»*** 
Οι ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου καθιερώνουν ένα ποσοτικό κριτήριο προσδιορισμού του χρόνου 
επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί στο μαχητό και προς τα πάνω και προς τα κάτω του 1/3 «του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Η ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ 
περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα 
τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Συνήθως δύο Σ.Κ τον μήνα, ίσως και κάποια 
απογεύματα καθημερινών, από μία βδομάδα Χριστούγεννα και Πάσχα και 20 – 30 μέρες το καλοκαίρι. Και σε 
γενικές γραμμές η πρακτική αυτή λειτουργεί. Είναι κακό κάθε δικαστής να έχει το δικαίωμα να παράγει την δική 
του νομολογία, αλλά είναι ακόμα χειρότερο όταν η νομολογία των δικαστηρίων έχει κάνει ορισμένα βήματα και 
έχει φτάσει σε συγκεκριμένους προσδιορισμούς, ο νομοθέτης να τους αναιρεί με την αοριστία του 1/3.Γεννώνται, 
εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει 
ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες 
των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες 
μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του 
άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά 
διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι 
ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία 
διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν από την άλλη θεωρήσουμε ως βάση για 
τον παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου 
(7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 
14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες  του 
χρόνου. Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα 
με το καθένα διαφοροποιείται. Οπότε η δυσκολία να ορισθεί μία βιώσιμη εφαρμογή του 1/3 πολλαπλασιάζεται. 
Οι συντάκτες μάλλον δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το καθημερινό πρόγραμμα ενός παιδιού! Τέλος, να 
σημειώσουμε μία ακόμη φορά, ότι το νομοσχέδιο λέει ρητά «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 



109 
 

παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΑΥΤΟΣ ΖΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | Γιώργος Γρηγορακης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | Dionysopoulou G. Για το περιβόητο 1/3 «του συνολικού χρόνου επικοινωνίας»*** Οι 
ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου καθιερώνουν ένα ποσοτικό κριτήριο προσδιορισμού του χρόνου 
επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί στο μαχητό και προς τα πάνω και προς τα κάτω του 1/3 «του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Η ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ 
περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα 
τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Συνήθως δύο Σ.Κ τον μήνα, ίσως και κάποια 
απογεύματα καθημερινών, από μία βδομάδα Χριστούγεννα και Πάσχα και 20 – 30 μέρες το καλοκαίρι. Και σε 
γενικές γραμμές η πρακτική αυτή λειτουργεί. Είναι κακό κάθε δικαστής να έχει το δικαίωμα να παράγει την δική 
του νομολογία, αλλά είναι ακόμα χειρότερο όταν η νομολογία των δικαστηρίων έχει κάνει ορισμένα βήματα και 
έχει φτάσει σε συγκεκριμένους προσδιορισμούς, ο νομοθέτης να τους αναιρεί με την αοριστία του 1/3.Γεννώνται, 
εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει 
ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες 
των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες 
μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του 
άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά 
διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι 
ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία 
διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν από την άλλη θεωρήσουμε ως βάση για 
τον παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου 
(7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 
14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες του 
χρόνου. Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα 
με το καθένα διαφοροποιείται. Οπότε η δυσκολία να ορισθεί μία βιώσιμη εφαρμογή του 1/3 πολλαπλασιάζεται. 
Οι συντάκτες μάλλον δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το καθημερινό πρόγραμμα ενός παιδιού! Τέλος, να 
σημειώσουμε μία ακόμη φορά, ότι το νομοσχέδιο λέει ρητά «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΑΥΤΟΣ ΖΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:54 | Απόστολος Γραμμένος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
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απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | Φιλ. Ν, Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να 
προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις 
των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:39 | A.P. Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην 
σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών και αντιβαίνει τις διατάξεις της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την ακαταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση Κων/λης). Οι 
προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό και όλως προοδευτικό πνεύμα του 
οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα.Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, 
εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών και αντιβαίνει τις διατάξεις της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ακαταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση Κων/λης). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | Δέσποινα Γιαούρη Η Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια είναι απόρροια ανδροκεντρικών 
νομοθεσιών και lobbying. Αντίθετα, οι παιδοκεντρικές θέσεις έχουν επιστημονικές βάσεις προερχόμενες από τη 
νευροβιολογία του τραύματος, τα δικαιώματα των ανηλίκων και την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας. Νομοθεσία η οποία ορίζει την Συνεπιμέλεια οριζόντια κι άκαμπτα, που δεν στηρίζει τον Θεσμό του 
Διαμεσολαβητή και που βασίζεται σε υστερίες για «αποξένωση» -οι οποίες έχουν επιστημονικά αποδομηθεί- είναι 
νομοθεσία πυροτέχνημα. Αν ήταν παιδοκεντρική η προτεινόμενη νομοθεσία, η κυβέρνηση θα εστίαζε στη 
Συναινετική Συνεπιμέλεια και την ίδρυση Δικαστηρίων Οικογενειακού Δικαίου. ΑΠΟΣΥΡΣΗ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | Γαυριηλ Τσαρας ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. 
Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν 
γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η 
μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων. ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την 
χώρα μας ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 2020 Αναφορές 
Κακοποίησης Παιδιών. 2. Διαχωρισμός ανά ιδιότητα θύτη (στη σχέση του με το θύμα/ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΣΥΝΟΛΟ 1) 
ΓΟΝΕΙΣ (αφορά καιτους δύο) 3752)ΜΗΤΕΡΑ 3863)ΠΑΤΕΡΑΣ 1914)ΑΤΟΜΟ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 



111 
 

525)ΑΛΛΟ 119 ΣΥΝΟΛΟ 1123Απο τα ανωτέρω συνάγεται οι οργανώσεις κατα της καταπολεμησης ανηλίκων του 
Κου Τσιάρα που αρμέγουν το Ελληνικό δημοσιο αποκρύπτουν οτι οι κακοποίησεις απο γυναίκες ειναι σε 
Υπερδιπλάσιο Ποσοστό απο αυτό των αντρών. Ουδεις βέβαια σιχυρίζεται ότι όλες οι μάνες κακοποιούν τα παιδια 
τους ούτε οτι όλες οι μητέρες αποξενώνουν τα παιδιά απο τον πατέρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπερασπιστών 
της Κοινής επιμέλειας ειναι γυναίκες, με πρώτη και καλύτερη την Κλινική Ψυχολόγο Μαρία Καπερώνη, απο αυτήν 
ξεσκεπάστηκαν οι ψευτοκακοποίησεις με photoshop. Η προπαγανδα των συλλόγων του Υπουργού Τσιάρα και του 
Μέρα 25 αποκαλύφθηκε με στοιχεία. Η επόμενη κίνηση των γονέων θα είναι να αναζητήσουν ευθύνες για 
παράβαση καθήκοντος οπου υπάρχει.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:05 | Β.Αα Απόσυρση τώρα!!! Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον 
προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής 
συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν 
προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν 
γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, 
όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα: α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
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από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:35 | Κωστας Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα! Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από 
τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της 
συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα: α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
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1 Απριλίου 2021, 18:33 | Αννα Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα! Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από 
τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της 
συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα: α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:28 | Αλεξανδρα Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα! Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., 
από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια 
της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
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δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα: α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. 
δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. 
στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς 
του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με 
προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 
2. Να συσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές 
δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα 
στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να 
προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος 
χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -
όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας 
των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη 
εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για 
πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:24 | NA Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς 
ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νομου στην βαση του σκοπου του νομοθετη. 
Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός παρουσία και των 
δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18), οι 
οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες 
ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο 
την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
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1 Απριλίου 2021, 18:48 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικία, ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:41 | Κωνσταντίνος Γκεκόπουλος Για να αποφεύγονται οι αντιδικίες και να εξασφαλίζεται η 
ισότητα των γονέων καταρχήν οι γονείς πρέπει να ξεκινάνε από την ίδια βάση όταν χωρίζουν. Τα παιδιά πρέπει να 
διατηρούν το δικαίωμά τους να έχουν ίση επαφή και με τους δύο γονείς, όπως το είχαν και μέσα στον γάμο με 
βάση και όλες τις παγκόσμιες επιστημονικές έρευνες. Πρέπει να αναγράφεται καθαρά χωρίς τυχόν παρανοήσεις 
όπως αυτές που βλέπουμε τόσα χρόνια στα δικαστήρια. Δηλαδή, ίσα δικαιώματα μεταξύ των γονέων στην 
ανατροφή των παιδιών τους, Ισόχρονη παρουσία των γονέων με εναλλασόμενη διαμονή των τέκνων με 
διανυκτέρευση δηλαδή. Κατοικία των τέκνων θα είναι οι κατοικίες αμφότερων των γονέων του. Εκτός αν καποιος 
γονέας παραιτείται από αυτό το δικαίωμά του. Τα ίδια πρέπει να ισχύουν και για τα παιδιά εκτός γάμου. Η 
αποδεδειγμένες κακοποιητικές συμπεριφορές να τιμωρούνται αλλά επίσης να τιμωρούνται αυστηρά και οι 
ψευδείς κατηγορίες. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:09 | Ανατολή Παρασχάκη Οι Johnston, Campbell και Tall (1985) χρησιμοποίησαν δεδομένα 
για 80 διαζευγμένες οικογένειες με 100 παιδιά για να αναπτύξουν μια τυπολογία παραγόντων που συμβάλλουν 
στο αδιέξοδο των καταστάσεων του συγκρουσιακού διαζυγίου. Η πλειονότητα των γονέων σε αυτή τη μελέτη 
παρουσίασε χαρακτηριστικά παθολογίας χαρακτήρων, ορισμένοι δε εμφανώς διαταραχές προσωπικότητας. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, το κίνητρο για τη διαφωνία μεταξύ των συζύγων, προήλθε περισσότερο από τα διαρκή 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως η ανάγκη να πολεμήσουν, παρά από τις συνθήκες του χωρισμού 
ή τις ανάγκες του παιδιού. Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) εξέτασαν ατομικούς, οικογενειακούς 
και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών μετά το διαζύγιο. Κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η μετακόμιση σε νέο σπίτι ή η αλλαγή 
σχολείων, είναι πολλοί σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή προσαρμογή του παιδιού μετά το 
διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή εχθρότητα και η δυσκολία προσαρμογής 
των γονέων . Συνεπώς, σε μια συγκρουσιακή διάσπαση συμβίωσης, όπου εκτός από τις σωματικές βλάβες, έχει 
επέλθει και εξακολουθητικά έντονη ψυχολογική βία και εκβιασμός του τύπου: «θα σε καταστρέψω, δεν θα 
ξαναδεις τα παιδιά ποτέ ξανα, εάν τολμήσεις τα πάρεις και φύγεις» και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των παιδιών, 
πώς θα μπορέσουν να ξεπεραστούν, ώστε να οδηγηθεί το πρώην ζευγάρι σε πολιτισμένο καθορισμό της 
επιμέλειας των τέκνων; 
 
1 Απριλίου 2021, 18:57 | Ζιάτα Πολυξένη Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού 
του νομοθέτη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:06 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
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μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́́́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:59 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Ι. ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΧΙ ΣΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!!! Απόσυρση τώρα. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:23 | Αλεξανδρα ΔIABAZONTAΣ KAΠOIOΣ TO ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO KPINEI OTI TA 
APΘPA KAI OI ΔIATAΞEIΣ TOY MAΣ ΓYPNANE XIΛIAΔEΣ XPONIA ΠIΣΩ ΣE MIA AΛΛH KOINΩNIA ΠATPIAPXIKH EKEI 
ΠOY OI ΓYNAIKEΣ ΔEN EIXAN XΩPO ΣTHN KOINΩNIA.ANAXPONIΣTIKA APΘPA ΠOY ΘA EΞYΠHPETHΣOYN ΛIΓOYΣ 
ΠATEPEΣ KI AKOMH KAI OI KEKAΛYMENEΣ ΛEΞEIΣ KPYBOYN ΠIΣΩ TOYΣ TIΣ ΛEΞEIΣ ANAΓKAΣTIKH 
ΣYNEΠIMEΛEIA.ΠΩΣ MΠOPEI NA IΣXYΣEI AYTO TO KAΘEΣTΩΣ ΣE MIA ΣYXΓPONH ΔHMOKPATIKH XΩPA;AKOMH KAI 
ΣE AΛΛOYΣ ΠAΛIOYΣ KAIPOYΣ ΠOY H ΓYNAIKA ΔEN EIXE ΘEΣH ΣTHN KOINΩNIA ,HTAN EKEINH ΠOY 
MEΓAΛΩNE,ΦPONTIZE KAI ANETPEΦE TA ΠAIΔIA THΣ OIKOΓENEIAΣ.IΣOTHTA KAI AIΣΘHΣH ΔIKAIOY ΔEN YΠAPXEI 
ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO OYTE ΓIA TA ΠAIΔIA ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI ΓIA TIΠOTENIOYΣ ΛOΓOYΣ THN MHTEPA TOYΣ 
ΠOY EINAI TOΣA XPONIA H KOΛΩNA ΣTHPIΞHΣ TOYΣ ,OYTE ΓIA TIΣ MHTEPEΣ ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI TON POΛO 
TOYΣ.ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO IΣXYEI O NOMOΣ TOY ΔYNATOY.AKOMH KAI ΣTON ΠATEPA AΦENTH ΠOY 
ΞYΛOΦOPTΩNEI TA ΠAIΔIA KAI ΤΗΝ ΓYNAIKA TOY ,KAKOΠΟΙEI ΣEΞOYAΛIKA TO ΠAIΔI TOY, TPAYMATIZEI THN 
ΠAIΔIKH ΨYXOYΛA TOY ME EKΦOBIΣMO Ή AΠEIΛEΣ ΔINEI TEKMHPIO ΤΟ 1/3 Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ THΣ 
EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTHΣ AΠOΦAΣHΣ.ΔHΛAΔH TO NOMOΣXEΔIO AYTO ΠPOKPINEI THN EΠIKOINΩNIA 
AYTΩN TΩN ΠATEPΩN ΩΣ ΣHMANTIKOTEPO AΓAΘO AΠO THN ΠPOΣTAΣIA THΣ ZΩHΣ TΩN ΠAIΔIΩN .AN AYTO ΔEN 
ΛEΓETAI AΔIKIA TOTE AΣ MAΣ ΠEI AYTOΣ ΠOY TO NOMOΘETHΣE TI ΛEΓETAI.ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | Κωστας ΔIABAZONTAΣ KAΠOIOΣ TO ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO KPINEI OTI TA APΘPA 
KAI OI ΔIATAΞEIΣ TOY MAΣ ΓYPNANE XIΛIAΔEΣ XPONIA ΠIΣΩ ΣE MIA AΛΛH KOINΩNIA ΠATPIAPXIKH EKEI ΠOY OI 
ΓYNAIKEΣ ΔEN EIXAN XΩPO ΣTHN KOINΩNIA.ANAXPONIΣTIKA APΘPA ΠOY ΘA EΞYΠHPETHΣOYN ΛIΓOYΣ ΠATEPEΣ KI 
AKOMH KAI OI KEKAΛYMENEΣ ΛEΞEIΣ KPYBOYN ΠIΣΩ TOYΣ TIΣ ΛEΞEIΣ ANAΓKAΣTIKH ΣYNEΠIMEΛEIA.ΠΩΣ MΠOPEI 
NA IΣXYΣEI AYTO TO KAΘEΣTΩΣ ΣE MIA ΣYXΓPONH ΔHMOKPATIKH XΩPA;AKOMH KAI ΣE AΛΛOYΣ ΠAΛIOYΣ KAIPOYΣ 
ΠOY H ΓYNAIKA ΔEN EIXE ΘEΣH ΣTHN KOINΩNIA ,HTAN EKEINH ΠOY MEΓAΛΩNE,ΦPONTIZE KAI ANETPEΦE TA 
ΠAIΔIA THΣ OIKOΓENEIAΣ.IΣOTHTA KAI AIΣΘHΣH ΔIKAIOY ΔEN YΠAPXEI ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO OYTE ΓIA TA 
ΠAIΔIA ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI ΓIA TIΠOTENIOYΣ ΛOΓOYΣ THN MHTEPA TOYΣ ΠOY EINAI TOΣA XPONIA H KOΛΩNA 
ΣTHPIΞHΣ TOYΣ ,OYTE ΓIA TIΣ MHTEPEΣ ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI TON POΛO TOYΣ.ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO IΣXYEI O 
NOMOΣ TOY ΔYNATOY.AKOMH KAI ΣTON ΠATEPA AΦENTH ΠOY ΞYΛOΦOPTΩNEI TA ΠAIΔIA KAI ΤΗΝ ΓYNAIKA TOY 
,KAKOΠΟΙEI ΣEΞOYAΛIKA TO ΠAIΔI TOY , TPAYMATIZEI THN ΠAIΔIKH ΨYXOYΛA TOY ME EKΦOBIΣMO Ή AΠEIΛEΣ 
ΔINEI TEKMHPIO ΤΟ 1/3 Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ THΣ EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTHΣ AΠOΦAΣHΣ.ΔHΛAΔH TO 
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NOMOΣXEΔIO AYTO ΠPOKPINEI THN EΠIKOINΩNIA AYTΩN TΩN ΠATEPΩN ΩΣ ΣHMANTIKOTEPO AΓAΘO AΠO THN 
ΠPOΣTAΣIA THΣ ZΩHΣ TΩN ΠAIΔIΩN .AN AYTO ΔEN ΛEΓETAI AΔIKIA TOTE AΣ MAΣ ΠEI AYTOΣ ΠOY TO NOMOΘETHΣE 
TI ΛEΓETAI.ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 18:15 | Ιωάννα Π. Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 
ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ 
ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ 
ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ 
ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ 
ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ 
ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, 
ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΑΥΤΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:09 | Αννα ΔIABAZONTAΣ KAΠOIOΣ TO ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO KPINEI OTI TA APΘPA 
KAI OI ΔIATAΞEIΣ TOY MAΣ ΓYPNANE XIΛIAΔEΣ XPONIA ΠIΣΩ ΣE MIA AΛΛH KOINΩNIA ΠATPIAPXIKH EKEI ΠOY OI 
ΓYNAIKEΣ ΔEN EIXAN XΩPO ΣTHN KOINΩNIA.ANAXPONIΣTIKA APΘPA ΠOY ΘA EΞYΠHPETHΣOYN ΛIΓOYΣ ΠATEPEΣ KI 
AKOMH KAI OI KEKAΛYMENEΣ ΛEΞEIΣ KPYBOYN ΠIΣΩ TOYΣ TIΣ ΛEΞEIΣ ANAΓKAΣTIKH ΣYNEΠIMEΛEIA.ΠΩΣ MΠOPEI 
NA IΣXYΣEI AYTO TO KAΘEΣTΩΣ ΣE MIA ΣYXΓPONH ΔHMOKPATIKH XΩPA;AKOMH KAI ΣE AΛΛOYΣ ΠAΛIOYΣ KAIPOYΣ 
ΠOY H ΓYNAIKA ΔEN EIXE ΘEΣH ΣTHN KOINΩNIA ,HTAN EKEINH ΠOY MEΓAΛΩNE,ΦPONTIZE KAI ANETPEΦE TA 
ΠAIΔIA THΣ OIKOΓENEIAΣ.IΣOTHTA KAI AIΣΘHΣH ΔIKAIOY ΔEN YΠAPXEI ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO OYTE ΓIA TA 
ΠAIΔIA ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI ΓIA TIΠOTENIOYΣ ΛOΓOYΣ THN MHTEPA TOYΣ ΠOY EINAI TOΣA XPONIA H KOΛΩNA 
ΣTHPIΞHΣ TOYΣ ,OYTE ΓIA TIΣ MHTEPEΣ ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI TON POΛO TOYΣ.ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO IΣXYEI O 
NOMOΣ TOY ΔYNATOY.AKOMH KAI ΣTON ΠATEPA AΦENTH ΠOY ΞYΛOΦOPTΩNEI TA ΠAIΔIA KAI ΤΗΝ ΓYNAIKA TOY 
,KAKOΠΟΙEI ΣEΞOYAΛIKA TO ΠAIΔI TOY , TPAYMATIZEI THN ΠAIΔIKH ΨYXOYΛA TOY ME EKΦOBIΣMO Ή AΠEIΛEΣ 
ΔINEI TEKMHPIO ΤΟ 1/3 Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ THΣ EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTHΣ AΠOΦAΣHΣ.ΔHΛAΔH TO 
NOMOΣXEΔIO AYTO ΠPOKPINEI THN EΠIKOINΩNIA AYTΩN TΩN ΠATEPΩN ΩΣ ΣHMANTIKOTEPO AΓAΘO AΠO THN 
ΠPOΣTAΣIA THΣ ZΩHΣ TΩN ΠAIΔIΩN .AN AYTO ΔEN ΛEΓETAI AΔIKIA TOTE AΣ MAΣ ΠEI AYTOΣ ΠOY TO NOMOΘETHΣE 
TI ΛEΓETAI.ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:01 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ & ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ & 
ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Παρατηρήσεις επί του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου για ζητήματα Οικογενειακού 
Δικαίου – Η επικίνδυνη προχειρότητα μιας προαναγγελθείσας «ρηξικέλευθης» μεταρρύθμισης (επιμέλεια 
Ιφιγένεια Βασιλοπούλου). Mε γνώμονα το συμφέρον του τέκνου και με σκοπό, αφενός μεν την ενεργή παρουσία 
και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του τέκνου, αφετέρου δε της εκπλήρωσης της ευθύνης τους έναντι αυτού, 
το σχέδιο Νόμου με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα 
οικογενειακού δικαίου» έχει τεθεί υπό δημόσια διαβούλευση ήδη από τις 18.03.2021, υποσχόμενο ριζοσπαστικές 
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αλλαγές και «ιστορικές μεταρρυθμίσεις», οι οποίες ωστόσο μετά από μία προσεκτική ανάγνωση του περιεχομένου 
του, δεν φαίνεται να είναι και τόσο ρηξικέλευθες στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, ολόκληρο το Νομοσχέδιο 
διέπεται από προχειρότητα, ενώ οι μόνο κατ’ επίφαση εκσυγχρονιστικές διατάξεις θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ακόμα και επικίνδυνες και τελικά πρακτικά δυσεφάρμοστες. Ακολουθεί συνοπτικός σχολιασμός 
των βασικών αλλαγών που προτείνονται με το άνω Νομοσχέδιο και επισήμανση των κινδύνων που ελλοχεύουν, 
κατά την πρακτική εφαρμογή του. Με το άρθρο 7 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, με το οποίο αντικαθίσταται 
το άρθρο 1513 ΑΚ («Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων»), ορίζεται ότι: «Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα 
(…)». Παρατηρείται ότι, παρόλο που απαλείφθηκε η διάταξη περί καθιέρωσης «υποχρεωτικής συνεπιμέλειας», 
τελικά δεν αποφεύχθηκε η διατύπωση της «εξίσου» άσκησης της γονικής μέριμνας – «εξίσου» επικίνδυνη θα 
λέγαμε βέβαια-, η οποία κατ’ ουσία μετατρέπει την γονική μέριμνα σε «μέγεθος», και μάλιστα διαιρετό, όπερ 
σημαίνει ότι η γονική μέριμνα από ένα κατ’ αρχάς αναφαίρετο γονεϊκό δικαίωμα και υποχρέωση, μετατρέπεται 
πλέον σε έννοια δεκτική ποσοτικής μέτρησης, με ενδεχόμενη δυνατότητα αφαίρεσης εκφάνσεων ή ανακατανομής 
της άσκησής της. Με το άρθρο 8 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 1514 
ΑΚ, προβλέπεται παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, με έγγραφη 
συμφωνία τους, αλλά προβλέπεται και η δυνατότητα προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη, εάν δεν είναι πλέον δυνατή 
η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, όχι μόνο όμως στις περιπτώσεις κακής άσκησής της, όπως 
προβλεπόταν μέχρι σήμερα, αλλά και σε κάθε περίπτωση διαφωνίας των γονέων ή μη σύμπραξης του ενός ή μη 
τήρησης τυχόν υπάρχουσας συμφωνίας από έναν εξ αυτών. Δίνεται δηλαδή πλέον νομοθετικά η δυνατότητα στον 
έναν γονέα να προσφύγει δικαστικά κατά του άλλου, όχι μόνο για το ζήτημα της διαφωνίας που έχει ανακύψει 
αυτό καθαυτό (in concreto), αλλά με αφορμή την συγκεκριμένη διαφωνία, ο ένας γονέας θα έχει πλέον το 
δικαίωμα να αιτηθεί δικαστικά της ολοκληρωτικής επαναρύθμισης του ζητήματος της άσκησης της γονικής 
μέριμνας εν συνόλω. Με απλά λόγια, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη του οικονομικά ισχυρού μέρους θα αποτελεί 
την δαμόκλειο σπάθη για το ανίσχυρο μέρος, το οποίο θα ασκεί μεν την γονική μέριμνα του τέκνου, υπό τον 
συνεχή όμως φόβο δικαστικών αγώνων και περιπετειών σε βάρος του, σε περίπτωση που το ισχυρό μέρος 
διαφωνήσει με τον τρόπο άσκησής της, με κίνδυνο να την χάσει. Μάλιστα, με το άρθρο 14 του υπό διαβούλευση 
νομοσχεδίου, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 1532 ΑΚ («Συνέπειες κακής άσκησης»), πραγματοποιείται μια 
αυστηρότατη συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, με ενδεικτική παράθεση 
περιπτώσεων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ολική (!) αφαίρεσή της. Σύμφωνα με την προτεινόμενη 
τροποποίηση, κακή άσκηση της γονικής μέριμνας θα συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε 
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης 
του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει την 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, και στ. η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Και ναι μεν, όλα τα ανωτέρω, αναμφίβολα 
ενδεικνύουν συμπεριφορές μη άγουσες στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου, αλλά είναι άραγε στα 
αλήθεια θεμιτό να δύνανται να οδηγήσουν ακόμα και στην επαχθέστατη συνέπεια της ολικής αφαίρεσης της 
γονικής μέριμνας από τον γονέα; Σε μία τέτοια περίπτωση, θα μιλάμε για τον «νομικό θάνατο» της γονεϊκής 
ιδιότητας, δυνατότητα που αναμφίβολα θα χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης και εκδίκησης από το ισχυρό 
οικονομικά – και όχι μόνο – μέρος, επομένως πρόκειται για μία εξαιρετικά ανεπιεική και επαχθέστατη ρύθμιση, 
άθυρμα στα χέρια χειριστικών προσωπικοτήτων που θα ελαύνονται από εκδικητικά κίνητρα έναντι των τέως 
συντρόφων τους, με μη αναστρέψιμες συνέπειες. Και παρατηρείται και το εξής άτοπο: Από τη μία πλευρά, για τα 
σοβαρότατα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για τα 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκλήματα δηλαδή πολύ αυξημένης βαρύτητας και 
απαξίας, θα απαιτείται η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα, όπερ σημαίνει ότι μόνο μετά την πάροδο πάρα πολλών 
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ετών, θα αφαιρεθεί τελικά η γονική μέριμνα από τον αμετακλήτως καταδικασθέντα γονέα, με αποτέλεσμα να 
παραμένει επί της ουσίας απροστάτευτο το τέκνο. Από την άλλη όμως, λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας 
αποτελεί αντίστοιχα και η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του, και έτσι δύο ανόμοιες στον πυρήνα τους συμπεριφορές, επισείουν την βαρύτερη συνέπεια: αυτήν 
της ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Τα ανωτέρω αποτελούν δυστυχώς δείγματα της προχειρότητας του 
Νομοσχεδίου. Περαιτέρω, με το άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, με το οποίο αντικαθίσταται το 
άρθρο 1520 ΑΚ («Προσωπική επικοινωνία»), καθιερώνεται πλέον ποσοτικό κριτήριο προσδιορισμού του χρόνου 
επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο, με την εισαγωγή του μαχητού (και προς τα άνω και προς τα 
κάτω) τεκμηρίου του 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας. Εν προκειμένω, η ρύθμιση φαίνεται τελικά να είναι 
περισσότερο αόριστη, παρά συγκεκριμένη, αφήνοντας άπλετο χώρο για «δικαστική εξειδίκευση» και ενδεχομένως 
δικαστική αυθαιρεσία ως προς τον καθορισμό του χρόνου επικοινωνίας του γονέα, ο οποίος δεν διαμένει με το 
τέκνο. Έγκειται δηλαδή στην υποκειμενική δικαστική κρίση και εξουσία να καθορίσει τον ακριβή χρόνο 
επικοινωνίας, με το αόριστο ποσοτικό και αριθμητικό κριτήριο του 1/3, παρά με συγκεκριμένες ώρες και ημέρες 
ανά εβδομάδα, μήνα και έτος, όπως παγίως έχει διαμορφωθεί από τη Νομολογία των Δικαστηρίων της Χώρας μας 
έως σήμερα. Εγείρονται δε, εύλογα ερωτήματα και ταυτόχρονα ανακύπτουν σοβαρά ερμηνευτικά – και φυσικά 
και πρακτικά – προβλήματα από την ρύθμιση αυτήν, διότι ουδόλως διευκρινίζεται (ούτε καν στην Αιτιολογική 
Έκθεση), σε ποιον άραγε χρόνο αναφέρεται ο παρονομαστής του κλάσματος («1/3»): σε ολόκληρο τον χρόνο του 
παιδιού ή στον εναπομείναντα χρόνο, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι διάφορες υποχρεώσεις του (σχολικές, 
εξωσχολικές κλπ), και αφού φυσικά αφαιρεθούν και οι ώρες του ύπνου; Και σε ποια βάση θα υπολογίζεται; 
Ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία; Η ύποπτη αυτή «σιωπή» ως προς τις άνευ άλλου τινός απαραίτητες 
επεξηγηματικές διευκρινίσεις, είναι πέραν από βέβαιο ότι θα δημιουργήσει σωρεία πλείστων όσων πρακτικών 
προβλημάτων και αυθαίρετων ερμηνειών κατά την εφαρμογή της διάταξης. Πώς άραγε θα εφαρμοστεί το 
αριθμητικό αυτό κριτήριο στην πράξη, όταν λόγου χάρη σε μία οικογένεια υπάρχουν από δύο και άνω τέκνα, και 
μάλιστα εντελώς διαφορετικών ηλικιών, με εντελώς διαφορετικές υποχρεώσεις και δραστηριότητες; Είναι μάλιστα 
πιθανό η ρύθμιση αυτή να οδηγήσει και στο άτοπο, ο γονέας που θα διαμένει με το τέκνο και θα επιμελείται των 
καθημερινών του αναγκών, λόγω ακριβώς αυτού του εντελώς αυθαίρετου τεκμηρίου, να στερηθεί τελικά της 
δυνατότητας ακόμα και να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι κατά τις καλοκαιρινές διακοπές μαζί του, αφού η 
καθημερινότητα ενός παιδιού είναι συνήθως φορτωμένη, και ο έτερος γονέας θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας του 
1/3 του χρόνου του τέκνου. Είναι ευκολονόητο ότι στην πράξη, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα καθίσταται 
ιδιαίτερα δυσχερής (αν όχι ανεφάρμοστος) ο αυστηρά «μαθηματικός» καθορισμός του χρόνου επικοινωνίας του 
γονέα που δεν διαμένει με τα τέκνο, με κίνδυνο να προταχθούν αριθμητικά έναντι ουσιαστικών κριτηρίων, σε 
βάρος πάντα του αληθινού συμφέροντος του τέκνου. Άραγε χωρούν μαθηματικοί τύποι στην ανθρώπινες σχέσεις, 
και δη στην υπέρτατη σχέση γονέα και τέκνου; Διότι, όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση, ο αληθινός 
σκοπός του Νομοθέτη με την προτεινόμενη ρύθμιση, είναι η οριοθέτηση ενός ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει μαζί, η οποία επικοινωνία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του, αλλά και στην ψυχική υγεία τέκνου. Ο σκοπός αυτός όμως, δεν δύναται να επιτευχθεί με 
αόριστα ποσοτικά κριτήρια, καθαρά αριθμητικά, και όχι ποιοτικά. Σε κάθε δε περίπτωση, το άνω τεκμήριο είναι 
μαχητό, με δυνατότητα αύξησης ή και μείωσης του χρόνου, οπότε τελικά η ρύθμιση καταλήγει να αποτελεί «κενό 
γράμμα». Εύλογα επίσης αναρωτιέται κανείς, γιατί δεν τίθεται άραγε αντίστοιχα ελάχιστο τεκμήριο (έστω και 
μαχητό) και στον υπολογισμό της διατροφής, που είναι και κατ’ εξοχήν αριθμητικό ζήτημα; Πρέπει βεβαίως να 
σημειωθεί ότι με βάση το ισχύον μέχρι σήμερα νομικό καθεστώς υπήρξε πολλές φορές άδικη αντιμετώπιση των 
γονέων που δεν είχαν την επιμέλεια (κυρίως των πατεράδων) στο θέμα της επικοινωνίας, το οποίο αποτελούσε 
μοχλό πίεσης για την επίτευξη άλλων στόχων (διατροφής κλπ). Είναι όμως γεγονός ότι και με τον τρόπο που 
προτείνεται η ρύθμιση της επικοινωνίας με το ως άνω παντελώς αόριστο τεκμήριο, οι διαφορές αυτές και οι τυχόν 
αδικίες δεν θα εξομαλυνθούν. Μάλλον τελικά ο νέος Νόμος (εάν και εφόσον ψηφιστεί με το περιεχόμενο που 
προτείνεται σήμερα), θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει. Αντί να εξασφαλίζει και 
να θέτει γερά θεμέλια για την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε όσες περιπτώσεις αυτή θα προσιδιάζει, 
αντίθετα καθιστά πολύ εύκολη την ολική αφαίρεσή της από τον έναν γονέα, ορίζοντας μάλιστα και ενδεικτική 
περιπτωσιολογία ποικίλης βαρύτητας. Δεν πρέπει όμως να διαλάθει της προσοχής μας, όχι μόνο ως νομικών, αλλά 
και ως πολιτών και κοινωνών της σύγχρονης πραγματικότητας, ότι οι γονικές συγκρούσεις διαχρονικά έχουν 
βαθύτερα αίτια, και όπως είναι φυσικό, δεν δύνανται να επιλύονται με την όποια καθιέρωση υποχρεωτικής 
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«συνεπιμέλειας» ή με την «εξίσου» άσκηση γονικής μέριμνας. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, το κάθε παιδί 
είναι μοναδικό και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και από το Νομοθέτη. Άκαμπτες ρυθμίσεις και 
«φωτογραφικές» διατάξεις, σε καμία περίπτωση δεν αποβαίνουν προς το συμφέρον του τέκνου. Σε ένα 
συγκρουσιακό διαζύγιο, είναι δεδομένο ότι δεν χωρεί «σολομώντεια λύση». Μέλημα του Νομοθέτη, λοιπόν, θα 
έπρεπε πρωτίστως να είναι η προαγωγή των σωστών υλικοτεχνικών δομών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
πραγμάτωση ενός πραγματικά Κοινωνικού Κράτους, όπου οι γονείς θα συνεπικουρούνται από τον κρατικό 
μηχανισμό στο ύψιστο γονεϊκό τους έργο, και θα έτσι θα καθίσταται δυνατή η επιβίωση και η ομαλή ανάπτυξη 
των τέκνων, ανεξάρτητα από την οικονομική ισχύ των γονέων του, και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να 
προάγονται οι έμφυλες συγκρούσεις, οι οποίες τελικώς αποβαίνουν σε βάρος των ίδιων των παιδιών. Τέλος, θα 
πρέπει κάποια στιγμή – αν όχι τώρα, πότε; – η Πολιτεία να εξετάσει πολύ σοβαρά το ζήτημα της θεσμοθέτησης 
των Οικογενειακών Δικαστηρίων, τα οποία θα επιλαμβάνονται των σχετικών υποθέσεων, και στα οποία, ο ειδικά 
εκπαιδευμένος Δικαστής, θα συνεπικουρείται στο έργο του από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα ειδικών, 
όπως ψυχολόγων, ψυχιάτρων παιδιών και εφήβων, κοινωνικών λειτουργών κλπ, και έτσι πράγματι κάθε 
περίπτωση θα αντιμετωπίζεται ειδικά και ξεχωριστά, αντί να προωθείται μόνο η υποχρεωτική διαμεσολάβηση, 
όπως γίνεται σήμερα, η οποία αποβαίνει κοστοβόρα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δυστυχώς χωρίς 
αποτέλεσμα και τελικά αποτελεί τροχοπέδη στην ουσιαστική απονομή της Δικαιοσύνης, και δη στα τόσο σοβαρά 
ζητήματα όπως αυτά των διαφορών από οικογενειακές σχέσεις. Aθήνα 1.4.2021. Με τιμή, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο 
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΙΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗΣ. Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος : Γιάννης Γλύκας, Α’ 
Αντιπρόεδρος: Ιφιγένεια Βασιλοπούλου 
Β’ Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Βαθειά, Γ’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Γκαβέλας, Γεν. Γραμματέας: Βαγγέλης Γκιγκιλινης, 
Μέλος: Κωνσταντίνος Μαντζουράνης, Ταμίας: Γιάννης Μπαρκαγιάννης, Επίτιμος Πρόεδρος: Βασίλης Ταουξής, 
Επίτιμη Αντιπρόεδρος : Γιώτα Παντελεάκη. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:06 | ΔΗΜΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΗ σύγχρονη έρευνα συνολικά (βλ. μετα-ανάλυση των Sand et al., 2017 ) αναδεικνύει τον 
χωρισμό των γονέων ως παράγοντα υψηλού κινδύνου για την ψυχική υγεία των παιδιών, ειδικά όταν προηγείται 
ή έπεται μια συγκρουσιακή σχέση. Μέλημα της πολιτείας και των ειδικών είναι να προστατέψουν τα παιδιά από 
μελλοντικές συγκρούσεις και αρνητικές εμπειρίες, μέσα από πρακτικές που εκπηγάζουν από ένα επαρκές και 
βασισμένο στην επιστημονική τεκμηρίωση νομοθετικό πλαίσιο, αλλά κυρίως με βάση τις δομές υποστήριξης και 
την επάρκεια των υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και την εμπλοκή μέσω διαμεσολάβησης επιστημόνων με την 
κατάλληλη εκπαίδευση. Ένα από τα βασικά διακυβεύματα, πηγή στρες και πεδίο συγκρούσεων είναι η ανάληψη 
της επιμέλειας. Σε αυτό το κείμενο αναπτύσσεται μια συζήτηση σε σχέση με τα θέματα της κοινής επιμέλειας και 
τα οφέλη της συν-επιμέλειας ως βασικό δικαίωμα και των δυο γονέων αλλά κυρίως ως δικαίωμα των παιδιών, 
ανεξαρτήτως φύλου, όπως επεσήμανε και στο τελευταίο συνέδριο της International Council on Shared Parenting 
(ICSP) ο Ned Holstein (2019), πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Γονέων των Η.Π.Α. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 
η ανάθεση της επιμέλειας των παιδιών στον έναν γονέα συνήθως ταυτίζεται με την ανάθεσή του στην μητέρα, 
ιδιαίτερα αν το παιδί είναι μικρότερο των 12 ετών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που να 
αποδεικνύουν ότι το παιδί θα λάβει την καλύτερη δυνατή ανατροφή αν μεγαλώνει μόνον με την μητέρα του. Η 
διατήρηση και ενίσχυση της σχέσης και με τους δυο γονείς θεωρείται βασικό κριτήριο για μια ισορροπημένη 
ανάπτυξη (Lamb, 2019) και αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών, με βάση τις αποφάσεις τoυ Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για τα ανθρώπινα Δικαιώματα (European Convention on Human Rights, βλ. ψήφισμα 2079/2015) και 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού (United Nations Convention on the Rights of the 
Child). Παρά την κοινή αντίληψη της καλύτερης παροχής φροντίδας από τη μητέρα και των κίνδυνων που 
διατρέχουν τα παιδιά, αν δεν υπάρχει αποκλειστική επιμέλεια από την μητέρα, μια πρόσφατη έρευνα στις ηλικίες 
3-5 ετών, έδειξε ότι η συνθήκη συνεπιμέλειας (οριζόμενη ως περίπου ίσο χρόνο με τον κάθε γονέα) δεν σχετίζεται 
με περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα/ συμπτώματα στα παιδιά πρώιμης ηλικίας (3-5 ετών) (Bergstrom 2017). 
Αντίθετα, στην προσχολική ηλικία, η αποκλειστική επιμέλεια από έναν γονέα, ανεδείχθη σε στατιστικά σημαντικό 
παράγοντα που προβλέπει συναισθηματικά και συμπεριφορικά πρoβλήματα, σε σύγκριση με τη συνεπιμέλεια. 
Άλλωστε, οι έρευνες της McIntosh και συνεργατών (2010) και της Tornello και συνεργατών (2013) που 
επεσήμαιναν κινδύνους με τη κοινή φυσική επιμέλεια μικρών παιδιών, έχουν πλήρως καταρριφθεί στην έκθεση 
Warshak, ως μεθοδολογικά μη έγκυρες, αλλά και για αλλοίωση και παραπλανητική χρήση δεδομένων από άλλου 
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είδους έρευνες, σε σχέση με τα βρέφη και τα νήπια που κοιμούνται εναλλάξ στο σπίτι της μητέρας και του πατέρα. 
Η έκθεση Warshak1 (2014) (169 σελίδων) αποδομεί με συστηματικό τρόπο και απορρίπτει όλα τα δεδομένα 
σχετικά με τους κινδύνους της συνεπιμέλειας για τα πολύ μικρά παιδιά, με βάση, κυρίως τις μεθοδολογικές 
ανακρίβειες των εργασιών των McIntosh και συνεργατών (2010) και της Tornello και συνεργατών (2013), 
υποδεικνύοντας ότι τα συμπεράσματα βασίζονται σε ιδεολογικές μεροληψίες (biases), παρά σε ακριβή 
επιστημονικά δεδομένα (βλ. Franklin, 2016). Από την άλλη μεριά, οι πλέον πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν την 
ιδιαίτερη συμβολή του πατέρα αλλά και του κάθε γονέα ξεχωριστά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 
των παιδιών, όταν συλλειτουργούν και συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή, σε ένα σχετικά μη συγκρουσιακό 
πλαίσιο (Fernandes, 2019). Η αποκοπή από την πατρική φιγούρα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ενέχει 
κινδύνους για μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη, εφόσον μειώνονται στο ελάχιστο οι αλληλεπιδράσεις με τον γονέα 
του άλλου φύλου (Amato & Dorius, 2010· East, Jackson & O’Brien, 2006· Κουρκούτας, 2001). Άλλωστε έρευνες στο 
εξωτερικό σε φοιτητές διαζευγμένων γονέων έχουν δείξει, ότι οι νέοι, σε ποσοστό 48%, θα προτιμούσαν να είχαν 
περάσει ίσο χρόνο, και με τους δύο γονείς. (Fabricius & Hall, 2000). Συνολικά, η σύγχρονη έρευνα ανατρέπει «το 
παλαιότερο μοντέλο προσέγγισης/ θεώρησης» της «μητρικής σχέσης με το παιδί, ως κυρίαρχης και μοναδικής» 
(δηλαδή, τη θεωρία περί «βιοκοινωνικής υπεροχής» της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών) και επισημαίνει 
την απαίτηση για ομαλοποίηση/ εξισορρόπηση των σχέσεων μέσα από σύγχρονες πρακτικές, με την υποστήριξη 
της νομοθεσίας και την διαμεσολάβηση των ειδικών (Holstein, 2019). Σύμφωνα με τη Ψυχοδυναμική θεωρία, ένας 
θεμελιώδης μηχανισμός συγκρότησης του ψυχισμού είναι η «εσωτερίκευση» ενός συνεργατικού γονικού 
μοντέλου (ζεύγους) και η δημιουργία σταθερών εσωτερικών αναπαραστάσεων, μέσω της ταύτισης με τους γονείς, 
που θέτουν τα όρια των γενεών και διασφαλίζουν την ταυτότητα του παιδιού, ως κοινωνικό υποκείμενο. Η 
ασύμμετρη συμμετοχή των γονέων στην καθημερινή/ βιωματική ανατροφή του παιδιού ή ο αποκλεισμός 
(σκόπιμος ή μη) του ενός (συνήθως του πατέρα) και, κυρίως, η εχθρική/ συγκρουσιακή σχέση που συχνά 
αναπτύσσεται μεταξύ τους δημιουργεί «ρήγμα» στον 
ψυχισμό του παιδιού που όχι μόνο φτωχοποιεί σε πολλά επίπεδα (γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό) την 
λειτουργία του, αλλά, εν δυνάμει, συνιστά, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, ένα σοβαρό τραύμα (Britton, 
2004· Morgan, 2005·Phares, 2013). Εδώ και πολλές δεκαετίες, η κλινική ψυχανάλυση ανέδειξε τον ιδιαίτερο, 
«συμβολικό» ρόλο του πατέρα στην αναγνώριση της γυναικείας ταυτότητας καθώς και την συμβολή του στην 
«ψυχικοποίηση» (mentalization), δηλαδή, στο να καταστούν τα παιδιά κοινωνικά υποκείμενα που θα αναπτύξουν 
τις βασικές αναπαραστάσεις εαυτού καθώς και ικανότητες σύνδεσης με τον άλλον, ώστε στο μέλλον να 
εκπληρώσουν επαρκώς τον γονικό τους ρόλο (Davies & Eagle, 2013. Κουρκούτας, 2009). 
 
1 Απριλίου 2021, 17:30 | ΑΠΟΣΥΡΣΗ Το προς ψήφιση νομοσχέδιο με προκλητικές αστοχίες που ευνοούν την 
διαιώνιση των κακοποιητικών συμπεριφορών. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:57 | Aπόσυρση τώρα! Το προς ψήφιση νομοσχέδιο με προκλητικές αστοχίες που ευνοούν 
την διαιώνιση των κακοποιητικών συμπεριφορών. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:14 | Γιώργος Γούτας Συμφωνώ με τις παρακάτω προτάσεις: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 
56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
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εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Οδηγία Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του 
άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
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αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:11 | Ιωάννα Δ. Υποχρεωτική όχι. Συναινετική ναι. Δούρειος Ίππος το προς ψήφιση νομοσχέδιο 
με προκλητικές αστοχίες που ευνοούν την διαιώνιση των κακοποιητικών συμπεριφορών. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Ευτυχία Γουλτίδου Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:33 | Σταθόπουλος Διονύσιος Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού 
του νομοθέτη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:25 | Κωνσταντίνος Γούγας Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | Παύλος Γκούφας Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
1 Απριλίου 2021, 17:08 | Νικόλαος Γκουγκουσιδης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:49 | Γεώργιος Γκολφης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | Μαριλένη Γκιόνη Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
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γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:53 | Αγγελική Γκέσου Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:11 | Παρασκευή Γκάντσιου Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:29 | Αντώνης Γκαιτατζάκης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | Δημήτριος Γιδαρόπουλος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:02 | Αποστολος Γιαννωτας Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:21 | Γιάννος Γιαννουδάκης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:27 | Παντελής Γιαννοπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:46 | Χρήστος Γιαννακούλας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
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τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:07 | Θεόδωρος Γιαννακης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:31 | Αλεξάνδρα Γιακη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:51 | Μαρια Γεωργοπουλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:12 | Φωτεινή Γεωργίου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:30 | Αλεξάνδρα Γεωργιου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 



126 
 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:31 | Φίλιππος Γεωργιάδης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:53 | Ζωή Γεωργαρη Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:14 | Μανια Γερου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:32 | Ιωάννης Γερμανάκης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | Αλεξία Γαρούφου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:12 | Γιώργος Σύμφωνα με το άρθρο 5 , «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». Το συμφέρον του παιδιού δεν είναι ένα και ενιαίο, δεν είναι 
το ίδιο για κάθε παιδί, δεν είναι κάτι που μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ο εκάστοτε νομοθέτης. Είναι μία 
αόριστη νομική έννοια που έως σήμερα εξειδικευόταν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής κάθε 
ενός παιδιού ξεχωριστά. Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα» δεν 
εξυπηρετεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει σε ένα υγιές 
περιβάλλον αγάπης, φροντίδας και σεβασμού των δικαιωμάτων του και όχι να έρχεται σε επαφή, και με τις 
ευλογίες του νόμου(!), με έναν γονέα βίαιο και κακοποιητικό. Η ενδοοικογενειακή βία, τα σεξουαλικά αδικήματα 
σε βάρος ανηλίκων στο οικογενειακό πλαίσιο, πράξεις και συμπεριφορές που παραβιάζουν τα δικαιώματα του 
παιδιού και θα έπρεπε να τίθενται στο επίκεντρο της συζήτησης αποσιωπώνται πλήρως. Για τους συντάκτες του 
σχεδίου νόμου, εντελώς αυθαίρετα και αντι-επιστημονικά, η φροντίδα και η ανατροφή του παιδιού συνδέεται με 
τα δικαιώματα και τις σχέσεις μεταξύ των πρώην συζύγων και όχι με τη στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά 
τους. Στο σχέδιο νόμου η φωνή του παιδιού υποβαθμίζεται, αντιμετωπίζεται με αδικαιολόγητη καχυποψία, 
κόντρα σε όλα τα διεθνή κείμενα και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Στην 4η παράγραφο του ίδιου 
άρθρου: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από 
κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το 
δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». Σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 12 της Σύμβαση 
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για τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με την οποία «θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να 
ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά(…)» χωρίς να τίθεται από τη Σύμβαση 
καμία άλλη προϋπόθεση. Με την προσθήκη αυτή του σχεδίου νόμου, εισάγεται μια επιφύλαξη στη φωνή του 
παιδιού η οποία δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά νομοθετική αναγνώριση των μισογυνικών επιχειρημάτων που 
θέλουν τις γυναίκες αδίστακτες και έτοιμες να χρησιμοποιήσουν μέχρι και τα παιδιά τους για να βλάψουν τους 
πρώην συζύγους τους με δήθεν ψευδείς καταγγελίες. Τα παιδιά έχουν φωνή και λόγο για τη ζωή τους! 
ΑμετάκληταΟΧΙ στο νομοσχέδιο που μετατρέπει τα παιδιά σε παρακολούθημα! Εξατομικευμένη κρίση για το 
συμφέρον του κάθε παιδιού! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:08 | Νικόλαος Γαλατσόπουλος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:23 | Ελένη Γαλάνη Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:08 | Κωνσταντίνος Καρακώστας Ήλθε ο καιρός, η Ελλάδα να συγχρονιστεί με την διεθνή 
πρακτική και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της δεσμεύσει (Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, 
Ψήφισμα 2079/2015 Συμβουλίου της Ευρώπης). Το αληθινό συμφέρον του παιδιού επιτάσσει την ισόνομη και 
ισόχρονη παρουσία ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΓΟΝΕΩΝ στην ανατροφή του. Η βίαιη και αναίτια αποστέρηση του ενός γονέα 
συνιστά παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων των παιδιών. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:30 | Σπυρίδων Γαβριελάτος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:45 | Χρήστος Βρέττας Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:04 | Αλκίνοος Βουτσάς Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:24 | Σταυρουλα Βούλγαρης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:53 | Eva «Η λέξη «υποχρεωτική» δίπλα στη συνεπιμέλεια ήταν το πρώτο (και κυριότερο) 
στοιχείο που προκάλεσε ενστάσεις και προβληματισμό -φανταστείτε ένα ζευγάρι που διαφωνεί σε βαθμό 
δικαστικής διαμάχης, να υποχρεωθεί χωρίς να το θέλει, να αναλάβει εξίσου το μεγάλωμα του παιδιού του. Πόσο 
καλά θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό;». 
 
1 Απριλίου 2021, 17:37 | Παρις Βοργιανιτης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:53 | Κωνσταντίνος Βογιατζόγλου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
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1 Απριλίου 2021, 17:21 | Δημήτρης Γενικά, έχει αποδειχτεί στο παρελθόν στην Ελλάδα ότι όταν ακολουθούνται 
ημίμετρα σε σημαντικά θέματα που πρέπει να αλλάξουν το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Πρέπει να κατανοηθεί 
και η ανάγκη σε κάποιες περιπτώσεις άμεσων ολοκληρωμένων αλλαγών ειδικά όταν πρόκειται για θέματα 
ψυχικής υγείας των παιδιών ή ισότητας μεταξύ ανθρώπων. Δεν πρέπει να υπάρχει η ψευδής δικαιολογία ότι «δε 
μπορούμε να πάμε από το ένα άκρο στο άλλο» γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να «πάμε 
από το ένα άκρο στη μέση, στο σωστό, στην πραγματική συνεπιμέλεια κι όχι στην επιμέλεια από τον έναν μόνο 
γονέα όπως ως επί το πλείστον γίνεται στην πράξη ως τώρα. Ο νόμος θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια όσο το 
δυνατόν περισσότερα μέσα στα πλαίσια του δικαίου και του σωστού και να μειωθούν όσο το δυνατόν οι 
περιπτώσεις που απατείται η προσφυγή στο δικαστήριο ώστε να υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες διαμάχης μεταξύ 
των γονέων που εννοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν καλή σχέση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα 
τέκνα αυτών (την ψυχική τους υγεία, την πιθανή εκμετάλλευσή τους κλπ.). 
 
1 Απριλίου 2021, 17:06 | Μαρια Βλαχου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:41 | ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΠΙΤΙΑ? ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ 
ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΟΥΤΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ, ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΊ ΤΑ ΘΕΛΩ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟ! ΟΧΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ!  
 
1 Απριλίου 2021, 17:14 | Θοδωρης Βλαχος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:33 | Γεώργιος Βλαχάκος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
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1 Απριλίου 2021, 17:50 | Γιάννης Βλάντος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:04 | Γεράσιμος Βισβαρδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:59 | Γιώργος Παρασκευόπουλος Σκοπός Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ισότιμης και ισόχρονης ενεργούς παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:57 | Ναντια Βιερου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:59 | Γεώργιος Βερύκοκος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
1 Απριλίου 2021, 17:59 | Γιώργος ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΑΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΗΜΕΛΕΙΑ, Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ! ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. 
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1 Απριλίου 2021, 17:35 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:11 | Μανώλης Βερβεράκης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:19 | Γιάννης Βελαωρας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:15 | Ιωαννης Βασιλόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:39 | Δημήτρης Βασιλείου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
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αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:46 | Δημήτρης Βασιλάκης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:04 | Οδυσσέας Βαρσαμίδης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | ΜΠΑΜΠΑΣ Η μετακίνηση να γίνεται και απο τους δύο γονείς! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:51 | Α.Σ Α ANEΔAΦIKA TA APΘPA ΠOY MIΛOYN ΓIA AΠO KOINOY KAI EΞIΣOY ΓONIKH MEPINA. 
EΠITPEΠEI EΛEYΘEPH KAI KATA TO ΔOKOYN EPMHNEIA ΠOY MONO ANAΣTATΩΣH KAI ΔIENEΞEIΣ ,ENTAΣEIΣ KAI 
NEA ΔIKAΣTHPIA ΘA ΦEPEI ΣTIΣ ΔIAΣΠAΣMENEΣ OIKOΓENEIEΣ ΠOY ΔEN EXOYN AMETAKΛHTH AΠOΦAΣH,H ΣTIΣ 
OIKOΓENEIEΣ ΠPOΣ ΔIAΣΠAΣH. EIΔIKA ΣE ΓONEIΣ ΠOY BPIΣKONTAI ΣE MAKPOXPONIEΣ ANTIΔIKIEΣ ΔEN MΠOPEI NA 
EΦAPMOΣTEI ME TIΠOTA.YΠAPXOYN ΓONEIΣ ΠOY O ΛOΓOΣ ΠOY XΩPIΣAN HTAN OI ΔIAΦOPETIKEΣ AΠOΨEIΣ ΠX O 
ENAΣ NA EINAI YΠEP THΣ EΞEΛIΞHΣ KAI EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOOΔOY TOY ΠAIΔIOY KAI O AΛΛOΣ NA EINAI 
APNHTIKOΣ.MHN ΠATE ΠIΣΩ THN ZΩH TΩN ΠAIΔIΩN.ΣKIΣTE AYTO TO NOMOΣXEΔIO ΘA ΠPOKAΛEΣEI KOINΩNIKH 
ANATAPAXH.ME KΛEIΣTA OΛA ,ΔEN AΦHNETE TOYΣ ΠOΛITEΣ NA ΔIAMAPTYPHPΗΘOYN KATA TOY NOMOΣXEΔIOY 
EΛEYΘEPA. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:22 | Σοφια Βαρβαρεσου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:59 | Αννα ANEΔAΦIKA TA APΘPA ΠOY MIΛOYN ΓIA AΠO KOINOY KAI EΞIΣOY ΓONIKH 
MEPINA.EΠITPEΠEI EΛEYΘEPH KAI KATA TO ΔOKOYN EPMHNEIA ΠOY MONO ANAΣTATΩΣH KAI ΔIENEΞEIΣ 
,ENTAΣEIΣ KAI NEA ΔIKAΣTHPIA ΘA ΦEPEI ΣTIΣ ΔIAΣΠAΣMENEΣ OIKOΓENEIEΣ ΠOY ΔEN EXOYN AMETAKΛHTH 
AΠOΦAΣH,H ΣTIΣ OIKOΓENEIEΣ ΠPOΣ ΔIAΣΠAΣH.EIΔIKA ΣE ΓONEIΣ ΠOY BPIΣKONTAI ΣE MAKPOXPONIEΣ ANTIΔIKIEΣ 
ΔEN MΠOPEI NA EΦAPMOΣTEI ME TIΠOTA.YΠAPXOYN ΓONEIΣ ΠOY O ΛOΓOΣ ΠOY XΩPIΣAN HTAN OI ΔIAΦOPETIKEΣ 
AΠOΨEIΣ ΠX O ENAΣ NA EINAI YΠEP THΣ EΞEΛIΞHΣ KAI EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOOΔOY TOY ΠAIΔIOY KAI O AΛΛOΣ NA 
EINAI APNHTIKOΣ.MHN ΠATE ΠIΣΩ THN ZΩH TΩN ΠAIΔIΩN.ΣKIΣTE AYTO TO NOMOΣXEΔIO ΘA ΠPOKAΛEΣEI 
KOINΩNIKH ANATAPAXH.ME KΛEIΣTA OΛA ,ΔEN AΦHNETE TOYΣ ΠOΛITEΣ NA ΔIAMAPTYPHPΗΘOYN KATA TOY 
NOMOΣXEΔIOY EΛEYΘEPA. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | Ζήσης Το συμφέρον του τέκνου είναι μία αόριστη νομική έννοια που εξειδικεύεται κατά 
περίπτωση από το Δικαστήριο. Δεν υπάρχει ένας ενδεδειγμένος και οριζόντιος τρόπος εξυπηρέτησης του 
συμφέροντος του τέκνου. Σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του τέκνου υπαγορεύει την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας από τον ένα γονέα ή και από τους δύο γονείς και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το συμφέρον 
του τέκνου εξυπηρετείται πάντοτε με την ενεργό παρουσία και των δύο γονέων. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:39 | Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
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1 Απριλίου 2021, 17:58 | Γιάννης Βαλασκόπουλος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:23 | Κωστας ANEΔAΦIKA TA APΘPA ΠOY MIΛOYN ΓIA AΠO KOINOY KAI EΞIΣOY ΓONIKH 
MEPINA.EΠITPEΠEI EΛEYΘEPH KAI KATA TO ΔOKOYN EPMHNEIA ΠOY MONO ANAΣTATΩΣH KAI ΔIENEΞEIΣ 
,ENTAΣEIΣ KAI NEA ΔIKAΣTHPIA ΘA ΦEPEI ΣTIΣ ΔIAΣΠAΣMENEΣ OIKOΓENEIEΣ ΠOY ΔEN EXOYN AMETAKΛHTH 
AΠOΦAΣH,H ΣTIΣ OIKOΓENEIEΣ ΠPOΣ ΔIAΣΠAΣH.EIΔIKA ΣE ΓONEIΣ ΠOY BPIΣKONTAI ΣE MAKPOXPONIEΣ ANTIΔIKIEΣ 
ΔEN MΠOPEI NA EΦAPMOΣTEI ME TIΠOTA.YΠAPXOYN ΓONEIΣ ΠOY O ΛOΓOΣ ΠOY XΩPIΣAN HTAN OI ΔIAΦOPETIKEΣ 
AΠOΨEIΣ ΠX O ENAΣ NA EINAI YΠEP THΣ EΞEΛIΞHΣ KAI EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOOΔOY TOY ΠAIΔIOY KAI O AΛΛOΣ NA 
EINAI APNHTIKOΣ.MHN ΠATE ΠIΣΩ THN ZΩH TΩN ΠAIΔIΩN.ΣKIΣTE AYTO TO NOMOΣXEΔIO ΘA ΠPOKAΛEΣEI 
KOINΩNIKH ANATAPAXH.ME KΛEIΣTA OΛA ,ΔEN AΦHNETE TOYΣ ΠOΛITEΣ NA ΔIAMAPTYPHΘOYN KATA TOY 
NOMOΣXEΔIOY EΛEYΘEPA. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:18 | Παναγούλα Βαθή Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:42 | Ιωάννης Καλουδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Χριστόφορος Βαγγέλης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:50 | Μιχαήλ Αυγουλέας Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
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1 Απριλίου 2021, 16:18 | Αριστοτέλης Αποτελεί μια αδικία έναντι των άγαμων μητέρων. Αδιανόητη αυτή η 
«πρωτοτυπία» την οποία θέλει να εφαρμόσει η Ελλάδα. Όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:08 | Κεβόρκ Ατζέμογλου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:05 | Ζωή Οποιαδήποτε αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου προκειμένου να είναι 
αποτελεσματική, σύγχρονη και συμπεριληπτική απαιτεί γενικότερη στήριξη της μητρότητας, της γονεϊκότητας, των 
παιδιών, άρση των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο γάμο και την τεκνοθεσία, αναγνώριση διαφορετικών 
μοντέλων οικογένειας πέραν του πυρηνικού. Απαιτεί προνοιακές πολιτικές και ενίσχυση γονέων και παιδιών από 
δημόσιους φορείς, χωρίς την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων.– Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ 
των χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα 
προωθεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και άρα μεταξύ των φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί 
παραβλέπει την πραγματικότητα των υπαρχουσών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η 
γυναίκα βιώνει τρομακτικές ανισότητες, καταπιέσεις, διακρίσεις και επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής 
αναπαραγωγής (οικιακή εργασία, φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων κλπ).– Η εξατομικευμένη κρίση με την αρωγή 
κοινωνικών υπηρεσιών και την θεσμοθέτηση εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ρύθμιση των οικογενειακών διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού. Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:26 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Κωνσταντίνος Καλαμποκης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:20 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η 
Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας, τα 170 μέλη της οποίας -ψυχίατροι, 
ψυχίατροι παιδιού και εφήβου, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί -είναι εξειδικευμένα στην άσκηση 
συμβουλευτικής γονέων και οικογενειακής ψυχοθεραπείας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, μελετά με 
ενδιαφέρον τη διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου υπό τον τίτλο «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων 
και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου». Διαπιστώνουμε την αναγκαιότητα ψήφισης ενός Νόμου, ο οποίος θα 
ρυθμίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σχέσεις γονέων και τέκνων, μετά τη διακοπή συμβίωσης των γονέων, 
σε μια εποχή στην οποία η διακοπή αυτή (διαζύγια) είναι πολύ πιο συχνή και οι αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις 
επηρεάζουν αρνητικά τη φροντίδα και την εξέλιξη των παιδιών. Κατανοούμε, μέσα από την οπτική της Συστημικής 
Σκέψης, ότι οι στάσεις και αντιλήψεις των γονέων για το συμφέρον των παιδιών τους μπορεί να είναι 
διαφορετικές, όπως και η άσκηση της γονικής φροντίδας. Διαπιστώνουμε, επιπλέον, ότι οι δύο πλευρές, εκτός από 
τη διαφορετική αντίληψη και δυνατότητα προσφοράς προς τα τέκνα τους, συχνά εμφορούνται από αρνητικά 
συναισθήματα η μια προς την άλλη, ενώ δεν είναι αμελητέος και ο ρόλος της οικονομικής διάστασης της 
φροντίδας των παιδιών (έξοδα, διατροφή). Ατυχώς, η τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται σε 
πολλές περιπτώσεις από δηλητηριώδεις αντιπαραθέσεις των δύο πλευρών, οι οποίες οδηγούνται για εκδίκαση σε 
ατέρμονα δικαστήρια, συχνά με συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση των παιδιών και την ποιότητα της 
επικοινωνίας γονέα/παιδιού. Ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικότερα ως ψυχοθεραπευτές οικογένειας 
και ζεύγους, είμαστε συνεχώς αποδέκτες τέτοιων υποθέσεων, που παραπέμπονται από τους εισαγγελείς ή και 
τους ίδιους τους γονείς προς εκτίμηση και γνωμάτευση στις υπηρεσίες και τα γραφεία μας. Επομένως, ο υπό 
διαμόρφωση Νόμος θα πρέπει, αφενός να υποστηρίζει, πρακτικά, την επίλυση των ζητημάτων τα οποία 
ανακύπτουν με τον χωρισμό, και αφετέρου, να συντελεί στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη των γονέων, ώστε να 
επεξεργάζονται τα αρνητικά τους συναισθήματα και να δεσμεύονται σε αποδεκτές λύσεις προς όφελος των 
παιδιών. Θα πρέπει ο Νόμος να εξυπηρετεί και τους δύο πολύ σημαντικούς αυτούς στόχους. Σύμφωνα με την 
παραπάνω γενική τοποθέτηση μας, και σε ό,τι αφορά το υπό διαβούλευση ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ, ως επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας, βρίσκουμε θετική την υποχρεωτική καταγραφή της συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, (άρθρο 4, 
παρ.2) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανηλικιότητας των παιδιών (ανά δύο τουλάχιστον χρόνια), αλλά και την πρόβλεψη 
υποχρεωτικής διαμεσολάβησης (άρθρο 6), την οποία θα εντέλει το δικαστήριο σε περίπτωση διαφωνίας ( άρθρο 
8). Η διαμεσολάβηση αυτή θα πρέπει να προβλέπει και τη συμμετοχή των παιδιών, ιδίως των εφήβων (θίγεται η 
συμμετοχή του παιδιού στο άρθρο 5 παρ. 4, αλλά θα πρέπει τα τέκνα να συμπεριληφθούν και κατά τη 
διαμεσολάβηση), και ενδεχομένως και άλλων σημαντικών για τη φροντίδα των παιδιών προσώπων. Σε ό,τι αφορά 
τον χαρακτήρα της διαμεσολάβησης η οποία εντέλλεται από το δικαστήριο, και τη διαμόρφωση ειδικού μητρώου 
οικογενειακών διαμεσολαβητών ( άρθρα 15,21), θεωρούμε απαραίτητο ο οικογενειακός διαμεσολαβητής να έχει 
την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία στη συμβουλευτική γονέων, η οποία παραπέμπει σε 
ειδικούς από επαγγέλματα ψυχικής υγείας με κατάλληλη μακροχρόνια εκπαίδευση, όπως ήδη προβλέπεται από 
την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών. Θα πρέπει, όμως, και πέραν του παρόντος Νόμου, να 
διαμορφωθεί, παράλληλα, ένα συνολικό καταλληλότερο πλαίσιο για τη διαχείριση των υποθέσεων και 
καταγγελιών, που φτάνουν σε δικαστικές αντιπαραθέσεις. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προστατεύει τις δύο 
πλευρές, και στην ουσία τα παιδιά, από νομικές ασάφειες, περιττά έξοδα σε δικαστήρια και να αποθαρρύνει 
καταγγελίες και αλληλο-μηνύσεις, και ό,τι άλλο υποθάλπει και συντηρεί το μίσος και τη συνέχιση της 
αντιπαράθεσης των γονέων. Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε την Πολιτεία να προχωρήσει επιτέλους στη θεσμική 
σύσταση δικαστικού θεσμού (οικογενειακό δικαστήριο), που θα χειρίζεται συνολικά τις σχετικές υποθέσεις 
(ασφαλιστικά μέτρα, συνεπιμέλεια, διατροφή κ.α.), χωρίς συνεχείς δαπανηρές προσφυγές στο δικαστήριο. 
Επίσης, να αναπτύξει και να υποστηρίξει το ταχύτερο Θεσμικές Υπηρεσίες (δομές) όπως το Σπίτι του Παιδιού 
(προβλέπονται από τον Ν. 4640/2019), κατάλληλα στελεχωμένες, που θα διαχειρίζονται τις σοβαρές καταγγελίες, 
που σήμερα παραπέμπονται από τους εισαγγελείς στις λιγοστές υπηρεσίες Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου 
ή/και στους ιδιώτες επαγγελματίες, παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους, με αποτέλεσμα συχνά να ταλαιπωρείται 
αδίκως το παιδί, γεγονός που βιώνει ως επαναθυματοποίηση και τιμωρία παρά προστασία. Η Εταιρεία μας θέλει 
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να συμβάλει, με τις θέσεις και δράσεις της, στην τελική διαμόρφωση του Νόμου και στην προώθηση άλλων 
θεσμικών αποφάσεων, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη των παιδιών και οικογενειών, των οποίων οι γονείς 
διακόπτουν τη συμβίωση, και γενικότερα στην προσπάθεια για εγκατάσταση λειτουργικότερων θεσμών στη χώρα 
μας. Με εκτίμηση, Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ.ΣΚ.Ψ.Ο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Ελενη Ασλανλη Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | Παναγιώτης Ασημακοπουλος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Μαρία Αρτινου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Μαρία Αρετίνη Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Δημητρης Αργυριου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Γιώργος Παρτσαλάκης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!!Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
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2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:18 | Αλεξανδρος Αρβανιτακης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:35 | Ευσταθία Αποστολοπουλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:48 | Νικόλαος Αποστολιδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:06 | Παύλος Αποζιδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
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1 Απριλίου 2021, 16:27 | Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:43 | Νεφέλη Αντωνιάδου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:01 | Σπύρος Αντύπας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:18 | Αθανάσιος Ανθόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:35 | Μαρία Ανδριγιαννακη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
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τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:46 | Διονυσια Ανδρεαδακη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Ραφαήλα Αναστασίου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | Γόνη Ντάγιου Ο νόμος προσπαθεί να θεραπεύσει την σημαντική, και αδικαιολόγητη, 
απόκλιση μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και πάγιας σχετικής νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού 
τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των 
ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος 
Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου είναι θετικός και πρέπει να ψηφιστεί 
άμεσα με σαφείς διατάξεις όσον αφορά τις αρχές της συνεπιμέλειας και του ίσου χρόνου ανατροφής και από τους 
δύο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:18 | Γιώργος Κουρέας Τσουμλεκτσης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:06 | ΜΠΑΜΠΑΣ Το νομοσχέδιο θυμίζει παπατζηδες! Εδώ η συνεπιμέλεια. Εκεί η 
συνεπιμέλεια. Που είναι η συνεπιμέλεια;; Να τα πάρει όλα η μάνα! Σταματήστε το κακό που γίνεται εις βάρος των 
παιδιών! Στη διαμεσολάβηση να ειναι υποχρεωμένοι οι γονείς να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια απο το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι Δικαστές να ρυθμίζουν τις τυχόν διαφωνίες! Νομοθετηστε αυτό που είπατε! Οτι ο 
καθε γονιός θα έχει το 35% του συνολικου χρόνου, δηλαδή 122 εικοσιτετράωρα ανα έτος! Αν δεν τα βρίσκουν 
μεταξύ τους για τα υπόλοιπα 122 εικοσιτετράωρα, τότε να τα ρυθμίζει το Δικαστήριο! Ήμαρτον! Μιλάμε για τα 
αυτονόητα! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | Νικόλαος Ντάγιος Ο νόμος προσπαθεί να θεραπεύσει την σημαντική, και αδικαιολόγητη, 
απόκλιση μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και πάγιας σχετικής νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού 
τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των 
ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος 
Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου είναι θετικός και πρέπει να ψηφιστεί 
άμεσα με σαφείς διατάξεις όσον αφορά τις αρχές της συνεπιμέλειας και του ίσου χρόνου ανατροφής και από τους 
δύο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η 
Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας, τα 170 μέλη της οποίας -ψυχίατροι, 
ψυχίατροι παιδιού και εφήβου, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί -είναι εξειδικευμένα στην άσκηση 
συμβουλευτικής γονέων και οικογενειακής ψυχοθεραπείας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, μελετά με 
ενδιαφέρον τη διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου υπό τον τίτλο «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων 
και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου». Διαπιστώνουμε την αναγκαιότητα ψήφισης ενός Νόμου, ο οποίος θα 
ρυθμίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σχέσεις γονέων και τέκνων, μετά τη διακοπή συμβίωσης των γονέων, 
σε μια εποχή στην οποία η διακοπή αυτή (διαζύγια) είναι πολύ πιο συχνή και οι αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις 
επηρεάζουν αρνητικά τη φροντίδα και την εξέλιξη των παιδιών. Κατανοούμε, μέσα από την οπτική της Συστημικής 
Σκέψης, ότι οι στάσεις και αντιλήψεις των γονέων για το συμφέρον των παιδιών τους μπορεί να είναι 
διαφορετικές, όπως και η άσκηση της γονικής φροντίδας. Διαπιστώνουμε, επιπλέον, ότι οι δύο πλευρές, εκτός από 
τη διαφορετική αντίληψη και δυνατότητα προσφοράς προς τα τέκνα τους, συχνά εμφορούνται από αρνητικά 
συναισθήματα η μια προς την άλλη, ενώ δεν είναι αμελητέος και ο ρόλος της οικονομικής διάστασης της 
φροντίδας των παιδιών (έξοδα, διατροφή). Ατυχώς, η τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται σε 
πολλές περιπτώσεις από δηλητηριώδεις αντιπαραθέσεις των δύο πλευρών, οι οποίες οδηγούνται για εκδίκαση σε 
ατέρμονα δικαστήρια, συχνά με συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση των παιδιών και την ποιότητα της 
επικοινωνίας γονέα/παιδιού. Ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικότερα ως ψυχοθεραπευτές οικογένειας 
και ζεύγους, είμαστε συνεχώς αποδέκτες τέτοιων υποθέσεων, που παραπέμπονται από τους εισαγγελείς ή και 
τους ίδιους τους γονείς προς εκτίμηση και γνωμάτευση στις υπηρεσίες και τα γραφεία μας. Επομένως, ο υπό 
διαμόρφωση Νόμος θα πρέπει, αφενός να υποστηρίζει, πρακτικά, την επίλυση των ζητημάτων τα οποία 
ανακύπτουν με τον χωρισμό, και αφετέρου, να συντελεί στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη των γονέων, ώστε να 
επεξεργάζονται τα αρνητικά τους συναισθήματα και να δεσμεύονται σε αποδεκτές λύσεις προς όφελος των 
παιδιών. Θα πρέπει ο Νόμος να εξυπηρετεί και τους δύο πολύ σημαντικούς αυτούς στόχους. Σύμφωνα με την 
παραπάνω γενική τοποθέτηση μας, και σε ό,τι αφορά το υπό διαβούλευση ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ, ως επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας, βρίσκουμε θετική την υποχρεωτική καταγραφή της συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, (άρθρο 4, 
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παρ.2) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανηλικιότητας των παιδιών (ανά δύο τουλάχιστον χρόνια), αλλά και την πρόβλεψη 
υποχρεωτικής διαμεσολάβησης (άρθρο 6), την οποία θα εντέλει το δικαστήριο σε περίπτωση διαφωνίας ( άρθρο 
8). Η διαμεσολάβηση αυτή θα πρέπει να προβλέπει και τη συμμετοχή των παιδιών, ιδίως των εφήβων (θίγεται η 
συμμετοχή του παιδιού στο άρθρο 5 παρ. 4, αλλά θα πρέπει τα τέκνα να συμπεριληφθούν και κατά τη 
διαμεσολάβηση), και ενδεχομένως και άλλων σημαντικών για τη φροντίδα των παιδιών προσώπων. Σε ό,τι αφορά 
τον χαρακτήρα της διαμεσολάβησης η οποία εντέλλεται από το δικαστήριο, και τη διαμόρφωση ειδικού μητρώου 
οικογενειακών διαμεσολαβητών ( άρθρα 15,21), θεωρούμε απαραίτητο ο οικογενειακός διαμεσολαβητής να έχει 
την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία στη συμβουλευτική γονέων, η οποία παραπέμπει σε 
ειδικούς από επαγγέλματα ψυχικής υγείας με κατάλληλη μακροχρόνια εκπαίδευση, όπως ήδη προβλέπεται από 
την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών. Θα πρέπει, όμως, και πέραν του παρόντος Νόμου, να 
διαμορφωθεί, παράλληλα, ένα συνολικό καταλληλότερο πλαίσιο για τη διαχείριση των υποθέσεων και 
καταγγελιών, που φτάνουν σε δικαστικές αντιπαραθέσεις. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προστατεύει τις δύο 
πλευρές, και στην ουσία τα παιδιά, από νομικές ασάφειες, περιττά έξοδα σε δικαστήρια και να αποθαρρύνει 
καταγγελίες και αλληλο-μηνύσεις, και ό,τι άλλο υποθάλπει και συντηρεί το μίσος και τη συνέχιση της 
αντιπαράθεσης των γονέων. Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε την Πολιτεία να προχωρήσει επιτέλους στη θεσμική 
σύσταση δικαστικού θεσμού (οικογενειακό δικαστήριο), που θα χειρίζεται συνολικά τις σχετικές υποθέσεις 
(ασφαλιστικά μέτρα, συνεπιμέλεια, διατροφή κ.α.), χωρίς συνεχείς δαπανηρές προσφυγές στο δικαστήριο. 
Επίσης, να αναπτύξει και να υποστηρίξει το ταχύτερο Θεσμικές Υπηρεσίες (δομές) όπως το Σπίτι του Παιδιού 
(προβλέπονται από τον Ν. 4640/2019), κατάλληλα στελεχωμένες, που θα διαχειρίζονται τις σοβαρές καταγγελίες, 
που σήμερα παραπέμπονται από τους εισαγγελείς στις λιγοστές υπηρεσίες Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου 
ή/και στους ιδιώτες επαγγελματίες, παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους, με αποτέλεσμα συχνά να ταλαιπωρείται 
αδίκως το παιδί, γεγονός που βιώνει ως επαναθυματοποίηση και τιμωρία παρά προστασία. Η Εταιρεία μας θέλει 
να συμβάλει, με τις θέσεις και δράσεις της, στην τελική διαμόρφωση του Νόμου και στην προώθηση άλλων 
θεσμικών αποφάσεων, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη των παιδιών και οικογενειών, των οποίων οι γονείς 
διακόπτουν τη συμβίωση, και γενικότερα στην προσπάθεια για εγκατάσταση λειτουργικότερων θεσμών στη χώρα 
μας. Με εκτίμηση, Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ.ΣΚ.Ψ.Ο., Ο Πρόεδρος, Νίκος Μαρκέτος, O Aντιπρόεδρος, Δημήτρης 
Γεωργιάδης.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:43 | Νικόλαος Κολυδας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
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σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Γεώργιος Μούλκας Προτεινόμενη αλλαγή Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών νόμος αποσκοπεί 
στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο ικανοποιείται από την ανατροφή του και την εκπλήρωση 
της ευθύνης έναντι αυτού και από τους δύο γονείς του. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:48 | ΜΠΑΜΠΑΣ Για τα τέκνα άνευ γάμου, σε περίπτωση που η μητέρα δεν επιτρέπει την 
αναγνώριση τέκνου απο τον πατέρα, να γίνετε αυτεπάγγελτα και σε περίπτωση που αποδειχτεί οτι ο πατέρας είναι 
ο βιολογικός πατέρας του τέκνου, τότε πάλι αυτεπάγγελτα να χάνει την επιμέλεια η μητέρα, η οποία παρεμποδιζε 
τον πατέρα για αναγνώριση τέκνου! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:01 | Αγγελος Αντονακας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ  των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | Δημήτρης Ξ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
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ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΙΣΟΣ 
ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΉ ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:23 | Σ.ΤΖ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Άρθρο 17. 
Επιμόρφωση δικαστών. Οι υποθέσεις του παρόντος εκδικάζονται από δικαστές, που έχουν παρακολουθήσει 
επιτυχώς τα ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) σύμφωνα με τα 
άρθρα 33 και 34 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164). Τα σεμινάρια του προηγούμενου εδαφίου δύναται να 
χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηματοδότησης 
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Η ως άνω επιμόρφωση διενεργείται 
από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και ειδικούς επιστήμονες, 
ιδίως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. ΣΧΟΛΙΑ: Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι 
επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων (Ν. 2447/1996), ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα 
επιμέρους στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει πως εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού 
να υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους 
κλπ). 
 
1 Απριλίου 2021, 16:00 | xen kifisias Σχόλια: Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το 
παιδοκεντρικό και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως 
επιτακτικά και υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν 
έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση 
του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες 
διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του 
παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, 
εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:00 | Χρηστος Καρταλιδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Σ.ΤΖ Άρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής 
άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την 
επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό 
καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος 
γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις 
περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής 
μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και 
των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική 
φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται 
άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο 
για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός 
ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) 
επιπλέον ημέρες.». Σχόλια: To γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από το συμφέρον του τέκνου 
στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της προτεινόμενης 
διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το δικαίωμα των πατεράδων 
στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της αφαιρεθεί η επιμέλεια εάν 
διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο προκαλεί διάρρηξη των 
σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής! Ας μην κρυβόμαστε, ο νομοθέτης θεωρεί 
υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση». Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα που 
προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- πατέρα, 
ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο βαθμό 
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για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη διάταξη); Και 
στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε αυτόν τον 
κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση; Οι μητέρες- θύματα έμφυλης βίας θα 
εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της 
απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. 
Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να 
προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής 
απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας. Αντί να καταργηθούν όμως νόμοι και πρακτικές που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, την 
ενδοοικογενειακή βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα ψηφισθεί Νόμος που υποτιμά τις γυναίκες, καταργεί την 
ισότητα στην οικογένεια και υποθάλπει τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών από τους κακοποιητές 
συζύγους/γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:08 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:46 | Σ.ΤΖ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ Το άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία 1. Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί 
μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο 
συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2. Οι 
γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους 
αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής 
φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. 3. Τα σχετικά με την επικοινωνία 
ζητήματα καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η παρ. 4 του άρθρου 1511. Όταν συντρέχει περίπτωση κακής ή καταχρηστικής 
άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για 
επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.». Σχόλια: Ποια 
είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος 
χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα αφαιρείται ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του 
σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η επικοινωνία με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και 
υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η 
μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή 
βάση; Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε βάρος του κακοποιητή 
γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς 
Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. 
Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο 
δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου 
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Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του 
Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται; 
 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | Σ.ΤΖ Άρθρο 12. Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ Ο τίτλος και το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, 
Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η επιμέλεια ασκείται 
από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, 
για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για 
ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από 
κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου». Σχόλια: Οι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού 
για την ονοματοδοσία, το θρήσκευμα, τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, αλλά και για τη μεταβολή του 
τόπου κατοικίας του και στις περιπτώσεις διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση 
απόφασης όμως, πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού; 
 
1 Απριλίου 2021, 16:26 | Σ.ΤΖ Άρθρο 10. Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ Το δεύτερο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται και το άρθρο 1516 
διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 1516 Πράξεις από τον ένα γονέα. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου». Σχόλια: Πως θα εκδικάζονται αντίθετες 
αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν γονέα έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα 
ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; Προφανώς με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή, πάλι με τη προσφυγή στα Δικαστήρια! Το σημαντικότερο όμως: πως 
θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού αφού και οι δύο γονείς 
ασκούν την επιμέλειά του; Για παράδειγμα, εάν οι γονείς διαφωνούν για την επιλογή του φροντιστηρίου του 
παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και 
ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο 
ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον του; 
 
1 Απριλίου 2021, 16:45 | Σ.ΤΖ Ο τίτλος και το άρθρο 1513 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1513 Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Σχόλια: Με την ισχύουσα 
διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του 
προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη εκπροσώπηση του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως 
την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την εκπαίδευση του τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου 
διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου η γονική μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με 
γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η 
υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από 
κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του 
μέτρου σε όλες τις υποθέσεις ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; Πόσο 
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λειτουργική θα είναι στην πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για την εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού; 
Μήπως με αυτόν τον τρόπο καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή 
διατροφής, που είναι η αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες; Πως προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, 
όταν θα βιώνει τη χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να 
επιλύσουν τις διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, όταν δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωισμού τους 
και συνεργασίας μεταξύ τους; Πόσοι γονείς θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων; Με μαθηματική 
ακρίβεια οι οικονομικά ασθενέστεροι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη 
διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το συμφέρον του παιδιού τους. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Γρηγόρης Αναστασιαδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:50 | Σ.ΤΖ Άρθρο 6. Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση άρθρου 1512 ΑΚ Το άρθρο 1512 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1512 Σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά 
την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά 
αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, σε διαμεσολάβηση. Αν διαφωνούν και το συμφέρον 
του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο». Σχόλια: Στην προτεινόμενη διάταξη δεν 
διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, 
η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο του 2019. Ως θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές 
διαφορές; Μήπως επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των 
παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς στα Δικαστήρια; 
 
1 Απριλίου 2021, 16:13 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Σ.ΤΖ Άρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚων πολιτικών ή όποιων 
άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την 
ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με 
τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί 
προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.» Σχόλια: Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το 
ισχύον οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το 
συμφέρον του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και 
περιγραφής αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ. 2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του 
Δικαστή, αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις 
οποίες το συμφέρον του παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε 
άλλου δικαιώματος των γονέων του. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:57 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Σ.ΤΖ Άρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1511 Άσκηση – ανάθεση γονικής 
μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου. 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την 
ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της 
ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής». Σχόλια: Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον οικογενειακό 
δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του 
εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής αυτής 
της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων του. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Σ.ΤΖ Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της 
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ευθύνης τους έναντι αυτού. Σχόλια: Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το 
παιδοκεντρικό και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως 
επιτακτικά και υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν 
έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση 
του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες 
διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του 
παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, 
εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:31 | Φώτης Μπινόπουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:10 | ΜΗΤΕΡΑ Ολο το νομοσχεδιο ενας υμνος στο μισογυνισμο. Μισος για τη μάνα που 
γεννάει τα παιδιά. Η εγκυμοσύνη = ενα ενοίκιο 9 μηνών. Ντροπή σας. Ντρεπομαι που ζω σ’ αυτή τη Χώρα. 
Βλέπουμε και άλλα τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι το μόνο… 
 
1 Απριλίου 2021, 15:47 | Γεωργιος Τα παιδια εχουν δυο γονεις, ειτε σας αρεσει ειτε οχι. Η μονο περιπτωση που 
ενα παιδι πρεπει να μην βλεπει εναν γονεα ειναι αν μιλαμε για καποιον αλκοολικο/ βιαιο/ τοξικομανη/ 
φυλακοβιο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:10 | Μαρία Κ. μητέρα «Προτάσεις επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ – Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 
56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
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ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. – Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. – Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. – Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. – Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία 
των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. – Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. – Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης -Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως, α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:42 | Μαρία.μπ. Το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει δύο γονείς από κοινού με ιση 
ανατροφή εναλλασσόμενη κατοικία…. τα παιδία χρειάζονται δύο γονείς.. Ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί για το 
καλό όλων των παιδιών μας.. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:18 | Δημήτρης Μίχος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
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περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:48 | ΕΛΩΝΑ Είμαι κατά της υποχρεωτικής συνεπιμελειας διότι η κάθε περίπτωση είναι 
εξατομικευμενη. Η συνεπιμελεια πρέπει να είναι επιλογή των γονέων και στην κρίση των δικαστών αξιολογώντας 
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την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Οι ανάγκες των παιδιών είναι διαφορετικές ανά ηλικία και η επικοινωνία πρέπει 
να ρυθμιστεί αναλόγως. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:06 | Θεόδωρος Αβράμπος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:32 | Μιχαήλ Μαραγκάκης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
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σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:18 | Σπύρος Φίλης Στη σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο. Δειλό όμως. Αντί να 
αποκαταστήσει τη δυνατότητα του έτερου γονέα που δεν έχει την επιμέλεια να προσφέρει στο παιδί του, δεν 
τολμά να φέρει την κοινή άσκηση της επιμέλειας. Έτσι δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους γονείς να ασκούν την 
επιμέλεια ιδιοκτησιακά όπως πριν. Χαίρομαι που πολλές γυναίκες είναι υπέρ της κοινής άσκησης της επιμέλειας. 
Δείχνει πως δεν είναι μάχη των φύλων. Όπου υπάρχει συνεννόηση δεν υπάρχει θέμα. Όπου όμως ο ένας γονέας 
βλέπει ως μάχη την όλη κατάσταση, θα πρέπει το νομοσχέδιο να «υποχρεώνει» τους δύο να τα βρουν. Και αυτό 
μόνο με την κοινή άσκηση της επιμέλειας μπορεί να γίνει. Κρίμα που ένα νομοσχέδιο που κατά τα άλλα αποτελεί 
τομή, δεν το τολμά αυτό. Ας ελπίσουμε να αλλάξει αυτό. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:06 | Παναγιώτης Μητρόπουλος Το παρών νομοσχέδιο χρειάζεται πολλές αλλαγές και 
βελτιώσεις ώστε να θεωρείτε πως γίνεται αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου με βάση το συμφέρον του 
παιδιού και όχι απλώς να γίνονται μπαλώματα που θα ρίξουν κι άλλο νερό στο μύλο μιας ατέρμονης δικαστικής 
διαμάχης!!! Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν οι διακρίσεις και ο πόλεμος που υφίστανται ο πατέρας και το παιδί 
να πάψει να αποτελεί αντικείμενο, ένα τρόπαιο στη συλλογή της μητέρας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια!!! 
Η συνεπιμελεια, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς και με τις δύο οικογένειες, η εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει 
να αποτελεί αυτοσκοπό προς όφελος του παιδιού!!! Ενός παιδιού που πρέπει να μένει εκτός τής διαμάχης, να μη 
δηλητηριάζεται καθημερινά από κανέναν από τους δύο γονείς και να μεγαλώνει και από τους δύο γονείς με 
αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση, σαν μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα και οντότητα και όχι σαν ένα 
αντικείμενο ή ένα τρόπαιο για τον νικητή, που με βάση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου είναι σχεδόν 
αποκλειστικά η μητέρα!!! Πρέπει να τιμωρούνται όσοι με ψευδείς κατηγορίες, με συκοφαντίες και με συνεχείς 
παραβιάσεις των δικαστικών αποφάσεων προσπαθούν να αποστερήσουν και να αποξενώσουν τον πατέρα και 
συνάμα την πατρική οικογένεια από το παιδί, όσοι προσπαθούν να στερήσουν από το παιδί την πατρική αγάπη 
και την αγάπη της πατρικής οικογένειας!!! Τα ασφαλιστικά μέτρα και οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να βγαίνουν 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και όχι να χάνετε πολύτιμος χρόνος εις βάρος του παιδιού το οποίο στο 
ενδιάμεσο θα έχει αποξενωθεί πλήρως, από τον πατέρα και την πατρική οικογένεια του!!! Προσωπικά περιμένω 
περισσότερο από έξι (6) μήνες για την έκδοση απόφασης ασφαλιστών μέτρων… Οι αλλαγές που πιστεύω πως 
πρέπει να γίνουν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι οι κάτωθι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
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τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:05 | Σούλα Στεργίου Ας μη μακρηγορούμε… Βασικότατη πηγή σε πολλές, αν όχι στις 
περισσότερες, οικογενειακές διαμάχες είναι το οικονομικό. Όσο υπάρχει η διατροφή (άκουσον - άκουσον, εν έτει 
2021 και υπό καθεστώς δήθεν «ισότητας» των φύλων) οι μητέρες θα πηγαίνουν στα δικαστήρια, από τα οποία 
ωφελούνται οικονομικά οι ίδιες και βεβαίως οι εμπλεκόμενοι δικηγόροι (οι οποίοι σαφώς επιθυμούν τη 
διατήρηση της παρούσας κατάστασης). Θέλετε πραγματικά να προστατέψετε το συμφέρον των παιδιών -όπως 
ισχυρίζεστε- και να μείνετε στην Iστορία; Είναι απλό: 1. ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΓΟΝΙΟ (Π.Χ. «Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ». ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ (ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ. Ειδάλλως, απλά αναπαράγεται με τις ευλογίες σας ο διχασμός μεταξύ των γονέων. 2. 
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΑΥΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ. Αν δε γίνουν αυτά άμεσα 
και με τρόπο νομικά αδιαμφισβήτητο, να περιμένετε σύντομα αντίδραση. ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΕΛΟΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:50 | Βασίλης Λέκκας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων  στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:02 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΒΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
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Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:23 | Πέτρος Γαλανός ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ ΕΤΗ 
2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ?ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ.Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ.ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ!ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:38 | Κωνσταντίνος Αναγνώστου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:47 | Μιχάλης Αμπατζίδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | Καλιας Γιάννης Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να εξυπηρετεί την ευημερία 

του τόπου κ κυρίως τη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση 
άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον 



170 
 

του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑK. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…), 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.  Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:03 | Σημαντηράκης Παύλος Επειδή το σχέδιο νόμου αναφέρεται στην επιμέλεια τέκνου και 
επειδή ένα τέκνο που «λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή 
εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του» όπως αναφέρεται στο νόμο 2447 ΦΕΚ 278Α 30-12-1996, τίθεται 
σε δικαστική συμπαράσταση και ανατίθεται η επιμέλεια του ανεξάρτητα από την ηλικία του τέκνου και τη σχέση 
των γονέων και επειδή ειδικά ένα τέκνο με ψυχική ή διανοητική διαταραχή ή σωματική αναπηρία χρειάζεται 
εξίσου την επιμέλεια, τη συμπαράσταση, τη φροντίδα, τη στήριξη και την επικοινωνία και των δύο γονέων και 
επειδή και οι δύο γονείς έχουν εξίσου το ίδιο δικαίωμα στην αγάπη, στη επιμέλεια, στη συμπαράσταση, στη 
φροντίδα, στη στήριξη του ανάπηρου τέκνου τους και στην επικοινωνία με το ανάπηρο τέκνο τους, προτείνω και 
ζητώ ως απολύτως δίκαια τα παρακάτω: α) Τροποποίηση του άρθρου 2 ως εξής: Αντικείμενο του νόμου αποτελεί 
η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο, 
την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης ή τον διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη και την 
ανάθεση επιμέλειας για άτομο που λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας 
αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του. β) Προσθήκη άρθρου: Το άρθρο 1669 του 
νόμου 2447 ΦΕΚ 278Α 30-12-1996 τροποποιείται ως εξής: Ποιος διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης. Το 
δικαστήριο διορίζει δικαστικό συμπαραστάτη το φυσικό πρόσωπο που έχει προτείνει αυτός τον οποίο αφορά το 
μέτρο, εφόσον ο τελευταίος έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και το προτεινόμενο πρόσωπο 
κρίνεται κατάλληλο και μπορεί κατά το νόμο να διορισθεί. Αν αυτός που χρειάζεται τη συμπαράσταση δεν 
προτείνει κανέναν ή αν εκείνος που προτάθηκε δεν κρίνεται κατάλληλος, το δικαστήριο επιλέγει ελεύθερα αυτόν 
που κρίνει περισσότερο κατάλληλο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού λάβει υπόψη του την τυχόν 



171 
 

εκφρασμένη βούληση του συμπαραστατέου, να αποκλεισθεί συγκεκριμένο πρόσωπο, τους δεσμούς του με τους 
συγγενείς του ή άλλα πρόσωπα και ιδίως με τους γονείς του, τα τέκνα του και το σύζυγό του, καθώς και τον κίνδυνο 
από την τυχόν υφιστάμενη αντίθεση συμφερόντων ανάμεσα στον συμπαραστατέο και σ’ αυτόν που πρόκειται να 
διορισθεί. Όταν o διορισμός δικαστικού συμπαραστάτη γίνεται σε ανήλικο ή ενήλικο άτομο που λόγω ψυχικής ή 
διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις 
υποθέσεις του, τότε το δικαστήριο ορίζει ως δικαστικούς συμπαραστάτες και τους δύο τους, αν και οι δύο είναι 
εν ζωή και δεν ισχύει και για τους δύο ή για τον ένα εξ αυτών κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού όπως αυτοί 
περιγράφονται στο άρθρο 1670 του νόμου 2447 ΔΕΚ 278Α 30-12-1996. γ) Προσθήκη άρθρου: Το άρθρο 1672 του 
νόμου 2447 ΦΕΚ 278Α 30-12-1996 τροποποιείται ως εξής: Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης. Το δικαστήριο 
μπορεί οποτεδήποτε, πριν ή και μετά την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή ενός προσώπου σε δικαστική 
συμπαράσταση, να διορίσει, με αίτηση ενός από τα πρόσωπα του άρθρου 1667 ή και αυτεπαγγέλτως, προσωρινό 
δικαστικό συμπαραστάτη. Η εξουσία του περιλαμβάνει κάθε ασφαλιστικό μέτρο απαραίτητο για να αποφευχθεί 
σοβαρός κίνδυνος για το πρόσωπο ή την περιουσία του συμπαραστατέου. Για το διάστημα οπό τη δημοσίευση 
της απόφασης έως την τελεσιδικία της, ο διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη είναι υποχρεωτικός. 
Όταν o διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη γίνεται σε άτομο που λόγω ψυχικής ή διανοητικής 
διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, 
τότε το δικαστήριο ορίζει ως προσωρινούς δικαστικούς συμπαραστάτες και τους δύο γονείς του, αν και οι δύο 
επιθυμούν να είναι δικαστικοί συμπαραστάτες του τέκνου τους, αν και οι δύο είναι είναι εν ζωή και δεν ισχύει και 
για τους δύο ή για τον ένα εξ αυτών κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 
1670 του νόμου 2447 ΔΕΚ 278Α 30-12-1996. δ) Προσθήκη άρθρου: Το άρθρο 1680 του νόμου 2447 ΦΕΚ 278Α 30-
12-1996 τροποποιείται ως εξής: Αρμοδιότητες ως προς την επιμέλεια. Τo δικαστήριο μπορεί να αναθέτει στον 
δικαστικό συμπαραστάτη εν όλω ή εν μέρει και την επιμέλεια του προσώπου του συμπαραστατουμένου. Κατά την 
άσκηση της επιμέλειας, ο δικαστικός συμπαραστάτης οφείλει να εξασφαλίζει στον συμπαραστατούμενο τη 
δυνατότητα να διαμορφώνει μόνος του τις διορισμός δικαστικού συμπαραστάτη γίνεται σε άτομο που λόγω 
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος 
για τις υποθέσεις του, τότε το δικαστήριο ορίζει ως δικαστικούς συμπαραστάτες και τους δύο γονείς του, αν και 
οι δύο επιθυμούν να είναι δικαστικοί συμπαραστάτες του τέκνου τους, αν και οι δύο είναι εν ζωή και δεν ισχύει 
και για τους δύο ή για τον ένα εξ αυτών κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού όπως αυτοί περιγράφονται στο 
άρθρο 1670 του νόμου 2447 ΔΕΚ 278Α 30-12-1996 και τους αναθέτει την συνεπιμέλεια του προσώπου του 
συμπαραστατούμενου και σε περίπτωση διαζευγμένων γωνέων ορίζει όπως ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με 
τους γονείς του, μοιράζεται κατά το ήμισυ. ε) Προσθήκη άρθρου: Οι αποφάσεις διορισμού δικαστικού 
συμπαραστάτη και εποπτικού συμβουλίου και ανάθεσης επιμέλειας που γίνεται σε «άτομο που λόγω ψυχικής ή 
διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις 
υποθέσεις του», οι οποίες έχουν εκδοθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι 
της εξέτασης της αίτησης ενός εκ των γονέων, για κοινή δικαστική συμπαράσταση και συνεπιμέλεια, η οποία 
υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εξετάζεται με βάση τα 
ισχύοντα στον παρόντα νόμο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:50 | Βάνα Τσιώτα Δεν πάτε καλά λέω εγώ!!! είμαι παιδί χωρισμένων γωνιών!!! έζησα την 
συνεπιμέλεια και ήταν ότι καλύτερο!!! παρότι οι γονείς μου πλακωνόντουσαν και τις περισσότερες φορές μάλιστα 
η μαμά ήταν η βίαια και αυτή που έφταιγε… παντα ο μπαμπάς την πλήρωνε!!! στο μεταξύ τους!!! εγώ δεν 
στερήθηκα κανέναν από τους δύο και είχα και εναλλασσόμενη κατοικία. Συνεπιμέλεια - Ισος Χρόνος - 
Εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:15 | Γιάννης Μαράκης Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! Γιατί στην Ευρώπη σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού και εξετάζουν κατά περίπτωση!!! Επίσης 
όταν θα γίνουμε Ευρώπη στην ισότητα των δύο φύλλων, στις ίσες αμοιβές, στην κατάλυση της πατριαρχίας, στις 
ίδιες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στην κατανομή των εργασιών στο σπίτι και επικρατήσει η 
πάταξη κάθε είδους βίας και κακοποίησης του γυναικείου φύλλου να ανοίξει η συζήτηση ξανά! Αποσυρση ΤΩΡΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 15:04 | Αγγελικη Άρτια τοποθέτηση την οποία αυτούσια παραθέτω. Η συνεπιμέλεια είναι μια 
ζωντανή σχέση που εξελίσσεται, σήμερα λειτουργεί -αύριο μπορεί να μη λειτουργεί. Το συναινετικό διαζύγιο δίνει 
τη δυνατότητα να γλιτώσεις τα δικαστήρια, τα οποία είναι μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία για μια οικογένεια. 
Όμως, το ότι είναι συναινετικό δεν αναιρεί το ότι είναι διαζύγιο -δεν τρέχουμε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι στο λιβάδι 
όπως στις διαφημίσεις. Η συνεπιμέλεια είναι μεν η καλύτερη λύση για το παιδί μετά το διαζύγιο, αλλά φυσικά δεν 
είναι ειδυλλιακή -είναι μια σχέση στην οποία υπάρχουν συγκρούσεις και θέλει καλή συνεννόηση και θέληση και 
από τις δύο πλευρές. Αν όμως φτάσεις στο δικαστήριο, σημαίνει ότι έχεις αγεφύρωτες διαφορές, ότι δεν έχεις 
καταφέρει να συμφωνήσεις με άλλο τρόπο. Πώς θα επιβληθεί αυτή η ισορροπία; Όλη η συζήτηση γίνεται με βάση 
έναν υποτιθέμενο κανόνα που μοιάζει να έχει αποδεχθεί το υπουργείο, ότι η μητέρα εν γένει είναι η γονέας που 
«αποξενώνει» και ότι ο πατέρας εν γένει είναι ο γονέας που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση. Αυτό δεν προάγει ούτε 
το διάλογο περί του νομοσχεδίου, ούτε την ισορροπία μεταξύ των γονέων, είναι δε εσφαλμένο και κακοποιητικό 
για γυναίκες θύματα βίας! Υπάρχουν πάντα περιπτώσεις που ο ισχυρός γονέας, απομακρύνει και συκοφαντεί τον 
πιο ευάλωτο (κοινωνικά, οικονομικά, συναισθηματικά, ταξικά), και αυτό δεν είναι ζήτημα φύλου. Αλλά κυρίως 
υποβαθμίζει και υποτιμάει την ενδοοικογενειακή βία, η οποία στην Ελλάδα έχει τεράστια ποσοστά, τα οποία 
αυξήθηκαν σημαντικά στη διάρκεια της καραντίνας! Ροζίτα Σπινάσα, νομικός και συγγραφέας. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:07 | Αλέξανδρος Αμανατίδης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:24 | Αθανασία Αλεφαντινού Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:11 | Χαρίσης Αλεξιάδης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Σάκης Παπαδημητρίου Παρότι έχω μία άτυπη συνεπιμέλεια, με εκβιάζει και μου λέει 
θέλω και στο δίνω το παιδί παραπάνω…. αν πάμε δικαστήριο θα το βλέπεις πολύ λιγότερο!!! Πρέπει να πάψει ο 
εκβιασμός και η εργαλειοποίηση των παιδιών από της κακοποιητικές μαμάδες!!! Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
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μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:12 | Αλέκος Αλεξανδράκης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:09 | Κ.Α Μεταρρυθμίζοντας το οικογενειακό δίκαιο πρέπει να λαμβάνεις υπόψη την χώρα 
στην οποία θα συμβούν αυτές οι αλλαγές. Εδώ υπάρχει μια τεράστια έμφυλη ανισότητα και δεν υπάρχουν 
υποστηρικτικές δομές, κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικές έρευνες για τα παιδιά. Πώς θα εφαρμοστεί κάθετα 
ένας νόμος χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να «λειτουργήσει» κοινωνικά;;; 
 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού 
του νομοθέτη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | Δημητριος Ακριβός Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:58 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το 
παιδοκεντρικό και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως 
επιτακτικά και υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν 
έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση 
του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες 
διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του 
παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, 
εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
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1 Απριλίου 2021, 15:45 | Κασσιανή Αθανασίου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:07 | Παπα Αθανασια Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων ΑΡΘΡΟ 1ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΓΟΝ.ΙΣ.Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά 
από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του νομοθέτη. Επι του σκοπού κανείς 
γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία και των δύο γονέων είναι 
υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
– Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ 
αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα από την οικογενειακή 
κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:31 | Λεωνίδας Αδαμίδης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:59 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 15:46 | Δημήτρης Κουτσουκος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
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τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:09 | Ιωάννης Αγγελου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:30 | Σπύρος. Δ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ. ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΩΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:23 | Γιώργος Αγγελίδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
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Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:27 | Μιχάλης Μαράκης Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! Γιατί στην Ευρώπη σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού και εξετάζουν κατά περίπτωση!!! Επίσης 
όταν θα γίνουμε Ευρώπη στην ισότητα των δύο φύλλων, στις ίσες αμοιβές, στην κατάλυση της πατριαρχίας, στις 
ίδιες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στην κατανομή των εργασιών στο σπίτι και επικρατήσει η 
πάταξη κάθε είδους βίας και κακοποίησης του γυναικείου φύλλου να ανοίξει η συζήτηση ξανά! 
 
1 Απριλίου 2021, 14:12 | Γιώργος Αγγελάκης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:58 | Χρήστος Το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει 2 γονείς. Κάθε άλλο το κάνει ορφανό! 
Ισότητα σε κάθε άνθρωπο αυτής της χώρας, ιδιαίτερα για το συμφέρον των ανηλίκων. Ισότητα σημαίνει 50/50, 
τίποτα παρακάτω, ούτε παραπάνω. Οι εποχές αλλάξανε, πλέον μια γυναίκα συντηρεί την οικογένεια, όπως κάποτε 
ένας άντρας. Σήμερα ένας άντρας αλλάζει τις πάνες, όπως κάποτε μια γυναίκα. Τέρμα η εργαλειοποίηση των 
παιδιών. Με ένα νόμο ισότητα παντού. Μόνο όσοι θεωρούνται επικίνδυνοι να διαφεύγουν στα δικαστήρια. Τα 
χρήματα αυτά καλύτερα να τα ξοδεύανε για τα παιδιά τους!!!  
 
1 Απριλίου 2021, 14:23 | ΣΠΥΡΙΔΆΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία 
αυτό απαιτεί τό συμφέρον του παιδιού. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:58 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
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ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:52 | Σπύρος Κ. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά του τόπου. Βοηθήστε τα παιδιά. Ο εγωισμός κ η 
αποξενωση να σταματήσει. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:32 | Μακαβού Άννα Ψυχολογος Άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ.: «3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου,(1) να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν 
θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει 
πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ( 2α ), γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την 
επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ( 2β ) Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, ( 3 ) καθώς και τις 
τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας». ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
( 1 ) καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν επιτρέπεται, 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου, ( 2α ) ή ( 2β ) μόνο σε περίπτωση 
μεταβολής των συνθηκών, ( 3 ) εφόσον δεν έχουν διαμορφωθεί με κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (άρθρο 
1532 Α.Κ.), ωστόσο, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν ισχυροί δεσμοί του τέκνου με τον έναν γονέα, είναι σημαντικό το 
δικαστήριο να λάβει υπόψη ότι οι γονικές σχέσεις είναι σημαντικές για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη 
του τέκνου και η κατεύθυνση της απόφασης να είναι το τέκνο να αναπτύξει και να διατηρήσει δεσμό και με τους 
δύο γονείς του. Άρθρο του κορυφαίου ερευνητή WARSHAK (2014), που προσυπογράφουν 110 διεθνείς ερευνητές 
για ρυθμίσεις ανατροφής όπου εκτός από τα οφέλη της κοινής ανατροφής, τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης της 
γονικής σχέσης και με τους δύο γονείς. Μετά-ανάλυσή 60 ερευνών όπου τεκμηριώνονται τα οφέλη της κοινής 
ανατροφής με εναλλασσόμενη κατοικία ακόμη και σε υψηλό επίπεδο γονικών συγκρούσεων, καθώς και η σημασία 
της ενίσχυσης και διατήρησης της σχέσης και με τους δύο γονείς για την υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
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ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:57 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδια μας. ΠΑΨΤΕ την εκμεταλευση των παιδιων 
μας. Καταργηστε τις <>ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:24 | Νικος Πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει ισότητα μετά τη λήξη ενός γάμου. Η συνεπιμέλεια 
με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς θα λειτουργήσει υπέρ των παιδιών 
μακροπρόθεσμα. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:42 | Χρήστος Τζ. Είναι καιρός να ακουστούν επιτέλους και στη χώρα μας, όταν πρόκειται για 
ένα τόσο σοβαρό θέμα, οι επιστημονικοί φορείς. Όλοι οι επίσημοι επιστημονικοί σύλλογοι ειδικών ψυχικής 
υγείας, αλλά και ο συνήγορος του παιδιού, τάσσονται υπέρ της άσκησης της γονικής μέριμνας των τέκνων (στην 
περίπτωση λύσης του έγγαμου βίου) και από τους δύο γονείς, ισότιμα, όταν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος για τον 
αποκλεισμό του ενός από τους δυο γονείς. Η ισόχρονη, ισότιμη, κοινή και χωρίς διακρίσεις, ανατροφή του παιδιού 
και από τους δύο γονείς του δεν είναι μόνο προς το συμφέρον του ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ (Σύμβαση 
ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού). Η αποξένωση του παιδιού από τον ένα από τους δυο γονείς και το 
περιβάλλον του (παππού, γιαγιά κ.λ.π) αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μας. Κάθε παιδί έρχεται στον κόσμο 
από δύο γονείς, και δικαιούται να τους έχει και τους δύο, ανεξάρτητα του εάν συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο 
νομικό δεσμό. Στη γονική αγάπη δεν υπάρχουν αντίπαλες «ομάδες», μα το κοινό ενδιαφέρον των γονέων για την 
ομαλή ανάπτυξη των παιδιών τους. Η νομιμότητα, η θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων, η επιστήμη και η απτή 
πραγματικότητα επιτάσσουν τη θέσπιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας, του ίσου χρόνου μεταξύ 
των γονέων και της εναλλασσόμενης κατοικίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:14 | Μαριάννα Βελ. Το παιδί χρειάζεται και τους δυο γονείς στην καθημερινότητά του. Αυτό 
ακριβώς ζήτησε και το ίδιο το παιδί, ο εγγονός μου. 
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Το παιδί έχει το δικαίωμα να έχει και τους δυο γονείς στη ζωή του ισότιμα. Κάποτε, αργότερα, σε κάποια φάση 
της ζωής του, θα το θεωρήσει άδικο και θα επαναστατήσει για την απουσία του ενός από τους δύο γονείς εάν 
τυχόν υπάρξει. Είναι λοιπόν απαραίτητο για το συμφέρον του παιδιού, για την ψυχική του υγεία και ισορροπία, 
να υπάρχει ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα του με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:36 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. 
Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον 
δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του νομοθέτη. Επι του σκοπού κανείς γονιός 
δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή 
τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού 
συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η 
κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα από την οικογενειακή 
κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:20 | Κοτσυφακη Χρυσούλα Ίσος χρόνος και για τους δύο γονείς μετά από ένα διαζύγιο. 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ κοινή επιμέλεια, για να έχουν τα παιδιά και τους δύο γονείς στην ζωή τους .. η 
διαμεσολάβηση για να έχει αποτέλεσμα πρέπει και τα δύο μέρη να είναι ίσα ..άρα 1/2 και όχι 1/3 στο κάθε γονέα 
έτσι ώστε στην διαμεσολάβηση να μπορούν να βρουν την λύση μόνη τους οι γονείς ..σώστε τους αυριανους 
πολίτες της χώρας μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:05 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:53 | εύη ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2075/2015Ίσα 
δικαιώματα σε κάθε πολίτη, εξού και σε κάθε γονέα ! Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο γονείς. Μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις (που σπανίζουν) να δίδεται η αποκλειστική μέριμνα. Επιμέλεια από κοινού. Σωματική και ψυχική βία 
σε ανήλικα τέκνα ιφύσταται από τις μητέρες, βάση των στατιστικών του Χαμόγελου του παιδιού! 
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1 Απριλίου 2021, 13:57 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:48 | Ιωαννα Παπα 50-50, κοινη επιμελεια, εναλασσομενη στεγη, ισοτητα μεταξυ γονεων! 
 
1 Απριλίου 2021, 13:30 | Παπαδακη Χρυσανθη 50-50, κοινη επιμελεια, εναλασσομενη στεγη, ισοτητα μεταξυ 
γονεων!  
 
1 Απριλίου 2021, 13:18 | Μαρια Κοντογιωργακη 50-50, κοινη επιμελεια, εναλασσομενη στεγη , ισοτητα. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:45 | Αθ. Δασκαλάκης Το σύνολο, σχεδόν, των ειδικών ψυχικής υγείας, στη χώρα μας και 
διεθνώς, συμφωνούν ότι η ανατροφή του παιδιού και από τους δύο γονείς, κατά τη διάρκεια του γάμου αλλά και 
μετά τη διάσπασή του, είναι όχι μόνο αναφαίρετο δικαίωμά του (με βάση τις αποφάσεις τoυ Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για τα ανθρώπινα Δικαιώματα -European Convention on Human Rights, βλ. ψήφισμα 2079/2015, και 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού United Nations Convention on the Rights of the 
Child) αλλά και προς το βέλτιστο συμφέρον του όσον αφορά την ψυχική του υγεία και την κοινωνική και γνωστική 
ανάπτυξή του. Το ως άνω συμπέρασμα, το οποίο επιβεβαιώνεται από πλήθος σχετικών ερευνών, θα πρέπει, 
λαμβάνοντας υπόψη και το θεμελιώδες δικαίωμα της ισότητα μεταξύ των φύλων, το οποίο προστατεύεται από το 
Σύνταγμα της Ελλάδος, να αποτελέσει την απαρχή των τροποποιήσεων και να αποτυπώνεται σε κάθε επιμέρους 
άρθρο που αφορά τη σχέση του παιδιού με τους γονείς του. Η παραβίαση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων 
των παιδιών και των γονέων να προβλέπονται στις διατάξεις ως εξαίρεση ή ως εναλλακτική κατά περίπτωση. 
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Κανόνας: Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς του και η ισότητα των 
φύλων.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:58 | Χρυσανθη Παπαδάκη 50-50, κοινη επιμελεια, εναλασσομενη στεγη, ισοτητα μεταξυ 
γονεων! 
 
1 Απριλίου 2021, 13:00 | Αρτεμις Αναστασίου Επειδη μερες τώρα διαβάζουμε μηνύματα της λογικής του copy 
paste, από όλο το κίνημα των «Ενεργών», άφησαν τις διαφημίσεις και τα σποτ με τηλεπερσονες, παρουσιαστές, 
ποδοσφαιριστές κλπ, εγώ δεν θα κάνω κανένα copy paste! Ομολογώ πως σωματική βία δεν έχω υποστεί. Στον 
έγγαμο βίο μου αλλά και πέντε χρόνια μετά βιώνω ακατάπαυστα λεκτική, ψυχολογική βία, απειλες για τη ζωή 
μου, μπολιάζει το παιδί μας με μίσος για μένα συνεχώς, ναι-ο πατέρας και έχω εγώ η μάνα-κι όμως! Αυτός είναι 
ο λόγος που οι δικαστικές αποφάσεις κάνουν λόγο για τον «εκρηκτικό, ασταθή, οξύθυμο» χαρακτήρα του πατέρα 
του παιδιού μου! Να μην παίζετε με τον πόνο και τα δάκρυα όσων βιώσαμε και βιώνουμε τη βία! Να μας 
προστατεύετε και όχι να μας εκθέτετε περισσότερο στον κίνδυνο!!! Άραγε αυτό το σχόλιο μου θα δημοσιευτεί; 
Αναμένω! 
 
1 Απριλίου 2021, 13:16 | Ανθη Κουφου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:56 | Πολυξενη Κουτσουκου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
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εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:36 | Παρασκευάς Κουτσογιωργος Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:15 | Βεατρικη Κουτσακη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:49 | Μαρία Κουτουμάνου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
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το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:28 | Γιώργος Κουταλάς Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:09 | Σταυρούλα Κούρτη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου.  Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:46 | Ελενη Κουρμπετη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
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μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:27 | Μαρία Κουρή Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:05 | Δημήτριος Κουμουνδούρος Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
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εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:39 | Βασιλησ Κουλουμτουρης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:15 | Μαρίζα Κουκουνάρη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της  
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:53 | Γιώργος Κούκος Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
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του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:34 | Χρηστος Κουγιουφας Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:09 | Χρηστος Κοτσιαλος Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:49 | Ελισάβετ Κοσμίδου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου.  Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
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αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:26 | Παναγιώτης Κορφιος Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:05 | Ασπασια Κορμπα Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
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δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:59 | ΝΑΝΤΙΑ ΦΑΧΜΙ Θα σχολιάσω γενικά τον νόμο με βάση όσα έχω βιώσει από φίλους. 
Είναι αδιανόητο ένας πατέρας να ταλαιπωρείται άνευ λόγου και αιτίας επειδή ένας γάμος δεν ευδοκίμησε και η 
πρώην σύζυγος (και ενίοτε το περιβάλλον της) χρησιμοποιεί το παιδί ως όπλο εκδίκησης. Γνωρίζω πατέρα που έχει 
ταλαιπωρηθεί αφάνταστα ενώ είναι εξαιρετικός πατέρας, καθ’ όλα εντάξει στις υποχρεώσεις, και τις περισσότερες 
φορές που είναι να δει το παιδί να σύρετε στην αστυνομία με διάφορες αβάσιμες – όπως αποδεικνύεται στη 
συνέχεια- κατηγορίες, όπως για χρήση ναρκωτικών ουσιών, κατάχρηση οινοπνεύματος, ενδοοικογενειακή βία, και 
πρόσφατα, για ασέλγεια απί της κόρης του (2 ετών). Πού είναι η ελληνική δικαιοσύνη; Γιατί δεν έχει θεσπιστεί η 
συνεπιμέλεια τόσα χρόνια για τους πατεράδες που αποδεικνύεται ότι έχουν θετική επίδραση στο παιδί. Ο φίλος 
μου είναι τόσο καλός και τρυφερός με την κορούλα του, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, τον λατρεύει. Τους έχω 
ζήσει μαζί και μακάρι όλοι οι πατεράδες να είχαν αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά τους και να 
μεριμνούσαν τόσο για το καλό τους. Επιτέλους, πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή η πολιτεία να θεσπίσει ουσιαστικά την 
συνεπιμέλεια και να μην επιτρέπει σε καμία μητέρα να εκδικείται την αποτυχία ενός γάμου με το παιδί τους. Δεν 
επιτρέπεται αυτό, είναι αρνητικό για το παιδί πάνω από όλα. Το παιδί χρειάζεται και τους δύο γονείς του, και 
ελπίζω να εισακουστούν οι τροποποιήσεις που εισηγούνται οι πατεράδες και ο νόμος να ψηφιστεί προς όφελος 
του παιδιού. Ευχαριστώ για τον χώρο να εκφράσω τις απόψεις μου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:25 | Νικος Κόρακας Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:44 | Μαρία Κοντουβάλη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:59 | Κωνσταντινος Κοντογιαννης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου.  
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:34 | Βαλσαμίνη Κοντίδου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:40 | Αριστείδης Κοντακης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:21 | Δημήτριος Κομπότης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:54 | Κωνσταντίνος Κολυμπιανακης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
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1 Απριλίου 2021, 13:27 | Ζαχαριας Κολλιας Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:57 | Νικος Κοκοτινης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:30 | Παύλος Κοκκινίδης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:15 | Ανθη Κουφου Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:52 | Πολυξενη Κουτσουκου Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:32 | Παρασκευάς Κουτσογιωργος Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:10 | Βεατρικη Κουτσακη Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
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το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:49 | Μαρία Κουτουμάνου Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:28 | Γιώργος Κουταλάς Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:02 | Σταυρούλα Κούρτη Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:35 | Ελενη Κουρμπετη Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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1 Απριλίου 2021, 13:16 | Μαρία Κουρή Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:56 | Δημήτριος Κουμουνδούρος Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:36 | Βασιλησ Κουλουμτουρης Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:16 | Μαρίζα Κουκουνάρη Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:57 | Γιώργος Κούκος Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
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χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:42 | Μαρία Καπερώνη Ψυχολόγος παιδιών κι εφήβων Άρθρο 1511 παρ. 4 Α.Κ. :«Ανάλογα 
με την ωριμότητα (1) του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με την γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντά του και η γνώμη του τέκνου κριθεί από 
το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.» ( 2) ‘Αρθρο 1520 εδ. ζ’ – η’ A.K.: «Τα σχετικά 
με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.». Αρθρο 612 Κ.Πολ.Δ.: «1. Το δικαστήριο 
στις διαφορές του άρθρου 592 αριθμ. 3 περίπτωση β’ πριν από την έκδοση της απόφασής του, ανάλογα με την 
ωριμότητα του τέκνου (1) λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του. Μπορεί αν αποφασίσει τη διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης, να ορίζει ελεύθερα το χρόνο διεξαγωγής της, χωρίς να δεσμεύεται από χρονικούς 
περιορισμούς. 2. Για την επικοινωνία με το τέκνο ορίζονται και καταχωρίζονται, στα πρακτικά του αρμόδιου 
δικαστηρίου, ο χρόνος και ο τόπος της συνάντησης, καθώς και, ο δικαστής που θα επικοινωνήσει με το τέκνο. Με 
διαταγή του δικαστηρίου, που καταχωρίζεται επίσης στα πρακτικά, καλείται να παρουσιάσει το τέκνο όποιος 
διαμένει μαζί του. Σε περίπτωση ερημοδικίας κάποιου διαδίκου, το δικαστήριο ορίζει χρόνο επίδοσης αντιγράφου 
των πρακτικών στον απολειπόμενο διάδικο. [ Η επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο γίνεται ιδιαιτέρως και δεν 
επιτρέπεται να είναι παρόν σε αυτήν άλλο πρόσωπο, εκτός αν ο δικαστής κρίνει διαφορετικά. Για το περιεχόμενο 
της συνομιλίας δεν συντάσσεται έκθεση.» ] (3)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :(1) όρος ωριμότητα να αντικατασταθεί με τον όρο 
ικανότητα διάκρισης του τέκνου και χρειάζεται ειδικό ψυχικής υγείας εξειδικευμένο σε παιδιά για να εκτιμηθεί. ( 
2 ) Η προσωπική επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο -εφόσον κρίνεται αναγκαία-γίνεται ιδιαιτέρως, να λαμβάνει 
χώρα στο στάδιο της διαμεσολάβησης (άρθρο 1512 Α.Κ.), με συμμετοχή διαμεσολαβητή από κατάλογο 
ψυχολόγων παιδιών κι εφήβων της Κεντρικής Αρχής Διαμεσολάβησης, λαμβάνει δε χώρα, αρχικώς κατά μόνας με 
το τέκνο, ακολούθως με την παρουσία, εναλλάξ, εκάστου γονέα, σε κατάλληλο για φιλοξενία παιδιών, με τήρηση 
μαγνητοφωνημένων πρακτικών, για αποκλειστική χρήση στην αστική δίκη, τα οποία προστατεύονται κατά τη 
κείμενη νομοθεσία ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ: α) Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ Ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ. β) 
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΤΊ ΘΑ ΒΙΩΣΕΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΒΑΘΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ. γ) Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ( 3 ) ( το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 612 Κ.Πολ.Δ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής: ) Η προσωπική επικοινωνία του 
δικαστή με το τέκνο γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 1511 παρ. 4 Α.Κ.). 
 
1 Απριλίου 2021, 13:35 | Χρηστος Κουγιουφας Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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1 Απριλίου 2021, 13:14 | Χρηστος Κοτσιαλος Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:06 | ΝΑΝΤΙΑ Τάσσομαι υπέρ της συνεπιμέλειας. Τα παιδιά δεν ανήκουν μόνο στον έναν 
γονέα. Ανήκουν και στους δύο και, εφόσον, ο ένας από αυτούς δεν αποδεικνύεται ή/και κρίνεται ακατάλληλος 
όσον αφορά την επαφή, την επικοινωνία και την επιμέλεια του παιδιού, θα πρέπει να δικαιούται την 
συνεπιμέλεια. Ειδικά, ο πατέρας, εφόσον είναι εντάξει ως προς υποχρεώσεις υποχρεώσεις του. Δεν νοείται να 
ταλαιπωρείται από την πρώην. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:52 | Ελισάβετ Κοσμίδου Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:33 | Παναγιώτης Κορφιος Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:10 | Ασπασια Κορμπα Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
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το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:51 | Νικος Κόρακας Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:31 | Μαρία Κοντουβάλη Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:25 | Κωνσταντινος Κοντογιαννης Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:02 | Βαλσαμίνη Κοντίδου Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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1 Απριλίου 2021, 13:01 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ενεργοποίηση του άρθρου 49 του Ν. 2447/1996. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:38 | Αριστείδης Κοντακης Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:13 | Δημήτριος Κομπότης Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:53 | Κωνσταντίνος Κολυμπιανακης Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:24 | Ζαχαριας Κολλιας Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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1 Απριλίου 2021, 13:54 | Νικος Κοκοτινης Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:32 | Παύλος Κοκκινίδης Άρθρο 10: Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:43 | Ανθη Κουφου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:22 | Πολυξενη Κουτσουκου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά 
μετά από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: 
Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 
1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, 
όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο 
γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι 
«δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής 
μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:02 | Παρασκευάς Κουτσογιωργος Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
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διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις 
διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει 
της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας 
εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:34 | Βεατρικη Κουτσακη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:15 | Μαρία Κουτουμάνου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:56 | Γιώργος Κουταλάς Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:35 | Σταυρούλα Κούρτη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
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αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:16 | Ελενη Κουρμπετη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:13 | ΝΑΝΤΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΧΜΙ Σε γενικές γραμμές, αυτοί οι ταλαιπωρημένοι πατεράδες 
πρέπει κάποια στιγμή να δικαιωθούν και αυτοί. 
Οι περιπτώσεις που γνωρίζω ότι έχουν ταλαιπωρηθεί από τις πρώην συζύγους είναι πολλές αλλά θα αναφερθώ 
σε μία συγκεκριμένη που γνωρίζω και βιώνω τελευταία με φίλο μου. Ο φίλος που λέγεται Νίκος Σ. και είχε δεσμό 
και, κάποια στιγμή, συγκατοίκισε με την Ελένη Σ. Όταν τον ενημέρωσε ότι ήταν σε ενδιαφέρουσα, χωρίς δεύτερη 
σκέψη προέβη σε γάμο. Απέκτησαν μια υπέροχη κορούλα, τώρα 2 ετών. Κάποια στιγμή μετακόμισαν δίπλα στη 
μητέρα της συζύγου και, έκτοτε, γκρέμισε ο ουρανός. Τα όσα συνέβησαν είναι απερίγραπτα. Αυτός ο άνθρωπος 
έχει δικαιωθεί αρκετές φορές από τα δικαστήρια αλλά, παρ’ όλα αυτά, δικαιούνται να βλέπει την κόρη του 
συνολικά 4 ώρες την εβδομάδα (2 ώρες Χ 2 ημέρες) και, σχεδόν κάθε φορά, καταλήγουν στην αστυνομία όταν 
επιστρέφει το παιδί στη μητέρα του. Έχει κατηγορηθεί, χωρίς να έχουν προσκομιστεί ΠΟΤΕ αποδεικτικά στοιχεία, 
για χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατάχρηση οινοπνευματωδών, ενδοοικογενειακή βία και χθες για ασέλγεια επί 
του παιδιού του. Κατηγορείται συνεχώς για διάφορα εντελώς αναποδείκτα. Δεν έχει προσκομιστεί ποτέ κανένα 
αποδεικτικό στοιχείο για τους ισχυρισμούς της μητέρας και της γιαγιάς. Και παρ’ όλα αυτά, ακόμα αντιμετωπίζει 
πρόβλημα ακόμα και τις φορές που δικαιούται να δει το παιδί. Του προβάλλουν συνεχώς διάφορες δικαιολογίες 
(φωνάζοντας από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια) για να μην του δώσουν το παιδί. Αυτή η κατάσταση είναι 
τραγική. Εφόσον, δεν αποδεικνύεται ότι ένας πατέρας έχει αρνητική επίδραση στο παιδί του, γιατί η δικαιοσύνη 
δεν επισπεύδει τις διαδικασίες για την επιμέλεια και, ειδικά την ίση επιμέλεια; Ένας πατέρας δεν επιτρέπεται να 
μην μπορεί να δει το παιδί ή/και κάθε φορά που το βλέπει να γίνεται ράκος, να εξευτελίζεται και να σύρεται στην 
αστυνομία και τον εισαγγελέα. Υπάρχει κάτι που λέγεται αξιοπρέπεια την οποία διασφαλίζει η Διακήρυξη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας πατέρας δεν υπάρχει μόνο για να καταθέτει χρήματα, έχει και δικαιώματα. Και αυτά, 
κάποια στιγμή η Ελληνική Δικαιοσύνη θα πρέπει να του τα αναγνωρίσει και να διευκολύνει την επικοινωνία και 
την προσωπική επαφή του με το παιδί. Αυτό που συμβαίνει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα είναι όνειδος και λυπάμαι. 
Δεν νοείται ένας πατέρας, καθ’ όλα εντάξει με τις υποχρεώσεις του, να μην μπορεί να είναι πατέρας στην ουσία. 
Με θλίβει να βλέπω τον πόνο αυτών των πατεράδων και εξοργίζομαι με τις γυναίκες που χρησιμοποίουν τα παιδιά 
ως όπλο για να εκδικηθούν τον σύζυγό τους επειδή η σχέση δεν ευδοκίμησε. Αυτά έχω να σχολιάσω εγώ και 
εύχομαι κάποιος να σκύψει με αγάπη σε αυτούς τους άντρες που πονάνε τόσο πολύ με αυτές τις πρακτικές. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:59 | Μαρία Κουρή Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
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εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:39 | Δημήτριος Κουμουνδούρος Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις 
διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει 
της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας 
εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:18 | Βασιλησ Κουλουμτουρης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά 
μετά από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: 
Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 
1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, 
όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο 
γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι 
«δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής 
μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:56 | Μαρίζα Κουκουνάρη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:36 | Γιώργος Κούκος Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
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κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:15 | Χρηστος Κουγιουφας Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:50 | Χρηστος Κοτσιαλος Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:25 | Ελισάβετ Κοσμίδου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:04 | Παναγιώτης Κορφιος Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 



207 
 

1 Απριλίου 2021, 12:45 | Ασπασια Κορμπα Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:23 | Νικος Κόρακας Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:04 | Μαρία Κοντουβάλη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:44 | Κωνσταντινος Κοντογιαννης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις 
διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει 
της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας 
εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:25 | Βαλσαμίνη Κοντίδου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
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από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:59 | Αριστείδης Κοντακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:37 | Δημήτριος Κομπότης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:52 | Κωνσταντίνος Κολυμπιανακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις 
διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει 
της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας 
εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:34 | Ζαχαριας Κολλιας Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
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αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:14 | Νικος Κοκοτινης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:50 | Παύλος Κοκκινίδης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:10 | ΓΙΑΝΝΑ Παρακαλώ για την ενεργοποίηση του άρθρου 49 του Ν. 2447/1996 για τη 
δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών στα Πρωτοδικεία. Χρόνια τώρα έχει θεσμοθετηθεί χωρίς να στελεχωθεί από 
κατάλληλους επαγγελματίες και αποτελεί σημαντική έλλειψη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:06 | ΜΗΤΕΡΑ Εν έτει 2021 Νομοσχέδιο, το οποίο αυτόεπικαλείται εκσυγχρονισμός και δήθεν 
Ευρωπαϊκής νοοτροπίας, έχει ως επίκεντρο όχι το συμφέρον του παιδιού, αλλά το πως θα κατηγορηθούν οι 
μητέρες ως αποξενώτριες, ώστε τα παιδιά να μεγαλώσουν με επιμελήτριες τις ενεργές μαμάδες των μπαμπάδων. 
Στη Σουηδία τα παιδιά 18 χρονών φεύγουν από το σπίτι των γονιών και εδώ συζητάμε ποιο είναι το συμφέρον των 
γιαγιάδων, των παππούδων, των θείων, των τεταρτοξέδελφων και όλου του σογιού! Αρκεί στα παιδιά να μην έχει 
επιμέλεια η «αποξενώτρια» μάνα που τα γέννησε! Και μου θέλετε και Ευρώπη! 
 
1 Απριλίου 2021, 12:59 | Ανθη Κουφου Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα, 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο, 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
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τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:39 | Πολυξενη Κουτσουκου Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα, 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο, 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:15 | Παρασκευάς Κουτσογιωργος Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα, 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο, 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:50 | Βεατρικη Κουτσακη Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
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κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα, 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο, 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:31 | Μαρία Κουτουμάνου Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα, 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο, 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:07 | Γιώργος Κουταλάς Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα, 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο, 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
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τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:56 | Δημήτριος Κομπότης Άρθρο 7: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:34 | Κωνσταντίνος Κολυμπιανακης Άρθρο 7: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους 
διαμένει το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:12 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Εξετάζοντας το Σ/Ν με θέμα “Μεταρρυθμίσεις 
αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ζητήματα οικογενειακού δικαίου” το οποίο και τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση, αναφέρουμε για άλλη μια φορά ότι δυστυχώς για τα διαζευγμένα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-
Ελληνικής Ακτοφυλακής οι οποίοι είναι γονείς, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη ώστε να βρίσκονται κοντά 
σε αυτά, τουναντίον η Υπηρεσία δύναται να τους μεταθέσει στερώντας τους ακόμα και τον περιορισμένο χρόνο 
της προσωπικής επικοινωνίας με τα τέκνα τους η οποία και τους παρέχεται έως και τώρα! Επιπροσθέτως, ενώ 
ισχύουν νομοθετικά κατοχυρωμένες ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των γονέων (δηλ. προστασία στους γονείς των τριών 
τέκνων οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα και την επιμέλεια αυτών) θεωρεί τους διαζευγμένους γονείς άνευ 
επιμέλειας και ως μη έχοντες τέκνα παρόλο που υποχρεούνται εκ του νόμου για την πιστή τήρηση των αποφάσεων 
περί καταβολής της διατροφής και διατήρησης της επαφής & της προσωπικής επικοινωνίας με τα τέκνα τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι για τα στελέχη τα οποία δεν τηρούν ή δεν 
συμπράττουν την υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση της γονικής μέριμνας, ο έτερος γονέας δύναται να 
προσφύγει κατά αυτού στις δικαστικές αρχές με όποιες επιπλέον αρνητικές συνέπειες επιφέρει αυτό και 
αφετέρου με ότι επιθυμούν και απαιτούν κατά την αντιμετώπισή τους ισότιμα από το κράτος ώστε να μπορούν 
να κάνουν χρήση του δικαιώματος της επικοινωνίας με τα τέκνα τους στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική 
παρουσία όσο και η επαφή αυτού και η διαμονή στην οικία του γονέα. Επειδή το δικαίωμα και η υποχρέωση της 
προσωπικής επικοινωνίας διασφαλίζεται μόνο αν βρίσκονται και οι δύο γονείς κοντά στα τέκνα τους ή κοντά στον 
τόπο διαμονής τους, αιτούμαστε στη νομοθετική ρύθμιση να ορίζεται σαφέστατα λόγω της φύσης του 
επαγγέλματος των Σωμάτων Ασφαλείας – Ενόπλων Δυνάμεων να προβλεφθεί: η υποχρέωση του εργοδότη, προς 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή 
του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού και κατ’ επέκταση για τη μη εργασιακή απομάκρυνση (μη 
μετάθεση) των γονέων από τον τόπο διαμονής των τέκνων σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:09 | Ζαχαριας Κολλιας Άρθρο 7: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:48 | Νικος Κοκοτινης Άρθρο 7: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 12:25 | Παύλος Κοκκινίδης Άρθρο 7: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:11 | Μαργαρίτα Όσο και να κατανοώ την δύσκολη θέση του άνδρα γονέα που αποχωρίζεται 
το τέκνο του, η παγκόσμια και η ελληνική πραγματικότητα με τα άπειρα παραδείγματα ενδοοικογενειακής βίας 
(και απέναντι στην πρώην σύντροφο και απέναντι στα τέκνα) δεν αφήνει περιθώρια να σκεφτούμε αλλιώς. Το 
υπάρχον σύστημα είναι η τελευταία ελπίδα σωτηρίας για αυτές τις περιπτώσεις.. τα δικαστήρια και ο νόμος που 
με χαλαρότητα εφαρμόζεται, δυστυχώς δεν θα σώσουν κανένα από την κακοποίηση. Πρακτικά δεν χωρίζεις ποτέ, 
πόσο μάλλον αν μοιράζεσαι ισόποσα τα παιδιά με τον πρώην σύντροφο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:34 | Ανθη Κουφου Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:00 | Πολυξενη Κουτσουκου Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:40 | Παρασκευάς Κουτσογιωργος Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
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και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:19 | Βεατρικη Κουτσακη Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:59 | Μαρία Κουτουμάνου Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:40 | Γιώργος Κουταλάς Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
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1 Απριλίου 2021, 12:19 | Σταυρούλα Κούρτη Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:56 | Ελενη Κουρμπετη Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:25 | Μαρία Κουρή Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:03 | Δημήτριος Κουμουνδούρος Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
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δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:42 | Βασιλησ Κουλουμτουρης Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:21 | Μαρίζα Κουκουνάρη Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:56 | Γιώργος Κούκος Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 



217 
 

εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:35 | Χρηστος Κουγιουφας Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:12 | Χρηστος Κοτσιαλος Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:51 | Ελισάβετ Κοσμίδου Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:24 | Παναγιώτης Κορφιος Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
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συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:50 | Ασπασια Κορμπα Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:24 | Νικος Κόρακας Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:54 | Μαρία Κοντουβάλη Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
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και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:34 | Κωνσταντινος Κοντογιαννης Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:12 | Βαλσαμίνη Κοντίδου Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:49 | Αριστείδης Κοντακης Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
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1 Απριλίου 2021, 12:24 | Δημήτριος Κομπότης Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:08 | Κωνσταντίνος Κολυμπιανακης Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά 
το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:18 | Ζαχαριας Κολλιας Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:13 | Πολυτίμη Άρθρο 5: Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής 
επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
(πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων 
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Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα άρθρα του νόμου να 
εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμεν́ες περιπτώσεις που δικαιολογουν́ απόκλιση 
από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του (…)» Άρθρο 8: Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το οποίο αποτελεί 
το βελ́τιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να ειν́αι σπάνιες, απαραίτητες, και να 
μην δημιουργουν́ κιν́δυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν διαφωνία των γονεών σε 
λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικης́ μέριμνας από τον εν́α γονέα.Η ρητή αναφορά της παραγράφου 2 σε διαφωνία 
των γονεών («εξαιτίας διαφωνίας των γονεών») είναι συνεπώς προβληματική και επίσης ανακόλουθη με την 
συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας. 
Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: «Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτη ́
ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας η ́αν η 
συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τεκ́νου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το 
συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονεις́ μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». Άρθρο 9: Ως έχει, το Αρ́θρο 
9: αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικης́ 
μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους.Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: «(..) Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)» Άρθρο 12: Η δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον 
αφορά τη μεταβολή του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία 
τετελεσμένων: π.χ. μετοικ́ηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα 
πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων μην́ες αργότερα. Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτει ́
την έκδοση οριστικής δικαστικης́ απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν 
μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. Πρόταση αλλαγης́ της 
παραγράφου 2 του Άρθρου 8: «(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας». Άρθρο 13: Το Άρθρο 13 επιχειρεί να 
διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (ενδεικτικά, βλ. τις σχετικες́ εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της 
Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω 
σημεία.· Λόγω της ασάφειας του διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει. Λόγω της 
ασάφεια των εξαιρέσεων που θα δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. 
παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να 
αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα. Επειδη ́
συνεπάγεται διαφορετικό βάρος απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν 
διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. 
Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω 
του 1/2 (π.χ. αν ζητουν́ τα 2/3 με συνεπακόλουθο περιορισμό του άλλου γονεά στο 1/3) καθώς αυτό το αιτ́ημα 
είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών περί ισόχρονης ανατροφης́ αλλά και τις συνταγματικές 
διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: «Ο γονέας με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας 
με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τεκ́νου με φυσικη ́
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο εν́α δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του 
τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφερ́ον του τέκνου. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αρ́θρο 
18: Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς 
και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλει ́
σύγχυση και πρέπει να απαλειφθει.́Επιπροσθέτως, είναι βαθιά προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και 
καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των 
οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωριτ́ερα από άλλους. Δε νοειτ́αι δημιουργία δύο ταχυτητ́ων για τα 
δικαιώματα των παιδιών.Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18: «Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις 
εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την εν́αρξη ισχύος του παρόντος». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:05 | Γεωργια Κουνανη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:47 | Νικος Κοκοτινης Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
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1 Απριλίου 2021, 12:36 | Δωρα Χαζη – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:20 | ΔΚ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς 
ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νομου στην βαση του σκοπού του νομοθετη. 
Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός παρουσία και των 
δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18), οι 
οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Οι καταδίκες της Ελλαδας απο το 
ΕΔΑΔ δειχνουν το δρόμο της ισοτητας των γονέων και μετα τυχον διαζύγιο και την προστασία της παιδικής ηλικίας 
απο εκατερρωθεν λανθασμενες συμπεριφορες. O νομος λειτουργεί συχνά ως παράδειγμα συμπεριφοράς και 
καλλιεργεί στους πολιτες-γονείς νοοτροπίες σεβασμου στην γονικη ιδιότητα του ενος του αλλου και εμπεδώνει 
στην πραξη την έννοια της ισοτητας ανεξαρτητα φυλου και ηλικιας. Κυρίως όμως να εμπεδώσουν όλοι οτι τα 
ζητηματα αυτά αφορουν την γονεική ιδιοτητα και οχι τα φύλα,αφορούν το ισιο το παιδί και την ουσία της φράσης 
«Ζητάω πολλά; Είμαι Παιδί και Άνθρωπος μαζί!» Οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική 
το καθιστούν αυτονοητο. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την 
οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:43 | Παύλος Κοκκινίδηςc Άρθρο 5: Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:47 | Μαρία Ταμιωλάκη Το υπάρχον νομικό πλαίσιο αποκλείει την ενεργό παρουσία και των 
δύο γονέων στην ανατροφή των τέκνων, μετά την λύση της μεταξύ τους συμβίωσης? Ποιός είναι άρα ο σκοπός της 
νέας νομοθέτησης, δεν διευκρινίζεται.. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:30 | Ανθη Κουφου Άρθρο 3: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα 
τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο 
γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί 
υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:02 | Πολυξενη Κουτσουκου Άρθρο 3: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
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ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:43 | Παρασκευάς Κουτσογιωργος Άρθρο 3: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:23 | Βεατρικη Κουτσακη Άρθρο 3: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:01 | Μαρία Κουτουμάνου Άρθρο 3: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:41 | Γιώργος Κουταλάς Άρθρο 3: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:04 | Σταυρούλα Κούρτη Άρθρο 3: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:41 | Ελενη Κουρμπετη Άρθρο 3: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
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που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:05 | Μαρία Κουρή Άρθρο 3: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα 
τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο 
γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί 
υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:45 | Δημήτριος Άρθρο 3: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα 
τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο 
γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί 
υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:08 | Παύλος Κοκκινίδης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
1 Απριλίου 2021, 11:41 | Χαιδω Καραμητρου Πιο ευτυχισμένα παιδιά από αυτά που μπορούν να μεγαλώνουν και 
με τους δύο γονείς που τα αγαπούν δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν. Νομοθετήστε το αυτονόητο. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:48 | Ολυμπια Καραλη Επί κατάλληλων γονέων και σε κοντινή γεωγραφική απόσταση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται η εναλλασσόμενη κατοικία με ίσο χρόνο ή 1/3 κατ’ ελάχιστο με κάθε γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ για είναι δίκαιο το νομοσχέδιο θα πρέπει να περιχέει το παρακάτω τρίπτυχο 1. 
συνεπιμελεια, 2. ισος χρόνος ανατροφής, 3. εναλλασομενη κατοικία. θα πρέπει να είναι μέλημα το συμφέρον του 
παιδιού. και το παιδί εχει δυο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:31 | Πάνος Καρακιτσος Το μεγαλύτερο συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει και με 
τους δύο γονείς είτε είναι παντρεμένοι είτε όχι αν είναι κατάλληλοι και το αγαπάνε. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:49 | Δημήτρης Καραθανάσης Ουσιαστική και ΙΣΟΧΡΟΝΗ θα πρέπει να είναι η διατύπωση 
του νόμου για το συμφέρον του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:25 | Άγγελος Καραγκουνάκης Συνεπιμέλεια – Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς – 
Εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:59 | Αθανασιος Λουλουδας Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:03 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
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ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
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διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:24 | Νεντιαλκα Καραγιωζοβα Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς εάν είναι κατάλληλοι και 
δε ζουν σε άλλουν νομούς. Απλό και το καλύτερο για τα παιδιά μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:22 | Θωμας Κοιλιας Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:06 | Ελένη Κοβανιδου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:02 | Θεόδωρος Καραγιαννης Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:47 | Παπαδάκης Λάμπρος Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία 
κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά μας. Συμμόρφωση στις επιστημονικές έρευνες και 
την Ευρώπη. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:43 | Αλεξανδρος Κλειδαρας Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
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1 Απριλίου 2021, 11:15 | Κωσταντινα Καραγιαννακης Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:14 | Νικολέτα Κιτσινελη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:38 | Ελενη Κιοτσεριδου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:30 | Θωμάς Καραβιωτης Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:11 | Αργυρης Κεραμιτζογλου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:54 | Μαρία Κατσαμάκα Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:47 | Θοδωρής Καραβαρακις Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:35 | Αριστείδης Κατσαβριάς Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:18 | Ελενη Καρυδακη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
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εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:31 | Βαρβαρα Καρουτσου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:15 | Δημητρα Καρβουνη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:50 | Σταυρουλα Καραμπετσου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:34 | Αθηνουλα Καραμητρου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:17 | Ελευθεριος Καραλευθερης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:01 | Ελένη Καρακίδου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:45 | Μαρια Καραγιαννακη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:25 | Μαριάνθη Καραβέντζα Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:09 | Δήμητρα Συμελα Καπλανιδη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:52 | Μαρία Καπανδριτη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
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εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:35 | Ματούλα Κανταρακια Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:14 | Γεώργιος Καμπάς Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:53 | Χρυσούλα Καλύμνου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:38 | Ευαγγέλια Καλαδάμη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:09 | Μαρια Καβαλλη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:01 | Παναγιώτης Φυλαχτος Όλοι οι επιστήμονες λένε ότι το συμφέρον του παιδιού είναι 
συνεπιμελεια και εναλλασομενη κατοικία. Για να σταματήσουν πολλές από τις διαμάχες που έχουν στο κέντρο το 
παιδί. Για να σταματήσει το παιδί να είναι επάγγελμα και εξασφαλίση ανθρώπων που είναι ανίκανοι και θα 
περάσουν τις ίδιες αρχές και σε αυτό. Μόνο με συνεπιμελεια θα προχωρήσουμε σαν κοινωνία. Να δώθει ένα 
τέρμα στις ατελείωτες δικαστικές διαμάχες που κάνουν κακό στο παιδί, στους γονείς και στην κοινωνία μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:52 | Μαρία Ιορδανίδου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:34 | Μαρια Ζαφειρη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:48 | Ροδω Ζαμπελη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:31 | Μιχαλης Κονδυλα Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νομου στην βαση του σκοπου 
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του νομοθετη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18), οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. Εφόσον θέλετε το καλό των παιδιών, ακολουθείστε τις επιστημονικές έρευνες σε ολον τον 
κόσμο που μιλούν για συνεπιμελεια, ίσο χρόνο, και εναλλασσόμενη κατοικία κ στους δύο γονείς. Αρκετά με 
δράματα εις βάρος παιδιών. Αρκετα με την διακριση των φυλων. Αρκετα με τον γονεα επισκεπτη των 4 ημερων το 
μηνα. Αρκετα μα την γονεικη αποξενωση. Ειμαι πατερας ενος κοριτσιου 20 ετων το οποιο εχει αποξενωθει και εχω 
χρονια να την δω απο κοντα και να μιλησω ανθρωπινα .Ευθυνες εχει το εκτρωμα του νομου του 83 που οπλισε το 
χερι του ενος γονεα για να μπορει να φερει αυτο το αποτελεσμα. ντροπη και μονη ντροπη !! Αυτο που πατε να 
φερετε ειναι μια κοροιδια, και για μια ακομα φορα διακριση κατα του ενος γονεα. Φέρτε ισότητα κ δικαιοσύνη!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 11:31 | Σοφία Εγγλεζου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:07 | Αλεξάνδρα Δόγα Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:00 | Μπετσιος Νικόλαος Φέρτε ισότητα κ δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Οι αλλαγές που 

χρειάζονται στο νομοσχέδιο είναι➢ ‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 

(…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
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δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:51 | Λάμπρος Καλογήρου Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:08 | Διονυσιος Καλογεριας Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:49 | Λένα Β. Ο όρος «γονεϊκή αποξένωση» εφευρέθηκε από έναν ψυχολόγο ο οποίος 
ταυτόχρονα ήταν απολογητής της παιδεραστίας και δεν έχει δημοσιευθεί σε κανένα έγκυρο επιστημονικό 
περιοδικό, ενώ η ίδια η επιστημονική κοινότητα τον έχει χαρακτηρίσει επικίνδυνο. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να 
τον χρησιμοποιούμε εν έτει 2021 και να βασίζουμε πάνω του και νόμους οι οποίοι καταδικάζουν το παιδί σε 
υποχρεωτική συνύπαρξη με δυνάμει κακοποιητές του. Ναι στη συνεπιμέλεια όταν αυτό είναι προς το συμφέρον 
του παιδιού και το επιδιώκουν και οι δύο γονείς, όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:27 | Ιωαννης ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:17 | Κωνσταντινος Καλλαρης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:34 | Ελευθέριος Καλεβρόσογλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:51 | Μαργαριτα Καλαντζη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:09 | Φώτιος Καλαμπάκας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:06 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών. Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθισ́ταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 
(…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 

των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ 
‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το 
άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…) ➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 



236 
 

δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:21 | Ηλιάννα Καλαδάμη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:22 | Παναγιώτα Διακοστεργάκη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:47 | Στέλλα Δημητριάδου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:42 | Ηλίας Οποιαδήποτε αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου προκειμένου να είναι 
αποτελεσματική, σύγχρονη και συμπεριληπτική απαιτεί γενικότερη στήριξη της μητρότητας, της γονεϊκότητας, των 
παιδιών, άρση των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο γάμο και την τεκνοθεσία, αναγνώριση διαφορετικών 
μοντέλων οικογένειας πέραν του πυρηνικού. Απαιτεί προνοιακές πολιτικές και ενίσχυση γονέων και παιδιών από 
δημόσιους φορείς, χωρίς την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων. Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ των 
χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα προωθεί 
την ισότητα μεταξύ των γονέων και άρα μεταξύ των φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί παραβλέπει 
την πραγματικότητα των υπαρχουσών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η γυναίκα βιώνει 
τρομακτικές ανισότητες, καταπιέσεις, διακρίσεις και επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής 
(οικιακή εργασία, φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων κλπ). Η εξατομικευμένη κρίση με την αρωγή κοινωνικών 
υπηρεσιών και την θεσμοθέτηση εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ρύθμιση των οικογενειακών διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 
Απόσυρση νομοσχεδίου τώρα! 
 
1 Απριλίου 2021, 10:59 | Σοφία Γούτα Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:09 | Konstantina13 Το νομοσχέδιο σε διαβούλευση προσπαθεί προφανώς να συγκεράσει 
ένα «παρασκηνιακό παζάρεμα» με τους υπερασπιστές της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και την αποφυγή 
εξόφθαλμων ρυθμίσεων που αντιβαίνουν στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η παράκαμψη της 
διαδικασίας Κωδίκων του Κανονισμού της Βουλής, η οποία επιτάσσει την υιοθέτηση ή μη (χωρίς δυνατότητα 
παρέμβασης) του πορίσματος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστήνεται προς τούτο τον σκοπό, 
οδήγησε ουσιαστικά στην άνευ συνοχής και τεκμηρίωσης παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του 
πορίσματος, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου να πάσχει από ασυνέχειες και νομοτεχνικά 
προβλήματα. 
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1 Απριλίου 2021, 10:33 | Αλίκη Γκούφας Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:53 | Άννα Γκούγκου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:38 | Ελένη Γκιόκα Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:25 | Αμδρέας Χασούνης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 10:37 | Φωτεινη Γιαννωτα Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:30 | Θεόδωρος Καρτοφύλης Το καλό και συμφέρον του τέκνου είναι να ανατρέφεται από 
κοινού και εξίσου και με τους δύο γονείς. Εναλλασσόμενη κατοικια. Ισος χρόνος και για τους δύο γονείς, με 
ελάχιστο υποχρεωτικό χρόνο επικοινωνίας 1/3,εκτος και αν ο γονέας θέλει λιγότερο χρόνο. Τελευταία κατοικία 
του ζευγαριού, ο τόπος κατοικίας του τέκνου. ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 13 χρόνος επικοινωνίας. Ο χρόνος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 50-50 και 
για τους δύο γονείςνα ξεκινάει από το 50-50 και να πηγαινει στο Ελαχιστο υποχρεωτικό 1/3Υποχρεωτικό ελάχιστος 
χρόνος επικοινωνίας για τον κάθε γονέα 1/3, λιγότερος χρόνος επικοινωνίας μονο αν δε θέλει ο γονέας. ‘Αρθρο 
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14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:53 | Κωνσταντίνα Γιάννου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:05 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
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1 Απριλίου 2021, 10:01 | Γεωργιος Γιαννακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:06 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μερ́ιμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαιρ́εση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμεν́ης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά 
από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη 
γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνουν́ στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, 
ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα 
πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:24 | Σοφια Γιαζουτζιδου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:43 | Αρετη Δερματη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:46 | Ειρήνη Δαρσινου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
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1 Απριλίου 2021, 09:41 | Γεωργος Υψιλαντης Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χώρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάννες 
στα δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάννες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και 
για τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος 
είναι καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν 
είμασταν Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος 
δεν συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δίστιχος , 
κομάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χόρα μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:20 | Κορνηλια Δαμιανου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:18 | οικονομου Η ασυδοσία που παρέχεται απο την νομοθετική και δικαστική εξουσία σε 
ψυχοσωματικά άρρωστα ατομα παρουσιάζεται στα στατιστικά κακοποίησης ανηλίκων από το χαμόγελο του 
παιδιού. Στο τέλος της αναφοράς αποδυκνείεται οτι πλέον το υπάρχων νομολογιακό έγκλημα της γονεικής 
αποξένωσης δεν έχει να κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα καλα ενορχηστρωμένο εγκλημα που αποσκοπεί ο 
πατέρας να μην μπορέι να επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις κακοποίησης. Το ποσοστό μανάδων που 
κακοποιούν ανήλικα είναι υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό πατεράδων. ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!! ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:48 | Πόπη Καραβιδοπούλου Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση 
της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:23 | Μαρία Νικηταρά Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του 
τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της 
ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:01 | Γυπαρακης Μ Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να έρθει στη σωστή 
κατεύθυνση. Τα παιδιά κ μόνο. Παρακαλω φέρτε ισότητα, αυτό που λένε οι επιστήμονες κ η Ευρώπη. Αυτό που 
ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς το ιδανικό. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:27 | Γυπαρακης Μ Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να έρθει στη σωστή 
κατεύθυνση. Τα παιδιά κ μόνο. Παρακαλω φέρτε ισότητα, αυτό που λένε οι επιστήμονες κ η Ευρώπη. Αυτό που 

ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες.➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
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πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:02 | Διονυσία Γριτζάλη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:19 | Αικατερίνη Συρίου Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού 
του νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονέας δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπει το άρθρο 
18 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η 
κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα από την οικογενειακή 
κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δύο. Το Άρθρο 18 της 
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει τα εξής: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής, σύμφωνα με την οποία και οι δύο 
γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του. Η ευθύνη για την 
ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς ή, κατά περίπτωση στους 
νόμιμους εκπροσώπους του. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική τους μέριμνα». 
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1 Απριλίου 2021, 09:41 | Σοφία Σταθ Είμαι μητέρα ανηλίκου τέκνου εκτός γάμου. Χαίρομαι που υπάρχουν 
πατεράδες που ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Αφήστε τους να είναι στη ζωή του παιδιού τους. Αν θέλουμε 
υγιή παιδιά. Η συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς, θα 
σταματήσει συμπεριφορές αποξένωσης παιδιών. Επιπρόσθετα αυστηροποιηση των ποινών κ αφαίρεση της 
επιμέλειας σε σοβαρές περιπτώσεις. Έτσι θα αλλάξει η κουλτούρα του διαζυγίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:16 | Μαγουλακης Γιάννης Το νομοσχέδιο πρέπει να είναι δίκαιο κ ισότιμο. Μόνο έτσι θα 

επέλθει αλλαγή σε συμπεριφορές αποξένωσης. Οι αλλαγές που χρειάζονται➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 

γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:04 | Ευστάθιος Τσουγγάνης Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η μετακίνηση των 
τέκνων να γίνεται και από τους δύο γονείς και όχι αποκλειστικά από τον έναν. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:19 | Μακης Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 09:54 | Ανδρέας Το άρθρο αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών 
ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες 
τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι 
και αν θέλουν. Δίνεται το καλύτερο κίνητρο για όλους τους μπαμπάδες ! Αφού εξασφαλίζουν ότι δικαίωμα έχει 
ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός 
κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το παιδί και οι υποχρεώσεις τους απέναντί του. Να παρακαλάμε τους 
εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή 
σχολείου, θέμα υγείας? Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
 
1 Απριλίου 2021, 09:50 | Ιερωνυμακης Α. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη και την Ευρώπη, η 
συνεργασία των γονιών σε ένα διαζύγιο είναι το ιδανικό για τα παιδιά. Φέρτε ισότητα κ δικαιοσύνη στην Ελλάδα. 
Η συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και χρόνο θα επιφέρει ηρεμία στο διαζύγιο. Η 
Ελλάδα δεν πρέπει να είναι πάντα τελευταία σε κάτι που ήδη εφαρμόζεται στην Ευρώπη. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:29 | Ιουλία Γεωργοπουλου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:32 | Ελένη Μηλολιδακη Είμαι παντρεμένη γυναίκα μητέρα 3 παιδιών. Η θέση του πατέρα 
έχει αλλάξει στις μέρες μας κ είναι ουσιαστική και ισότιμη με της μητέρας. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας 
με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα 
των παιδιών. Γιατί αυτά είναι το μέλλον του τόπου. Επιπρόσθετα αυστηροποιηση των ποινών κ αφαίρεση της 
επιμέλειας σε σοβαρές περιπτώσεις. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:42 | Σοφία Γεωργίου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:12 | ΜΗΤΕΡΑ Η ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ 
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:41 | Γιώργος Αλεξάκης Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές για να είναι στη σωστή 

κατεύθυνση. Παρακαλώ ισότητα και στους δύο γονείς. Για το καλό των παιδιών μας➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου 
– Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 

δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 
8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
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προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:18 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 



245 
 

άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:57 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO. O KAΘENAΣ NA 
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ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πρέπει να γίνει κατανοητό με αυτό το Νομοθέτημα, σε γονείς 
ανεξαρτήτως φύλλου ότι απαξ και γίνουν γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν πρίν, εξειδικεύω. Κάποιοι 
γονείς επικαλούνται το δικαίωμα της καρίερας σε άλλο τόπο σαν να μην υπάρχει παιδί, σαν να μην έχει δικαίωμα 
το παιδί να επικοινωνεί με τον άλλον γονέα. Το αυτό δεν θεραπεύεται με αυτό το νομσοχέδιο, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ. 
Συνεχίζει ο γονέας με την επιμέλεια να ασκεί την αποεριόριστη εξουσία του και η οποία πηγάζει απο τις δικαστικές 
αποφάσεις. Ο Νομοθέτης πάλι αυθαιρετεί καθ εξιν. Ο Νομοθέτης ένω έδινε συγκεκριμένες υποσχέσεις πριν την 
ψήφιση αυτού εδώ του Νομοσχεδίου έπραξε ακριβώς τα αντίθετα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Κος Υπουργός 
θα είχε παυθεί άμεσα για ασυνέπεια λόγω και έργων. Εδω το είπαμε δεν είμαστε σουηδία αλλά βαλκάνια, και 
θέλει ο Κος Υπουργός να μας επιβάλλει δια νόμου να παραμείνουμε τριτοκοσμική χώρα. Επειδή ο Υπουργός 
εσφαλμένα θεωρεί ότι μπορεί κατα το δοκούν να αλλάζει προεκλογικές υποσχέσεις, υποσχέσεις που επαιξαν ρόλο 
στην διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, επειδή το θεωρώ ανούσιο να προτείνω άρθρο αρθρο σε αυτόν 
ειδικά τον Υπουργό τις παρατηρήσεις μου, ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΧΩΡΊΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΊΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:24 | Μαρκος Κ να γίνουν οι αλλαγές ΤΩΡΑ «Προτάσεις επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 08:25 | ΜΗΤΕΡΑ Το συμφέρον του παιδιού είναι να είναι με τη μάνα του. Το προφίλ της 
«ΑΠΟΞΕΝΩΤΡΙΑΣ» μάνας που θέλουν να περάσουν δεν είναι τίποτα άλλο απο ένα ΑΛΛΟΘΙ για να πάρουν τα παιδιά 
από τις μανάδες, έχοντας ωστόσο ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΑΛΑ ΜΠΡΑΤΣΕΤΑ, ωστε αυτα να μεγαλώσουν με τις 
ενεργές γιαγιαδες. Τα ίδια έκαναν και με τα δημόσια νοσοκομεία και την Παιδεία βρήκαν το άλλοθι οτι δεν ειναι 
αποτελεσματικα. Τα ίδια θα κάνουν και με τους Δικαστές. Ειναι σαφες οτι τους απαξιώνουν. Θέλουν να τα φερουν 
ΟΛΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ και να τους επιμορφωσουν κατα το δοκουν για να βγαζουν τις επιθυμητες αποφασεις, 
εχοντας φροντισει να φιμωσουν τα παιδια. Χωρια που θα σε έχουν γονατισμένη να απολογίσαι ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ και 
αν το παιδι δεν τους αντεχει – γιατι τοξικους ανθρωπους δεν αντεχει ΚΑΝΕΝΑΣ – θα σου παιρνουν την επιμέλεια, 



248 
 

δεδομενου οτι η τοξικοτητα δεν θα αποδεικνυεται ενω η αποξενωση θα αποδεικνυεται!!!!!! ΧΕΙΡΟΚΡΑΤΗΜΑ 
!!!!!!!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΟΣΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ 
ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ ΤΟΥΣ!!!!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:59 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:36 | Λαδάκης Κωνσταντίνος Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θα αποτύχει παταγωδώς στο 
σκοπό του αν δεν γίνουν κάποιες μικρές μεν, αλλά ουσιώδους σημασίας αλλαγές. Η πεποίθηση μου, ότι το 
νομοσχέδιο θα αποτύχει, βασίζεται στις αρνητικές μου εμπειρίες από τις σοβαρές δυσλειτουργίες που ταλανίζουν 
το δικαστικό μας σύστημα. Ένα μεγάλο εμπόδιο είναι ότι οι δικαστές έχουν βαθιά ριζωμένη την πεποίθηση ότι η 
αποκλειστική επιμέλεια εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού. Επομένως αναμένω ότι θα είναι αρνητικά 
τοποθετημένοι απέναντι στις διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση με την αποκλειστική επιμέλεια και θα τις 
ακυρώσουν στην πράξη. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι η απαράδεκτα μεγάλη διάρκεια των δικών η οποία, 
συν τοις άλλοις, παρατείνει στο διηνεκές το πολεμικό κλίμα μεταξύ των γονέων. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών- Νόμος 2502/1997, υπάρχει υποχρέωση 
ταχείας ενέργειας στις διαδικασίες που αφορούν ένα παιδί. Η βραδύτητα που χαρακτηρίζει την ελληνική 
δικαιοσύνη ισοδυναμεί με αρνησιδικία. Μία άλλη μορφή αρνησιδικίας (κεκαλυμμένης) είναι η τυπολατρία. 
Δυστυχώς οι δικαστές μας, λειτουργώντας διεκπεραιωτικά, συχνά «ψάχνουν» έναν τυπικό λόγο για να αποφύγουν 
να εισέλθουν στην ουσία μιας υπόθεσης. Η αρνησιδικία έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται οι προσφυγές στη 
δικαιοσύνη δίκην φαύλου κύκλου. Για αντιμετωπιστούν όλα τα παραπάνω δεν πρέπει να έχουμε δαιδαλώδεις 
νόμους που θα μπορούν εύκολα να οδηγούν από τη διαμεσολάβηση στο δικαστήριο και τανάπαλιν δίκην φαύλου 
κύκλου. Η μοναδική λύση είναι τα σχέδια ανατροφής (parenting plans). Δεσμεύουν όλους τους εμπλεκόμενους 
(γονείς-διαμεσολαβητές και δικαστές) ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν και επιταχύνουν όλες τις διαδικασίες. Η 
ενεργή παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού δεν εξασφαλίζεται όταν οι γονείς δεν 
αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Αυτό σημαίνει ίσος χρόνος και εναλλασσόμενη κατοικία. Εννοείται ότι η επικοινωνία 
δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως χρόνος για την ανατροφή του παιδιού. Η γονεϊκότητα είναι μία θεμελιώδης για 
την ανάπτυξη του παιδιού ψυχική λειτουργία και η πολιτεία οφείλει να τη διευκολύνει. Γι’ αυτό κατοικία του 
ανηλίκου πρέπει να είναι η κατοικία και των δύο γονέων του. Επομένως θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα το 
«κατοικία του γονέα με τον οποίο ο ανήλικος συνήθως διαμένει». Ο ίσος χρόνος ανατροφής (και όχι επικοινωνίας) 
εξασφαλίζεται όταν ο κάθε γονέας συμμετέχει τουλάχιστον κατά το 1/3 του συνολικού χρόνου. Εννοείται ότι 
εξαιρούνται οι γονείς που αληθώς κακοποιούν ή παραμελούν τα παιδιά τους, καθώς και οι γονείς που δεν 
επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του παιδιού τους. Για να μπορούν να εξασφαλιστούν τα 
παραπάνω μείζονος σημασίας είναι ο τόπος κατοικίας του παιδιού. Διότι αν οι γονείς διαμένουν σε άλλη πόλη ή 
χώρα όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να εξασφαλιστούν. Πολλοί γονείς που κερδίζουν την αποκλειστική επιμέλεια 
εφευρίσκουν λόγους για να αλλάξουν τόπο διαμονής με μοναδικό κίνητρο να αποκόψουν το παιδί τους από τον 
άλλο γονέα. Μια τέτοια πρακτική έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το σκοπό του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου. 
Για να αποθαρρυνθεί λοιπόν η πρακτική αυτή θα πρέπει να θεσπιστεί ότι τόπος κατοικίας του παιδιού είναι ο 
τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και να επιτρέπεται αλλαγή μόνον όταν αυτήν την επιβάλλει 
το αληθές συμφέρον του παιδιού (και όχι το αυθαίρετα ερμηνευόμενο ως συμφέρον του παιδιού), καθώς και μετά 
από συμφωνία των γονέων. Θα πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι οδηγό για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αποτελεί 
η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (νόμος 2101/1992). 
 
1 Απριλίου 2021, 08:04 | Δημητρης Καμακης Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. 

Αλλάξτε τα παρακάτω➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
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την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνεπ́ειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:33 | Μαριος Τζατζελας ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:33 | Σπύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́



250 
 

στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:34 | Σπύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:19 | Σπύρος ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
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συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 02:51 | Στρατος Πετρουνιας ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:01 | Ευσταθια Σιδερη Να αποσυρθεί τώρα αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Σκέφτομαι να 
φύγω από τη χώρα για να μη μεγαλώσει η κόρη μου μεσα στη τόση μεθοδευμένη πατριαρχια. Είναι κατά των 
γυναικών, υπέρ της ενδοιοικογενειακης βίας και κατά των δικαιωμάτων των παιδιών. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:00 | Ιωαννα Α ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!!! ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ 
ΣΕ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:54 | Δημήτρης Δημητρόπουλος Στο πρώτο άρθρο σχετικά με την ανατροφή και την ανάπτυξη 
τού τέκνου είναι σαφές ότι με βάση την σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού πού η χώρα μας έχει κυρώσει από το 
1992 πώς κάνεις δεν έχει το δικαίωμα να αποτρέψει γονέα εάν δεν το επιθυμεί ο ίδιος να σταματήσει να ασκεί 
την ανατροφή του παιδιού του και σε συνδυασμό με το άρθρο 18 τής ίδιας σύμβασης η ευθύνη για την ανατροφή 
και ανάπτυξη του παιδιού ανήκει αποκλειστικά στους γονείς. Όπως λοιπόν συμπεράνουμε εδώ κάνεις δεν έχει το 
δικαίωμα να στερήσει την επιμέλεια του παιδιού από κανέναν από τους γονείς του εάν δεν συντρέχει κάποιος 
από τους πολύ σοβαρούς λόγους που εξηγούνται στην εν λόγω σύμβαση. Για των λόγο αυτό και λόγο ότι το 
σύνταγμα της χώρας μας στο άρθρο 28 παράγραφος 1 αναλυτικά αναφέρει ότι οι διεθνείς συμβάσεις που 
κυρώνονται υπερισχύουν κάθε σχετικής εθνικής νομοθεσίας θα πρέπει επιτέλους να ισχύσει καί νά υιοθετηθεί ο 
κανόνας της από κοινού επιμέλειας και κατά το διαζύγιο τών γονέων, διότι κάθε τί αντίθετο με αυτών είναι 
αντίθετο με το συμφέρον των παιδιών με βάση όσα ισχύουν σε διεθνές επίπεδο και που η χώρα μας έχει κυρώσει. 
Συνεπιμελεια εναλλασσόμενη κατοικία και ίσος χρόνος είναι το μόνο συμφέρον του παιδιού και το μόνο υγείες 
αποτέλεσμα σε σχέση με την επιστημονική έρευνα που έχει διεξαχθεί με αφορμή την συνεπιμελεια άρα και το 
μόνο αποδεκτό, κατά συνέπεια προτείνεται εδώ και τώρα. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:52 | Αλεξανδρα ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΕΣΑ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΣ,ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ. ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ 



252 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ,ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ 
ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΜΑΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90% ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΑΤΕΡΑ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΊ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟ 
ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:31 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Στο νέο 
νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για την 
αναμόρφωση του Οικογενειακού μας δικαίου, φαίνεται να εισάγονται διατάξεις με επιπόλαιες και επικίνδυνες 
τροποποιήσεις που δημιουργούν πλείστα νέα ζητήματα. Το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν προσθέτει τίποτε το 
ουσιώδες και πρακτικό στην προοδευτική και παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική νομοθεσία, αλλά αντίθετα 
δημιουργεί ασάφειες και αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί 
να επιλύσει, ενώ είναι επικίνδυνο υπό την έποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς αφήνει εκτεθειμένους παιδί 
και μητέρα. Επιπλέον, δημιουργεί τέτοιες αντινομίες και αντιφάσεις με ήδη υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να 
καθίσταται άκρως προβληματική η ένταξή του σε ένα νομοθέτημα της σπουδαιότητας του Αστικού Δικαίου. Με 
ατυχείς και εσκεμμένα προσβλητικές εκφράσεις, το νέο Νομοσχέδιο, κουνά υπόγεια και υποτιμητικά το δάκτυλο 
στην Ελληνίδα μητέρα, που χωρίς τις ανάλογες παροχές άλλων προηγμένων κρατών, έχει δώσει και δίνει το 
μέγιστο αγώνα για τα παιδιά της, ενάντια σε νοοτροπίες και δυσκολίες που η μέση Ευρωπαία δεν μπορεί να 
διανοηθεί. Προσπαθεί να μην αναφέρει το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης (PAS), αλλά το διαβάζουμε πίσω από 
τις γραμμές στις περισσότερες διατάξεις. Οι εκφράσεις, που χρησιμοποιούνται στοχευμένα, είναι συνήθως 
διατυπωμένες με αρνητικό πρόσημο, έτσι ώστε να δίνεται η εντύπωση της ανάγκης σωφρονισμού της, ως γονέα, 
που κατά κύριο λόγο έχει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και όχι άδικα βέβαια και αυθαίρετα. Καταλήγουν 
δε, οι περισσότερες υποθέσεις, στην ανάθεση της επιμελείας στη μητέρα συνήθως, όχι γιατί υπάρχει 
προκατάληψη για το φύλο του γονέα, αλλά γιατί τα πραγματικά περιστατικά το απαιτούν. Το παραπλανητικό 
επιχείρημα που ακούγεται συχνά στις δημόσιες συζητήσεις, ότι δήθεν το 95% των πατεράδων δεν παίρνουν την 
επιμέλεια στις δικαστικές διαμάχες και άρα υφίστανται ανισότητα, αποτελεί καθαρή διαστρέβλωση της 
πραγματικότητας. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία ,τουλάχιστον του Πρωτοδικείου Αθήνας, μαρτυρούν ότι οι 
πατεράδες σπάνια ζητούν την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, αφού ούτως ή άλλως είχαν επιφορτίσει την 
εν τοις πράγμασι άσκησή της, κατά τη διάρκεια του γάμου, στη σύζυγο και μητέρα. Συγκεκριμένα, οι πατεράδες 
ζητούν να αναλάβουν την επιμέλεια των τέκνων τους σε ποσοστό 9% και αυτή τους ανατίθεται σε ποσοστό 7%, 
δηλαδή πολύ συχνά! Οι μητέρες, αντίθετα, ζητούν την επιμέλεια σε ποσοστό 92,6% και την παίρνουν σε ποσοστό 
90%. Το να υποδεικνύει δε, το νέο Νομοσχέδιο στους γονείς, συμπεριφορές που εφαρμόζονται μόνο σε ιδανικές 
και πολιτισμένες καταστάσεις διαζυγίων, που ούτως ή άλλως δεν χρήζουν δικαστικής διερεύνησης και σπανίως 
καταλήγουν στα Δικαστήρια, είναι ουτοπία και δεν υπάρχει λόγος ουσίας για να διατυπωθούν διαφορετικά από 
τα ήδη ισχύοντα. Οι γονείς που μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους προς το συμφέρον του παιδιού τους 
μπορούν να ασκούν από κοινού την επιμέλεια του και σχεδόν πάντα βρίσκουν τον τρόπο. Για τους υπόλοιπους 
που μετατρέπουν σε πεδίο μάχης τη ζωή του, η δικαστική οδός για την έκδοση δικαστικής απόφασης που ρυθμίζει 
την επιμέλεια και την επικοινωνία είναι μονόδρομος και το νέο Νομοσχέδιο δεν διευκολύνει παρά μόνο 
δυσκολεύει διαδικασία αυτή. Τα Ελληνικά, άλλωστε, Δικαστήρια και ο Έλληνας Δικαστής έχουν αποδείξει ότι δεν 
χρειάζονται υποβολέα για να εφαρμόσουν τον καθ’όλα παιδοκεντρικό ισχύοντα Νόμο, που βεβαίως καλύπτει 
επαρκώς όλες αυτές τις περιπτώσεις και δεν χρειάζεται καμία απολύτως αλλαγή. Το Νομοσχέδιο φαίνεται να έχει 
δύο εχθρούς: τη μητέρα, που τη θεωρεί αποξενώτρια, μη μεριμνούσα για το συμφέρον του παιδιού και 
ψευδόμενη συνεχώς, αλλά και τον Έλληνα Δικαστή, που τον θεωρεί ανίκανο, ανεπαρκή και του υπαγορεύει πώς 
θα κάνει τη δουλειά του. Και τον στέλνει πίσω στα σεμινάρια των ψυχολόγων για να τον επιμορφώσουν στις 
νεότερες κοινωνικές εξελίξεις (ότι ξαφνικά αναδύθηκε το νέο μορφοτυπικό μοντέλο μπαμπά), γιατί εξετάσθηκε 
και βρέθηκε ανεπαρκής και μετεξεταστέος. Η υποτίμηση και απαξίωση των Ελλήνων Δικαστών είναι σκανδαλώδης 
και πρέπει να τύχει άμεσα της προσοχής των θεσμικών οργάνων τους. Ακολουθεί συγκριτική θεώρηση και 
σχολιασμός των ισχυόντων άρθρων του Οικογενειακού Δικαίου με τις νέες διατάξεις του Νομοσχεδίου. Ισχύον 
άρθρο 56 ΑΚ «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα 
που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
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κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Ο ανήλικος που τελεί 
υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του». Νέο άρθρο 56 ΑΚ «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση 
χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του». Σχολιασμός: Με 
την προσθήκη της δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 56ΑΚ, δημιουργείται με τον νέο νόμο, σύγχυση για την 
πραγματική γνώση των επιδοθέντων εγγράφων. Έτσι τεκμαίρεται ως νόμιμη, επίδοση προς το τέκνο, η οποία 
πλέον μπορεί να γίνει και σε διεύθυνση γονέα με τον οποίο για οποιοδήποτε λόγο το τέκνο δεν έχει πλέον 
επικοινωνία, με αποτέλεσμα το τέκνο ή ο γονέας με τον οποίο διαμένει να μη λαμβάνουν ποτέ πραγματική γνώση 
των εννόμων συνεπειών που πρόκειται ή απειλείται να επέλθουν. Ταυτόχρονα μάλιστα οδηγούμαστε και στο 
νομικό παράδοξο ο γονέας που στρέφεται για οποιοδήποτε λόγο δικαστικά κατά του τέκνου (πχ. αγωγή για μείωση 
διατροφής) να μπορεί να επιδώσει στον εαυτό του το σχετικό δικόγραφο για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου! 
Παράδειγμα 1: Η γιαγιά τέκνων, των οποίων ο γονέας (και γιος της συγκεκριμένης γιαγιάς) έχει διακόψει την 
επικοινωνία με τα τέκνα του, χωρίς ωστόσο να έχει απολέσει την γονική μέριμνα, μπορεί να καταθέσει αγωγή 
επικοινωνίας (προκειμένου να δύναται να βλέπει τα εγγόνια της) επιδίδοντας το εν λόγω δικόγραφο στην οικία 
του γιου της. Παράδειγμα 2: Μητέρα, η οποία καταβάλει μηνιαία διατροφή στα τέκνα της, κατόπιν απόφασης 
ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου, τα οποία διαμένουν με τον πατέρα, δύναται να καταθέσει αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων στο ίδιο δικαστήριο ζητώντας τη μείωση της μηνιαίας διατροφής, επιδίδοντας, ωστόσο, την 
αίτηση στην ίδια της την οικία. Ισχύον άρθρο 1511 ΑΚ «Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της 
γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει 
και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν, κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο της άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να 
σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μη κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν 
από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντα του». Νέο άρθρο 
1511 ΑΚ «Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου. 1. Κάθε απόφαση των γονέων 
σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά 
με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.». Σχολιασμός: Είναι κατ’ αρχήν προφανές, 
με μια απλή αντιπαράθεση των δύο άρθρων, ότι το «συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί «καινοτόμο» κριτήριο 
που θεσπίζει το νέο νομοσχέδιο, αλλά αποτελεί εδώ και χρόνια (από το 1983 που έγινε η αναθεώρηση του 
οικογενειακού δικαίου) την κορωνίδα του ισχύοντος οικογενειακού μας δικαίου. Ωστόσο, με το νέο άρθρο το 
«συμφέρον του παιδιού» που αποτελεί μια αόριστη νομική έννοια, υπαγόμενη προς εξειδίκευση και οριοθέτηση 
στην κρίση του Δικαστή, καθοδηγείται και καθυποβάλλεται από το Νομοθέτη σε προκαθορισμένες και 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα 
του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», οι οποίες, όμως, δεν 
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αποτελούν πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις των ανθρωπίνων σχέσεων. Και αυτή, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί 
και τη κορωνίδα του νομοσχεδίου μαζί με την προστασία του παιδιού σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, 
διότι συμπυκνώνει την αρχή του νομοσχεδίου, δηλαδή τον σκοπό του και φέρνει ύπουλα και κατά περιγραφή τόσο 
ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (χωρίς να την κατονομάζει, για να ηρεμήσει τις αντιδράσεις) και το σύνδρομο 
γονεϊκής αποξένωσης. Επιπλέον, είναι ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο είναι μία αόριστη νομική έννοια ,ελαστική και δυναμική που 
χρήζει εξειδίκευσης από τον Δικαστή. Αλλά, αφού δηλώνει την «πίστη» του στην ανικανότητα του Δικαστή, έρχεται 
σε αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα 
μας οδηγήσει κατ´ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και για μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Ειδικότερα, ως προς την παράγραφο 2 του νέου άρθρου, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι εισάγονται κριτήρια αχρείαστα και σε κάθε περίπτωση άσχετα με το πραγματικό συμφέρον του 
τέκνου. Δεν μπορεί το συμφέρον του τέκνου να κρίνεται με βάση την πρόθεση ενός γονέα να σέβεται τα 
συμφέροντα του άλλου γονέα, καθώς αυτό από μόνο του δεν καθιστά τον δεύτερο ικανότερο γονέα. Επίσης η 
λειτουργία της συμμόρφωσης ή μη κάποιου εκ των γονέων, ιδίως με προηγούμενη συμφωνία που είχε συναφθεί, 
ως βασικό κριτήριο σχετικά με την ανάθεση ή όχι της γονικής μέριμνας με αυτόν, αφενός τίθεται απόλυτα 
εκβιαστικά, ιδίως προς τον γονέα ο οποίος βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση και ο οποίος αναγκάστηκε κάποια 
χρονική στιγμή να δεχτεί, υπό το καθεστώς πιθανότατα πίεσης, μία άδικη και επιζήμια για τον τέκνο και τον ίδιο 
συμφωνία. Αφετέρου, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες μεταβολές των συνθηκών που επέρχονται στη ζωή 
και την καθημερινότητα του παιδιού καθώς μεγαλώνει, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να αναπροσαρμόζεται και 
το πλαίσιο άσκησης της γονικής μέριμνας αυτού παρά τους ειδικότερους όρους προγενέστερης συναφθείσας 
συμφωνίας των γονέων. Παράδειγμα: Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δυο γονέων, ο πρώτος να βλέπει το ανήλικο 
τέκνο του στα πλαίσια άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του κάθε εβδομάδα από Παρασκευή βράδυ έως 
Κυριακή μεσημέρι. Ωστόσο, σε περίοδο ιδιαίτερα επιβαρυμένη για το τέκνο λόγω φόρτου μαθημάτων και μελέτης 
(πχ στο τέλος του τριμήνου στο Λύκειο, όπου είθισται οι μαθητές να δίνουν απανωτά διαγωνίσματα σε όλα τα 
διδασκόμενα μαθήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος) ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
συναποφασίζει μαζί με το τελευταίο, ότι ιδίως εκείνες τις εβδομάδες είναι προτιμότερο για το ίδιο το τέκνο να 
μην αλλάξει περιβάλλον κατά τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να έχει μεγαλύτερη ηρεμία για να μελετήσει. 
Παρόλα αυτά, λόγω της μη τήρησης της συμφωνίας των γονέων, ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
κινδυνεύει να απολέσει την επιμέλεια, καθώς ο πρώτος γονέας μπορεί πλέον να προβάλει δικαστικά τον λόγο 
αυτό ως βασικό κριτήριο για να αλλάξει η μέχρι πρότινος νομική κατάσταση. Η προσθήκη, τέλος, στην παράγραφο 
4 της αίρεσης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής», προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, αν μη τι άλλο, 
ευθεία βολή κατά της μητέρας, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του παιδιού. Ισχύον άρθρο 
1512 ΑΚ «ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ. Αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας, και το 
συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο». Νέο άρθρο 1512 ΑΚ «Σε 
περίπτωση διαφωνίας κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν 
προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, σε 
διαμεσολάβηση. Αν διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το 
δικαστήριο». Σχολιασμός: Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές και μάλιστα της 
υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, έχει ήδη θεσπιστεί με το ΝΟΜΟ 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30.11.2019). Σε κάθε 
περίπτωση αποτελεί υποχρέωση μέχρι σήμερα τόσο των δικαστικών συμπαραστατών των διαδίκων όσο και των 
δικαστών η προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των οικογενειακών διαφορών και για το λόγο αυτό, πολύ συχνά 
τα μέρη οδηγούνται σε συναινετικό διαζύγιο. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση που θεσπίζει το νέο άρθρο 1512 
ΑΚ δεν έχει να προσφέρει τίποτε παραπάνω στην δικηγορική και δικαστηριακή πρακτική, παρά μόνο να 
δημιουργήσει εντυπώσεις για το δήθεν συναινετικό πνεύμα επίλυσης των διαφορών που διέπει το νέο 
νομοσχέδιο, προλειαίνοντας το έδαφος για το επόμενο άρθρο, που μόνο κατ’ επίφαση εξυπηρετεί το αληθινό 
συμφέρον του παιδιού, προσθέτοντας περισσότερη δικαστηριακή ύλη και αντιδικία στα ήδη συγκρουσιακά 
διαζύγια. Είναι άξιο απορίας, γιατί ο Νομοθέτης δεν αναζητά τις δομές εκείνες, στελεχωμένες με έμπειρους 
κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, οι οποίες ήδη υπάρχουν νομοθετημένες με τον νόμο 2447/1996. Ο 
τελευταίος προβλέπει την ίδρυση σώματος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών και τη στελέχωση και από 
άλλους επαγγελματίες όπως παιδοψυχίατρους ,ψυχολόγους κλπ. Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κάνει 
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ουσιαστική έρευνα ως προς το περιβάλλον του ενός και του άλλου γονιού, σε σχέση πάντα με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο της δίκης, για να καταλήξει εν τέλει με γνώση και στοιχεία σωστά η εκτίμηση στο δικαστήριο για το τι 
είναι καλύτερα για το παιδί. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει, κατανοητό, ότι η διαμεσολάβηση κοστίζει 
τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει προφανώς το φυσικό δικαστή, πράγμα το οποίο 
είναι ούτως ή άλλως αδύνατο, έρχεται απλά θα θεσπίσει έξτρα εμπόδια και προσχώματα στον γονέα που θέλει 
να αξιώσει από τη δικαιοσύνη μια δίκαιη και ορθή προς το συμφέρον του τέκνου λύση. Με τη παρούσα αλλαγή 
του εν λόγω άρθρου, ο γονέας που για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι η υπόθεση σχετικά με το τέκνο του και τον 
άλλο γονέα έχει βρεθεί σε τέλμα και χρήζει διευθέτησης από τους θεσμούς της πολιτείας, αναγκάζεται πλέον να 
ανεύρει διαμεσολαβητή, να τον προπληρώσει, να παραστεί αυτοπροσώπως σε μια άνευ ουσιαστικής 
σκοπιμότητας συνάντηση (η οποία θα μπορούσε να έχει λάβει χώρα και χωρίς την υπόδειξη του εν λόγω 
νομοθετήματος…), αδιαφόρως φυσικά του εάν ο άλλος γονέας έχει όντως πρόθεση και επιθυμία να παρευρεθεί 
κι αυτός και αφού ολοκληρωθούν όλες οι ανωτέρω διαδικασίες, τότε αποδίδεται πλέον από το νομοθέτη η 
«πολυτέλεια» να κριθεί η υπόθεση του πολίτη από την ελληνική δικαιοσύνη. Πέραν αυτού, καθίσταται 
προβληματική, άνευ ετέρου τινός, ακόμη και εκ της γραμματικής ερμηνείας η φράση του νέου άρθρου «εάν είναι 
απαραίτητο», ενώ λίγο νωρίτερα αναφέρει «υποχρεούνται». Σε κανένα σημείο δεν εξειδικεύεται ΠΟΤΕ θα κρίνεται 
αυτό απαραίτητο, από ΠΟΙΟΝ και μια ΠΟΙΑ κριτήρια. Είναι απαράδεκτο ένα νομοθέτημα επεξεργασίας τόσων 
χρόνων και το οποίο ορίζει τη ζωή των ανήλικων τέκνων της χώρας, να φτάνει στο σημείο να αφήνει τέτοια 
ρυθμιστικά και νομικά κενά, έρμαια στην ερμηνευτική εκδοχή που θα επιλέξει ο καθένας με κίνδυνο τελικά το ίδιο 
το συμφέρον του τέκνου. Ισχύον άρθρο 1513 ΑΚ «ΔΙΑΖΥΓΙΟ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το 
δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής μέριμνας μπορεί να ανατεθεί στον έναν από τους γονείς ή, αν αυτοί συμφωνούν 
ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου, στους δύο από κοινού. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει 
διαφορετικά, ιδίως να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε 
τρίτον. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με 
τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με 
την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του. Ο γονέας, στον οποίο δεν έχει ανατεθεί ή άσκηση της γονικής 
μέριμνας, έχει το δικαίωμα να ζητάει από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου». 
Νέο άρθρο 1513 ΑΚ «ΔΙΑΖΥΓΙΟ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ – ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του Α.Κ. πράξεις, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Σχολιασμός: Ο νόμος μιλώντας για ρύθμιση της άσκησης της 
γονικής μέριμνας από το δικαστήριο ή την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της από τους γονείς, αναφέρεται 
ουσιαστικά μόνο στην άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, αφού η γονική μέριμνα, η οποία 
περιλαμβάνει εκτός από την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του 
τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη (άρθρο 1510 ΑΚ), εξακολουθεί ακόμα και μετά τη λύση του γάμου, 
να ασκείται, και με το ισχύον δίκαιο, από κοινού και από τους δύο γονείς. Το δικαστήριο δε, αποφασίζει για την 
άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ άρθρο 1518 ΑΚ, την ανατροφή, την 
επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Αν λοιπόν, με 
το νέο άρθρο 1513ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης ή λύσεως του γάμου, συνεχίζει να ασκείται από 
κοινού υποχρεωτικά η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, με ποιον θα διαμένει το παιδί σε περίπτωση 
αντιδικίας; Ποιος θα το καθορίζει; Τι εννοεί ο νέος νόμος «να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; 
Προφανώς, πλαγίως προσπαθεί ο Νομοθέτης να επιβάλει μια, μεταξύ άλλων, ισόχρονη άσκηση της επιμέλειας 
που πιθανότατα μπορεί μόνο να πραγματωθεί στα πλαίσια εναλλασσόμενης διαμονής του τέκνου. Το νέο άρθρο 
περιορίζεται στην αναφορά «ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο», ως αν αναφέρεται σε συναινετικό 
διαζύγιο, όταν εκεί τα πράγματα είναι γνωστά και «περπατημένα» και όχι σε ένα συγκρουσιακό διαζύγιο που τα 
μέρη συνήθως δεν συμφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούν το παιδί τους για να 
πλήξουν ο ένας τον άλλον. Αυτό που πραγματικά σοκάρει το νομικό κόσμο είναι ότι θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα 
της από κοινού επιμέλειας ως οριζόντιο μέτρο, πράγμα που αποτελεί τραγικό βήμα κοινωνικής οπισθοδρόμησης 
εις βάρος των γυναικών. Για πρώτη φορά με τόση «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 
προτείνεται από το Νομοθέτη το μοντέλο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας δήθεν «κατά το συμφέρον του 
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τέκνου». Πώς προστατεύεται όμως το παιδί που εγκλωβίζεται στα χέρια του θύτη ενδοοικογενειακής βίας μέχρι 
να «έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» (1520 και 1532 ΑΚ); Άρα ο Νομοθέτης αποδέχεται 
ως πιθανό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού του κόσμου; Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ. Επί της ουσίας, στο νέο νομοσχέδιο απορροφάται εντελώς η έννοια της επιμέλειας από τη γονική 
μέριμνα. Ανέκαθεν στην ελληνική έννομη τάξη, η επιμέλεια περιλαμβανόταν μαζί με τις υπόλοιπες λειτουργίες 
στη γονική μέριμνα . Εσκεμμένα παραβλέπεται ότι υπήρχε ανέκαθεν η δυνατότητα «από κοινού» επιμέλειας. 
Ωστόσο, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων που προβάλλεται ως αίτημα από κάποιον από τους δύο 
γονείς, απορρίπτεται από το δικαστή (αδιαφόρως του φύλου του γονέα), ακριβώς επειδή οι δικαστές γνωρίζουν 
τα προβλήματα που επέρχονται στη ζωή του παιδιού ,όταν απαιτείται σχεδόν για τα πάντα σύμπνοια των γονέων, 
ενώ οι ίδιοι έχουν χάσει εμμονικά κάθε διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ισχύον άρθρο 1514 ΑΚ «Οι 
διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διακοπή της συμβίωσης 
των συζύγων». Νέο άρθρο 1514 ΑΚ «ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 1. 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να 
ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας και 
να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο 
επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
διαφωνίας των συζύγων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία 
αυτή ή η άσκηση της γονικής μέριμνας είναι ή έχει καταστεί αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από 
τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ 
ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει 
πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την 
επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει 
υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες 
που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας.». Σχολιασμός: Είναι προφανές ότι, 
σύμφωνα με το νέο άρθρο του επίμαχου Νομοσχεδίου, αν οι γονείς δεν συμφωνούν από κοινού για το ποιος θα 
ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του τέκνου, με ποιον θα διαμένει το τέκνο και πώς θα ασκείται η επικοινωνία 
με τον άλλο γονέα, κάτι που συμβαίνει πάντοτε στα συγκρουσιακά διαζύγια –εν αντιθέσει με τα συναινετικά- θα 
επιλαμβάνεται και πάλι το αρμόδιο δικαστήριο, όπως συμβαίνει και με τον ισχύοντα Νόμο. Τώρα όμως θα είναι 
απολύτως δεμένα τα χέρια του Δικαστή, ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν 
καταστεί αμετάκλητες, και θα είναι υποχρεωμένος να εκδίδει αποφάσεις, συμμορφούμενος «με τις υποδείξεις», 
ανεχόμενος τις αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στο έργο του. Ιδίως, ως προ τη γ’ περίπτωση της δεύτερης 
παραγράφου, θα πρέπει να λεχθεί ότι προξενεί αρκετά μεγάλη εντύπωση το γεγονός, ότι ο νομοθέτης επιλέγει 
ξανά, να παρακάμψει για άλλη μια φορά τη δικαιοδοτική κρίση φτάνοντας στο σημείο να θεσπίσει ως μια από τις 
πιθανές επιλογές του δικάζοντος δικαστηρίου τη διαμεσολάβηση. Σκόπιμα μάλλον αγνοείται το γεγονός ότι για 
να φτάσει οποιοσδήποτε πολίτης στο σημείο να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, επιβαρυνόμενος όλα τα δικαστικά 
έξοδα, καθώς και το ψυχικό βάρος που συνεπάγεται πάντα ο δικαστικός αγώνας, ιδίως μάλιστα σε περιπτώσεις 
οικογενειακού δικαίου, έχει ήδη, ούτως ή άλλως εξαντλήσει από πριν κάθε δυνατότητα και προσπάθεια 
συμβιβαστικής λύσης με το άλλο μέρος. Δεν περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου γι αυτό. Είναι ενοχλητικά 
πιεστική και κατάφωρη η υπερπροσπάθεια που γίνεται από το νομοθέτη να μειωθεί τον εν γένει δικαίωμα των 
πολιτών στην αμερόληπτη δικαστική προστασία. Ισχύον 1515 ΑΚ «ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. Η 
γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα 
του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την 
ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Με αίτηση του πατέρα, το δικαστήριο μπορεί και σε κάθε άλλη 
περίπτωση να αναθέσει και σε αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, εφόσον αυτό επιβάλλεται 
από το συμφέρον του τέκνου. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός 
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δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων 
κατά το άρθρο 1513. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά 
με αίτηση του πατέρα, εφόσον έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς 
ή πραγματικούς λόγους ή υπάρχει συμφωνία των γονέων». Νέο άρθρο 1515 ΑΚ «ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥΣ. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει 
στην μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, 
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία 
αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει την μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά ύστερα από αίτηση του πατέρα». Σχολιασμός: Με το νέο άρθρο, αυτό που αλλάζει στην περίπτωση 
των άγαμων μητέρων που έχουν τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, είναι ότι οι γυναίκες αυτές, στην περίπτωση που 
χωρίσουν από τον σύντροφό τους και διακοπεί η συμβίωσή τους, θα επιβαρύνονται πλέον με ένα δικαστήριο – 
πολυέξοδο και χρονοβόρο- προκειμένου να αναλάβουν, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, την αποκλειστική επιμέλεια 
του τέκνου τους και το ανήλικο τέκνο τους να εξακολουθεί να διαμένει μαζί τους, κάτι που με τον ισχύοντα νόμο 
ήταν περιττό, αφού κάτι τέτοιο προβλεπόταν από το ίδιο το άρθρο 1514 ΑΚ. Ισχύον άρθρο 1516 ΑΚ «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της 
γονικής μέριμνας: 1. όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την 
τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα• 2. όταν πρόκειται για τη 
λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των 
γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των 
γονέων του, τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του γονέα, ο όποιος δεν έχει την επιμέλεια του 
προσώπου του, μπορεί να τις ασκεί αυτός που έχει την επιμέλεια και, αν δεν την έχει κανείς, αυτός με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο.». Νέο άρθρο 1516 ΑΚ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ. 1) Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί 
και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: α) όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις 
επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν 
επείγοντα χαρακτήρα, β) όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. 
2) Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του 
γονέα, ο όποιος δεν έχει την επιμέλεια του προσώπου του, μπορεί να τις ασκεί αυτός που έχει την επιμέλεια και, 
αν δεν την έχει κανείς, αυτός με τον οποίο διαμένει το τέκνο. Καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις 
διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου». Σχολιασμός: Σύμφωνα με την προσθήκη της 
τελευταίας σειράς του νέου άρθρου, ο καθένας από τους δυο γονείς που ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα 
και επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους κατ’ άρθρο 1513ΑΚ, ανεξάρτητα με ποιον διαμένει το 
τέκνο μπορεί να ασκήσει αξίωση διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα! Κι εδώ θα αντιμετωπίσουμε το 
παράδοξο, να δικάζουμε αντίθετες αγωγές διατροφής του ανηλίκου από τον κάθε γονέα έναντι του άλλου, ενώ 
και οι δύο θα εκπροσωπούν, ως έχοντες την επιμέλεια, το ανήλικο τέκνο! Είναι προφανές, ότι σε τέτοια περίπτωση 
«σύγκρουσης συμφερόντων», πλέον, των γονέων με αυτά του ανηλίκου τέκνου, θα καταστεί απαραίτητος ο 
διορισμός επιτρόπου, με προηγούμενη δικαστική διαδικασία, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο και 
χρήμα, εις βάρος του ευάλωτου γονέα. Επίσης, «μένει στον αέρα» κυριολεκτικά, ποιος θα πληρώνει τα έξοδα του 
τέκνου σχετικά με την εκπαίδευσή του και την υγεία του (σχολεία, βιβλία, φροντιστήρια, γιατρούς κλπ). Ποιος 
δικαιούται τελικά σύμφωνα με το νέο νόμο να τα αξιώσει για το τέκνο του έναντι του άλλου γονέα; Σύμφωνα με 
τον ισχύοντα νόμο ο έχων την επιμέλεια γονέας δικαιούται ως αξιώσει έναντι του άλλου γονέα συμμετοχή του 
στην διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους. Τώρα που η επιμέλεια του τέκνου θα ασκείται από κοινού, ποιος θα 
πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού και που πάει για άλλη μια φορά «το συμφέρον του τέκνου»; Ισχύον άρθρο 
1519 ΑΚ «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». Νέο άρθρο 1519 ΑΚ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
ΤΕΚΝΟΥ. Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις 
για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
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εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 
του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της γονικής μέριμνας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου.». Σχολιασμός: Με την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 1519 ΑΚ, 
αποφάσεις που αφορούν το θρήσκευμα του τέκνου, ζητήματα υγείας και εκπαίδευσης αλλά και η μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, υπάγονται «απευθείας» και ρητά στην «από κοινού» απόφαση των γονέων, ήτοι 
αποτελούν «a priori» αντικείμενο συνεπιμέλειας των γονέων. Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία 
των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δε 
επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει , καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν 
πεδίο μάχης. Επιπροσθέτως, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα, τι παραπάνω ρυθμίζει το νέο άρθρο 1513 ΑΚ όταν 
μιλάει για «την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας» και από τους δύο γονείς; Μήπως την 
κατοικία του παιδιού (το μόνο που δεν ρυθμίζεται σαφώς από κανένα άρθρο ούτε περιλαμβάνεται στο νέο 1519 
ΑΚ), το οποίο θα γίνεται πλέον «βαλίτσα» μεταξύ των δυο γονέων και των οικιών τους, αφού και οι δύο θα 
επικαλούνται την ως άνω διάταξη του άρθρου 1513 ΑΚ για να θεσπιστεί «πλαγίως» μια εναλλασσόμενη κατοικία, 
με ό,τι αυτή μπορεί να συνεπάγεται για την καθημερινότητα και τον ψυχισμό του παιδιού; Πολλές οι ασάφειες 
που προκύπτουν και πολλά τα ερωτήματα. Και το βέβαιο είναι ότι τα ερωτήματα αυτά δεν θα επιλυθούν «από 
κοινού» από τους γονείς, όπως ατυχώς ευαγγελίζεται το νέο νομοσχέδιο αλλά από τα δικαστήρια, αυξάνοντας τη 
δικαστηριακή ύλη, με αποτέλεσμα μέχρι τότε να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται το ίδιο το παιδί. Επίσης, 
διαφαίνεται καθαρά και από τις προηγούμενες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και την εκκωφαντική σιωπή 
της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής και Δημογραφικής (όπως άλλαξε εν μία νυχτί) Πολιτικής και 
Ισότητας Φύλων συνδέεται με αυτή την εκκωφαντική σιωπή, ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο, που επαναφέρει τις πιο 
πατριαρχικές αντιλήψεις, στο όνομα της ισότητας. Έχουμε μια νομιμοποιητική επίκληση της ισότητας που στην 
ουσία παράγει, στερεώνει και διευρύνει την ανισότητα. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε ερήμην μιας κοινωνίας, 
όπου οι άνισες έμφυλες σχέσεις, οι άνισες ταξικές σχέσεις είναι κυρίαρχες. Νέο άρθρο 1520 ΑΚ: Το εν λόγω άρθρο 
εισάγει την προβληματική του τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου. Ο νομοθέτης, μη λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και κάθε τέκνου, θεωρεί ότι βελτιώνει μια κατάσταση εισάγοντας έναν, τρόπον 
τινά, «υπόδειγμα – δείκτη» για τον δικαστή. Συγκεκριμένα, σε κανένα σημείο του άρθρου δεν αποσαφηνίζεται ο 
τρόπος με τον οποίο θα οριοθετείται ο καταρχήν συνολικός χρόνος ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να διαιρεθεί 
για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα του ενός τρίτου. Αφορά το συνολικό χρόνο στη ζωή του παιδιού, πχ, όλου του 
έτους, της εβδομάδας ή του 24ώρου, ακόμα και του χρόνου που αφιερώνεται στο ύπνο, στην σχολική διδασκαλία 
ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες; Αν δηλαδή ένα παιδί μέσα στην εβδομάδα έχει ελεύθερο χρόνο από τις 168 
ώρες της εβδομάδας, τις 50 (αφού αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου και του σχολείου), θα πρέπει να τις περάσει 
όλες (και ακόμα περισσότερες με αυτές) με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει; Και τελικά σε τι συνίσταται 
εντέλει ο ρόλος του γονέα με τον οποίο θα διαμένει το τέκνο; Οι σχέσεις του με το παιδί του θα καταστούν 
αποκλειστικά ξενοδοχειακής φύσης; Το δικαίωμα της επικοινωνίας αποτελεί αυστηρά προσωποπαγές 
οικογενειακό δικαίωμα και εξ αυτού του λόγου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αοριστίες. Με ποια κριτήρια ο 
Νομοθέτης υπολογίζει το χρόνο για την διατήρηση του ψυχικού δεσμού μεταξύ γονέα και τέκνου; Ποιος είναι ο 
«συνολικός» χρόνος του τέκνου, ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Επιπλέον, ο προβλεπόμενος στο τελευταίο εδάφιο 
της πρώτης παραγράφου του νέου άρθρου «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» μόνο επί περιπτώσει 
σοβαρών λόγων, είναι αντιφατικός, καθώς ήδη αναιρείται με το αμέσως προηγούμενο εδάφιο που επιτρέπει 
γενικά στο δικαστή να ορίζει και μικρότερη επικοινωνία εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, 
χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις. Περαιτέρω, ο αποκλεισμός ενός γονέα, μόνο κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης 
του, προσκρούει πρωτίστως στον συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του 
φυσικά φορέας είναι και το ανήλικο τέκνο. Η απαίτηση αμετάκλητης καταδίκης από το ίδιο το κείμενο του νόμου, 
πέρα από τον ιδιαίτερα μακροχρόνιο ορίζοντά της (ο οποίος μπορεί να υπερβεί ακόμα και τη 10ετία) παραγνωρίζει 
και αψηφά ευθέως και την κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου, ακόμα και του Εφετείου (δικαστηρίου ουσίας), 
θεωρώντας έμμεσα, τις αποφάσεις του ως μη επαρκείς για την απομάκρυνση του τέκνου από τον κακοποιητή 
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γονιό, χωρίς την επικύρωση του Αρείου Πάγου. Παράδειγμα: Πατέρας ο οποίος ασκεί σήμερα ενδοοικογενειακή 
βία προς τη σύζυγο και μητέρα του παιδιού του και προς το ηλικίας 7 ετών τέκνο τους, σύμφωνα με τη νέα 
ρύθμιση, θα στερηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το εν λόγω τέκνο, τη στιγμή που η καταδικαστική απόφαση 
θα καταστεί αμετάκλητη, γεγονός που θα λάβει χώρα σε 5-8 περίπου χρόνια από το συμβάν (κι αυτό μόνο στα 
πλημμελήματα ,γιατί για τα κακουργήματα είναι πολύ περισσότερο), δηλαδή όταν το τέκνο του που μέχρι τότε θα 
διαβιεί μαζί του, έχει σχεδόν ενηλικιωθεί. Επίσης, στη τελευταία παράγραφο του νέου άρθρου, ο νέος Νόμος 
αφήνει κενά και αοριστίες για νομικές έννοιες, εκεί που το προισχύσαν δίκαιο ήταν σαφέστατο και επαρκές, που 
μπορεί να οδηγήσουν σε αδικίες και να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, 
όπως οι ανιόντες, που πολλές φορές είναι και το αίτιο της σύγκρουσης των συζύγων, ή που δεν κατονομάζονται 
ρητά, όπως στο άρθρο 1520, «οι τρίτοι που έχουν αναπτύξει με το παιδί κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης». Εννοεί ο νομοθέτης άραγε τους νέους συντρόφους… τους πατριούς και τις μητριές… τους 
θείους ή τις θείες, ή τους φίλους του άλλου γονέα; Ατυχής θα πρέπει να θεωρηθεί και η σχετική έκφραση «Οι 
γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με … τους ανώτερους ανιόντες … τους 
αδερφούς… κλπ.» Ορθότερη βεβαίως είναι η διατύπωση του ισχύοντος νόμου που δίνει το δικαίωμα στα πρόσωπα 
αυτά να ζητήσουν αυτοτελώς την ρύθμιση της επικοινωνίας και αυτό είναι υπεραρκετό. Ισχύον άρθρο 1532ΑΚ 
«ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το 
λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το 
ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της 
γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, αν συντρέχουν και στο πρόσωπο 
αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή, 
ακόμη, και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτον ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη 
σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την 
προστασία του, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός 
τριάντα ημερών». Νέο άρθρο 1532 ΑΚ «ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 
η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, δύναται 
να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια ολικά ή μερικά και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι προϋποθέσεις της παρ. 2, το 
δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παρ. 1 και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή τη ψυχική υγεία του τέκνου, ο 
εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης κατά ενενήντα επιπλέον ημέρες.». Σχολιασμός: Το επιστέγασμα της επιπολαιότητας του νέου Νόμου 
είναι η διατύπωση περί δυνατότητας αφαιρέσεως της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας από τον γονέα, όταν 
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αυτός δεν συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση ή συμφωνία περί της επικοινωνίας του τέκνου ή ακόμα αν 
ευθύνεται για «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και 
η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτού». Εισάγει δηλαδή ο νέος νόμος αόριστες 
και δυσαπόδεικτες έννοιες, ερειδόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της 
γονικής μέριμνας και φέρνοντας φυσικά από την πίσω πόρτα το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης. Μάλιστα την 
αγωγή για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας στην περίπτωση αυτή, μπορεί να την ασκήσει, εκτός από τον άλλο 
γονέα, «οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου», ήτοι πιθανότατα η γιαγιά, ο παππούς, η θεία (αναφέρεται 
αόριστα ο νόμος) που κρίνουν ότι ο γονέας για παράδειγμα «βάζει λόγια» στο παιδί εις βάρος τους. Έτσι μια 
γυναίκα που το ανήλικο παιδί της, δεν θέλει να επικοινωνήσει με τον πατέρα του γιατί ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ 
να αναπτύξει δεσμό με το παιδί του ή ακόμα γιατί κακοποιούσε λεκτικά η σωματικά το ίδιο ή τη μητέρα του, ή 
που το ανήλικο παιδί της δεν έχει στενές σχέσεις με κάποιον από τους «πλησιεστέρους συγγενείς» για λόγους που 
δεν αφορούν την ίδια, θα κινδυνεύει να χάσει την γονική μέριμνα του παιδιού της ακόμα κι αν το ζητήσει από το 
δικαστήριο ο «πλησιέστερος συγγενής»! Εισάγονται έτσι αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
ανιόντων της πατρικής ή μητρικής γραμμής (παππούδες, γιαγιάδες) τις οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της 
γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια, ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στη 
πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Η ratio του νομοθέτη στο 
συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο, φαίνεται να είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης, ανεμπόδιστης, ακώλυτης, 
ευρείας επαφής του τέκνου με τους γονείς το , την οποία την ανάγει σε μέγιστο αγαθό αναφορικά με το συμφέρον 
του τέκνου. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας ήτοι σε πλήρη και 
ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Επομένως η έννομη συνέπεια της ρύθμισης 
αντιστρατεύεται αυτή καθαυτή την ratio της ρύθμισης. Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία, αν όχι 
σκοπιμότητα. Και ενώ στην παραπάνω περίπτωση «για το παραμικρό» – που μπορεί ακόμα και εύκολα να 
«κατασκευαστεί» στα πλαίσια σφοδρής αντιδικίας- θα φτάνει μια γυναίκα να χάσει το παιδί της, είναι τρομερά 
δύσκολο με το νέο νομοθέτημα να απομακρύνει το παιδί της από έναν γονέα που το κακοποιεί , αφού θα πρέπει 
πρώτα να καταδικαστεί αυτός αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το αμετάκλητο δε της καταδίκης σε μία 
χώρα που η δικαστική διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων διαρκεί πολλά χρόνια κατά μέσο όρο, εγκυμονεί κινδύνους 
για την ερμηνεία και τη δεσμευτικότητά του από το Δικαστή κατά την διατύπωση της κρίσης του, που είναι ο μόνος 
αρμόδιος και ικανός να κρίνει κατά περίπτωση επ΄ αυτών των σοβαρών θεμάτων. Διότι ούτως ή άλλως και πριν 
καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη, ο άλλος γονιός θα πρέπει να ενθαρρύνεται να απευθυνθεί, όπως γίνεται με τον 
ισχύοντα νόμο και να ζητήσει την κρίση του Δικαστηρίου επ΄ αυτού, για να προστατεύσει το τέκνο από τον τυχόν 
κακοποιητή γονέα, ο οποίος βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση για τέτοια σοβαρά αδικήματα, αλλά καθυστερεί 
η αμετάκλητη καταδίκη του. Φτάνει λοιπόν, το νέο νομοθέτημα να καταλύσει ακόμα και το Ν. 3500/2006 «Για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», σύμφωνα με τον οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τέλος του άρθρου 
735 του ΚΠολΔ: «Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
όταν το νέο νομοθέτημα απαιτεί για την απομάκρυνση του κακοποιητή γονέα από το τέκνο του αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση! «Αγνοεί», προκλητικά, το νομοσχέδιο ότι: • Η ενδοοικογενειακή βία έχει έμφυλο πρόσημο. 
Πόσες περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε που ο σύζυγος κακοποιεί επανειλημμένα μητέρα και παιδιά και κανείς δε 
κάνει τίποτα ,μέχρι να αντικρίσουν το πτώμα οι γείτονες και να πουν ότι «κατά τα άλλα ήταν καλό παιδί…»; • 
Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κων/πολης, απαγορεύεται η επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα που δρα 
κακοποιητικά άμεσα ή έμμεσα προς αυτό, κάνοντάς το θεατή κακοποιητικών συμπεριφορών. • Και πριν από την 
πιο πάνω συνθήκη, σύμφωνα με τον Νόμο 3500/06, αναγνωρίζεται ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική 
υπόθεση, αλλά σοβαρή κοινωνική παθογένεια, που παραβιάζει ατομικές ελευθερίες, κυρίως των γυναικών, οι 
οποίες και πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από το φαινόμενο. Επεκτάθηκε, επίσης, το αξιόποινο παραδοσιακών 
εγκλημάτων και σε συμπεριφορές, οι οποίες μέχρι πρότινος υπάγονταν στην έννοια των βασανιστηρίων. Με τον 
τρόπο αυτό δηλώθηκε η πρόθεση του νομοθέτη να αποτρέψει φαινόμενα μετατροπής της οικογένειας σε τόπο 
ατιμώρητης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημαντική -και εν πολλοίς πρωτοποριακή – στον νόμο 
ήταν η αντιμετώπιση των ανηλίκων ως θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, ακόμα κι αν οι πράξεις αυτές δεν 
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στρέφονται άμεσα εναντίον τους, αλλά απλώς τελούνται ενώπιον τους. Εν προκειμένω, ελήφθησαν υπόψη 
επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία οι πράξεις ενδοοικογενειακής βίας επιδρούν αρνητικά στην 
ψυχοκοινωνική εξέλιξη των ανηλίκων , με κίνδυνο το φαινόμενο να διαιωνίζεται. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (άρθρο 6). Ας αναλογιστούμε, όμως, πόσες 
τέτοιες υποθέσεις δεν φτάνουν ποτέ στα δικαστήρια, πόσες γυναίκες σιωπούν κάτω από το βάρος των συνεχών 
απειλών και του φόβου, πόσες φορές η αστυνομία τις στέλνει πίσω στον κακοποιητή τους. Κι όταν φθάσουν, μας 
πετάει προκλητικά στο πρόσωπο το επερχόμενο νομοσχέδιο την πιο επαίσχυντη διάταξη, ότι δηλαδή η άσκηση 
της επιμέλειας θα αφαιρείται μετά την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ απόφαση της δικαιοσύνης. (Δεν εκπλησσόμαστε, το έχουμε 
ξαναπεί, τα ο νομοσχέδιο είναι απολύτως ενταγμένο στα πλαίσια της συντηρητικοποίησης, φτωχοποίησης και 
καταπάτησης κάθε κεκτημένου δικαιώματος). Χρησιμοποιούν, μάλιστα, την αμετακλητοποίηση ως πειστικό 
επιχείρημα, στην πιο αργή δικαιοσύνη της Ε.Ε, (έχει καταδικασθεί πλειστάκις η χώρα μας από το ΕΔΔΑ) για να μας 
πείσουν ότι έλαβαν υπόψη τους την ενδοοικογενειακή βία. Και, πρέπει να σκεφτόμαστε το χειρότερο σενάριο, 
όταν μιλάμε για την προστασία του παιδιού. Δηλαδή, θα έχουμε το δυσοίωνο σενάριο, ενώ θα εκκρεμεί η ποινική 
διαδικασία, ο θύτης να αποφασίζει με το θύμα του και να συνδιαλέγεται μαζί του και το παιδί, αν είναι το θύμα, 
να διαμένει μαζί του μέχρι την ενηλικίωση. Ας σκεφτούμε πόσα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και ειδικά 
ανήλικα παιδιά, αυτή την στιγμή τρέμουν ακόμα και στη θέα του θύτη τους. Πολλώ δε μάλλον, όταν ξέρουν, «a 
priori», ότι ο δρόμος της δικαίωσης θα είναι μακρύς, αν αυτή έλθει ποτέ. Κι αν η κακοποιήτρια είναι γυναίκα, 
φυσικά, και πρέπει να ισχύουν τα ίδια, αλλά δυστυχώς τα νούμερα είναι αμείλικτα, γιατί η έμφυλη βία έχει θηλυκό 
πρόσημο. Κι ας πάρουμε, ως υπόθεση εργασίας, ότι ο θύτης καταδικάζεται τελεσίδικα. Η έννομη τάξη μας αντέχει 
το γεγονός ότι, καθ’ όλη αυτή τη διάρκεια, το θύμα, το παιδί, ζούσε κι ενηλικιώθηκε με τον κακοποιητή του και 
υποβάλλαμε και τη γυναίκα στη βάσανο να συνδιαλέγεται και να υποκύπτει, προφανώς, σε ένα επίσης κακοποιητή 
πρώην σύζυγο; Τα παιδιά, όμως, δεν είναι αντικείμενο ή εμπόρευμα που αν συμβεί κάποια βλάβη ή ζημιά σε αυτά 
κατά τη διάρκεια της «κοινής γονικής μέριμνας», μετά θα αλλάξεις τη ρύθμιση, γιατί αποδείχτηκε ότι είναι 
επιβλαβής για το παιδί. Η Δικαιοσύνη έχει καθήκον να προστατεύσει τα παιδιά από το ρίσκο του κινδύνου και να 
υπολογίσει τον κίνδυνο εκ των προτέρων. Μιλάμε για ανθρώπους με ίσα δικαιώματα ,όπως αναγνωρίζονται στη 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ,επιπρόσθετα ,στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του παιδιού. Ακόμα πιο 
εξοργιστική είναι η πρόβλεψη που κυκλοφόρησε στο πρώτο προσχέδιο (ώσπου να καταλήξουν ,σφιγμομετρώντας 
τις αντιδράσεις) για αφαίρεση επιμέλειας μόνο σε περίπτωση που ο γονέας είναι κακοποιητικός προς το παιδί, 
όπως ορίζεται στο προτεινόμενο και επίμαχο άρθρο. Κι στο εν λόγω, όμως, νομοσχέδιο δεν ξεκαθαρίζεται αν 
ενδοοικογενειακή βία θεωρείται κι εκείνη κατά της μητέρας κατά τη διάρκεια του γάμου. Οι μητέρες- θύματα 
έμφυλης βίας θα εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον 
φόβο της απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον 
κακοποιητή τους. Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το 
προστατεύσει ή να προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο έτερος γονέας θα μπορεί να κάνει μήνυση για 
παραβίαση της δικαστικής απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει 
το παιδί στον μόνιμο τόπο κατοικίας. Και τούτο, καθώς καμία πρόβλεψη δεν έχει λάβει χώρα για τα αναρίθμητα 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ,που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες, με θεατές ανήλικα παιδιά 
και μοναδικό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού τους κόσμου. Παιδιά που πλέον δεν θα ακούγονται 
στις δικαστικές αίθουσες, που καμία ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και καμία 
γυναίκα δεν θα βρίσκει το δίκιο της, μένοντας τελικά μόνη και αβοήθητη σε έναν κόσμο βαθειάς πατριαρχίας και 
μισογυνισμού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εκκρεμούν δικαστήρια εναντίον κάποιων ενεργών μπαμπάδων για 
κακοποίηση (ανάμεσά τους αυτός που κακοποίησε την πρώην σύζυγό του στο προαύλιο του σχολείου των παιδιών 
του, μπροστά στα μάτια γονιών, παιδιών και δασκάλων στην Κέρκυρα). Το είδαμε και από τις δηλώσεις του 
Υπουργού. Θέλουν να ξαναγυρίσουν σε μία απολύτως πυρηνική, συντηρητική οικογένεια την οποία ελπίζουν να 
διατηρήσουν και μετά το διαζύγιο. Όλες οι κατακτήσεις που έγιναν με αγώνες και διεκδικήσεις μέχρι το 1983 
καταλύονται και πέφτουν με εκκωφαντικό θόρυβο. Σε μια εποχή κατά την οποία κορυφώνεται η κρίση, η 
μεθοδολογία του νομοσχεδίου και οι δηλώσεις του Υπουργού δεν αποτελούν παρά ένα εργαλείο κατανόησης του 
αόρατου εχθρού. Στην περίπτωση της παραβατικότητας, ευθύνεται αποκλειστικά η «διαλυμένη» οικογένεια. Και 
συνδυάζεται απόλυτα με τις υπόλοιπες πολιτικές συνδηλώσεις, σε μία περίοδο που η κρίση πλήττει με ακραίο 
τρόπο τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Έτσι, δηλώνεται ανερυθρίαστα ο δομικός ρόλος της πυρηνικής 
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οικογένειας (που συνεχίζεται αυταρχικά και μετά το διαζύγιο) στις αναζητήσεις για την παγκόσμια φτώχεια, 
εξαθλίωση, παραβατικότητα, βία, ασθένεια, ώστε να μην αναζητούνται αλλού ευθύνες, δηλαδή εκεί που 
πραγματικά ανήκουν. Με αυτόν τον τρόπο, η λογική που κρύβεται πίσω από το νομοσχέδιο καθιστά εμφανή μια 
πατριαρχική κατασκευή δικαίου συνεπιμέλειας και επανακωδικοποίησης της πατριαρχίας, που καταφέρνει να 
αποδίδει στα υποκείμενα μια φυσική ευθύνη, η οποία τελικά μετατρέπεται σε κρατικό προνόμιο. Το κράτος, 
δηλαδή, δύναται να επεμβαίνει, υποτίθεται προς όφελος των παιδιών, στη βασική αποστολή αυτής της 
διερευνητικής διαδρομής πάταξης της παρέκκλισης, επανακωδικοποιώντας ύπουλα μια κανονικότητα. Μια 
κανονικότητα που βλέπουμε να αναπαράγεται στις μέρες μας ως το τρίπτυχο «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια», η 
οποία, με τη σειρά της, λαμβάνει ως εφαλτήριο τον ιδιαίτερο ρόλο που αποδίδεται από το κράτος στην 
αστυνόμευση ,ώστε να καλλιεργείται ύπουλα το ευγονικά «υγιές» παιδί. Εν κατακλείδι, αντιμετωπίζεται, αλήθεια, 
το τέκνο ως υποκείμενο Δικαίου από τον Νομοθέτη του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου κατά την επιταγή του 
Συντάγματός μας; Σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κανείς δεν δικαιούται να 
αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν το παιδί, ερήμην του με “a priori” αποφάσεις που δεν εξυπηρετούν το 
συμφέρον του κάθε ξεχωριστού παιδιού, της κάθε ξεχωριστής οικογένειας. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:23 | ΤΟ ΜΩΒ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση 
του οικογενειακού δικαίου που είναι στη διαβούλευση, δεν έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψιν το πόρισμα της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστάθηκε γι αυτό το σκοπό, σύμφωνα με καταγγελίες των μελών της. Το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης αγνόησε επιδεικτικά τις εκκλήσεις των γυναικείων οργανώσεων για διάλογο. Τα ΜΜΕ 
παρουσίασαν συστηματικά μονομερώς το ζήτημα. Είναι μια ακόμη έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών, σε 
μία χώρα που με βάση τις ευρωπαϊκές έρευνες αλλά και την προσωπική μας εμπειρία, έρχεται τελευταία στη 
Ευρώπη σε θέματα ισότητας και ενασχόλησης των πατέρων με τα παιδιά τους. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του 
Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την 
έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει 
στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη 
εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και 
συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον 
ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το 
συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα 
παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η 
πλειοψηφία. Δεν περιλαμβάνει καμία μέριμνα για όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις 
των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Για αυτές τις γυναίκες που 
πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει 
ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι 
διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα 
διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα: α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν 
ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης 
(αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και 
στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του 
παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν 
αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο 
καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
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υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Λαμβάνοντας υπόψιν 
και την άποψη της Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε. του πλέον αρμόδιου οργάνου, που λέει ότι πρέπει να προβλέπονται όλες οι 
μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιών-γονέων, και κάθε φορά να επιλέγεται η καταλληλότερη για το 
συγκεκριμένο παιδί, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση συν-επιμέλειας ούτε υποχρεωτικός 
χρόνος διαμονής των παιδιών με καθένα από τους δύο γονείς: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 
2. Κάθε οικογένεια είναι μοναδική, κάθε παιδί είναι μοναδικό και χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση, όπως 
ισχύει μέχρι τώρα. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να λειτουργήσει 
επιτέλους ο θεσμός «Το σπίτι του Παιδιού», για να σταματήσει να αναπαράγεται ο εφιάλτης των αθώων ανήλικων 
και ενήλικων θυμάτων. 5.Το ύψος της διατροφής να καθορίζεται βάσει των εισοδημάτων των γονέων και τις 
ανάγκες του παιδιού και να μην επηρεάζεται από τους χρόνους επικοινωνίας που θα οριστούν με τον άλλο γονέα. 
6. Νασυσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές 
δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς. 7. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Στις περιπτώσεις που δεν εκτελούνται οι αποφάσεις διατροφής, να αναλαμβάνει η πολιτεία 
τη διεκδίκησή τους. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:36 | Κωνσταντίνος Οι δικαστικές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων να βγαίνουν υποχρεωτικά 
το πολύ μέσα σε 21 ημερολογιακές ημέρες, τακτικών αγωγών μέσα σε 60 ημέρες και εφετείων μέσα σε 60 
ημερολογικες μέρες εξαιτίας τη μεγάλης σημασίας που έχουν αυτές οι αποφάσεις στη ζωή και καθημερινότητα 
των παιδιών και επειδή η ρευστότητα είναι τόσο μεγάλη που μέχρι να παρθούν οι αποφάσεις συχνά έχουν γίνει 
περαιτέρω μεταβολές στη ζωή των εμπλεκόμενων (γονιών και παιδιών). Όλες οι διαδικασίες και διορίες στην 
παραπάνω διαδικασία να μειωθούν στο 1/3 από εκεί που είναι σήμερα. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:17 | Μαρία Κ Κοινή Επιμέλεια. Ισότητα στις υποχρεώσεις αλλά και στα δικαιώματα και των 
δύο γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Όταν θα ξέρουν ότι οφείλουν να συνεργαστούν για το καλό των παιδιών 
τους, χωρίς ένας απ’ τους δυο να θεωρείται ‘ανώτερος’, όλα θα λειτουργήσουν πιο ομαλά. Είναι δικαίωμα του 
κάθε παιδιού να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς του. Το παρόν νόμοσχεδιο όμως δεν περιέχει ριζικές αλλαγές 
ως προς αυτή την κατεύθυνση. Μένει στα ίδια…. Δυστυχώς. Τα παιδιά έχουν δύο γονείς και μετά το διαζύγιο. 
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:19 | Ολυμπία Δεν συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Βάζει σε κίνδυνο τα παιδιά και την ψυχολογία 
τους. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:35 | Γεωργία Φραγκάκη Από την εμπειρία μου ως σύμβουλος γονέων και δουλεύοντας 
θεραπευτικά με παιδιά, έχω δει τις επιπτώσεις της ανεπάρκειας του υπάρχοντος νομικού συστήματος στην 
ψυχοσωματική υγεία των παιδιών. Το παρόν σχέδιο νόμου, ενισχύει την πόλωση εις βάρος των παιδιών, καθώς 
δεν αναγνωρίζει τις βασικές ανάγκες τους και τη μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης. Πρόκειται για Νόμο –
Προκρούστη που δεν αντιλαμβάνεται τη βασική ανάγκη για σταθερότητα που έχουν τα παιδιά καθώς και τη 
σημασία του πρωταρχικού δεσμού με ένα σταθερό φροντιστή. Αυτός ο σταθερός φροντιστής που επωμίζεται το 
βάρος της φροντίδας του παιδιού πρέπει να προστατεύεται και να αναγνωρίζονται οι ανάγκες του ώστε να μπορεί 
να φροντίσει καλά το παιδί. Μόνο με τη δημιουργία ειδικών δομών, την ειδίκευση – εκπαίδευση δικηγόρων και 
δικαστών και με την αρωγή ειδικών από άλλους επιστημονικούς κλάδους (παιδοψυχιάτρους, παιδοψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς, εκπαιδευτικούς κ.α.) μπορούμε να μιλάμε για σωστό χειρισμό τέτοιων 
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ευαίσθητων υποθέσεων. Για να έχουν τα παιδιά τη σταθερότητα και ασφάλεια που χρειάζονται, χρειάζεται να 
δοθεί έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των γονέων με τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων 
και Μη Βίαιης Επικοινωνίας. Η συνεπιμέλεια απαιτεί συνεργασία και καλή επικοινωνία! 
 
1 Απριλίου 2021, 00:59 | ΘΟΔΩΡΗΣ Και οι δύο γονείς είναι απαραίτητοι στη ζωή τών παιδιών μας. Αλλάξτε 
επιτέλους αυτό το κατεστημένο που θέλει τους μπαμπάδες επισκέπτες στη ζωή τους. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΑ. Γιατί ένας 
μπαμπάς στο 2021 (που έχει ενεργό ρόλο σε όλα) όταν χωρίζει θεωρείται «δευτερεύων»? ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – 
ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πάλι αφήνει περιθώρια για μη κοινή ανατροφή. Πολλά 
πράγματα θέλουν να γίνουν πιο σαφή ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια για εκμετάλλευση των παιδιών, εκτός αν 
υπάρχουν πολύ σημαντικοί λόγοι. Και όχι ψευδείς φυσικά γιατί όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει με διάφορους τρόπους 
ώστε να επιτυγχάνεται η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ του παιδιού από τον ένα γονέα και συνήθως από τον ΠΑΤΕΡΑ που δεν 
διαμένει με αυτό. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:11 | Γρηγόρης Κ. Η επιμέλεια οφείλει να είναι αντίστοιχη των δικαιωμάτων του παιδιού και 
των δύο γονιών. Δηλαδή ισότιμη για ισόχρονη για όλους. Δεν γίνεται να νομοθετούμε διακρίσεις μεταξύ κύριων-
γονέων και επισκεπτών-γονέων. Νομοθετήστε μόνο την ισότητα. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε τύπο επιμέλειας, 
ο χρόνος που περνάει το παιδί πρέπει να είναι ίσος για κάθε γονιό. Χωρίς 1/3 που μπορεί να πάει «παρακάτω» ή 
«παραπάνω». Παρακαλούμε για έναν νόμο χωρίς ασάφειες, χωρίς «παράθυρα». Καθαρά και ξάστερα να έχει κάθε 
γονιός δικαίωμα στην ανατροφή ισόχρονα. Ο τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας 
κατοικίας των δύο γονέων. Στα τέκνα εκτός γάμου ή ομόφυλων ζευγαριών να ισχύουν ακριβώς τα ίδια για όλους. 
Είμαστε όλοι άνθρωποι, ίσοι. Όχι άλλη εκμετάλλευση και ανισότητα. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:02 | ΜΑΡΙΑ Πάλι υπάρχουν σημεία, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπου δείχνουν την 
υπεροχή του ενός γονέα απέναντι στον άλλο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εργαλειοποιούνται. Ως συμβολική αξία, 
η νομική αρχή της κοινής επιμέλειας, της κοινής λήψης / διαμοιρασμού σημαντικών αποφάσεων για τη ζωή του 
παιδιού επικοινωνεί στο παιδί, στον άλλον γονέα, στο σχολείο και στις αρχές – στον κόσμο – ότι και οι δύο γονείς 
έχουν την ευθύνη για την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του σε έναν λειτουργικό ενήλικα, ότι και οι δύο γονείς 
είναι εξίσου σημαντικοί στην ζωή του παιδιού, ότι και οι δύο είναι αναγκαίοι για την ευημερία του παιδιού και ότι 
κανένας δεν πρέπει να απορριφθεί ή να μειωθεί έχοντας δευτερεύοντα ρόλο. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Το χρωστάμε 
στα παιδιά μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:41 | Αλεξανδρα Α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν 
ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης. Β) 
Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο 
νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες 
στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με 
άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την 
αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία 
των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου 
δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα 
αποτελούν πεδίο μάχης. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:51 | Γιώργος Καταρχάς να δημιουργηθούν κοινωνικές δομές, δεν είναι θέμα που αφορά 
δικαστές, αστυνομία, κοκ. Αλλά αν φτάνει εκεί, πρέπει να προστατεύεται ο ίσος χρόνος επαφής με τους δύο γονείς 
και όχι απλά «επικοινωνία». Το παιδί να έχει ως τόπο κατοικίας το μέρος που ζούσε και με τους δύο γονείς. Η 
αποκλειστική επιμέλεια να είναι η εξαίρεση σε περιπτώσεις βίας και αποξένωσης, όχι ο κανόνας. Και να έχει τη 
βαρίνουσα σημασία των ισοβίων δεσμών, δηλαδή να είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο και μόνο σε ακραίες 
καταστάσεις. Κατά τα άλλα πρέπει το παιδί να έχει στη ζωή του και τους δύο γονείς. Τόσο απλά! 
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1 Απριλίου 2021, 00:09 | Αννα KE TΣIAPA PIΞTE ΣTA ΣKOYΠIΔIA AYTO TO NOMOΣXEΔIO OIKOΓENEIAKOY ΔIKAIOY 
ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΓIATI EINAI ΠPOΦANEΣ OTI ΠPOΣBΛEΠEI ΣTO ΣYMΦEPON TΩN ΠATEPΩN ΠOY 
ΠOΛEMOYN TIΣ ΠPΩHN ΣYZYΓOYΣ TOYΣ ΓIA ΛOΓOYΣ ΠPOΣΩΠIKHΣ TOYΣ EKΔIKHΣHΣ ETΣI ΩΣTE NA TOYΣ ΠAPOYN 
THN EΠIMEΛEIA TΩN TEKNΩN TOYΣ,OXI ΓIATI ΔEN BΛEΠOYN TA ΠAIΔIA TOYΣ KAI AΠOΞENENΩNONTAI OΠΩΣ 
IΣXYPIZONTAI AΛΛA ΓIA NA IKANOΠOIHΣOYN TON EΓΩKENTPIΣMO TOYΣ ΩΣ ANTPEΣ AΦENTEΣ. TO NOMOΣXEΔIO 
TOY 1983 EXEI ΠPOBΛEΨEI OΛΩN TΩN EIΔΩN TIΣ EΠIMEΛEIEΣ ,THN ΣYNAINETIKH ΣYNEΠIMEΛEIA ,TIΣ 
ΔIEYPHMENEΣ EΠIKOINΩNIEΣ ΠOY ΔINOYN OI ΔIKAΣTEΣ AKOMH KAI ΣE ΠEPIΠTΩΣEIΣ ΠOY ΔEN ΘA EΠPEΠE. OΠOTE 
ΔEN YΠAPXEI KANENAΣ ΛOΓOΣ NA AΛΛAΞEI. AΠΛA EΠANΔPΩΣTE TA ΔIKAΣTHPIA ME ΨYXOΛOΓOYΣ KAI 
KOINONIKOYΣ ΛEITOYPΓOYΣ ΓIA AKOMA KAΛYTEPH AΠOΔΟΣH ΔIKAIΩΣYNHΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:02 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των παιδιών και επιτελούς 
δικαιώστε τα διότι νιώθουν σαν φαντάροι που περιμένουν να απολυθούν από την Γονεική αποξένωση τους. Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΓΡΑΨΕΙ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΣΗΚΩΣΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ 
ΓΝΩΜΟΝΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ = ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:58 | Αλίς Κατερίνα Μάτσα για την Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια: Μια αντιδραστική 
«μεταρρύθμιση» του Οικογενειακού Δικαίου. Η διακεκριμένη ψυχίατρος, τ. διευθύντρια της Μονάδας 
Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.), εξηγεί γιατί το νομοσχέδιο «βλέπει το παιδί 
ως αντικείμενο διακανονισμού και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αντιμαχόμενων στρατοπέδων και όχι ως 
υποκείμενο Δικαίου και δικαιωμάτων, παραβιάζοντας βασικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών 
Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Παιδιού». […] «Βασική αρχή της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας είναι ότι η ομαλή 
αναπτυξιακή διαδικασία κάθε παιδιού έχει ως βασική προϋπόθεση τη σταθερότητα του περιβάλλοντος μέσα στο 
οποίο ανατρέφεται το παιδί, παρακολουθεί το σχολείο του, αναπτύσσει τα ενδιαφέροντα και τις εξωσχολικές 
δραστηριότητές του, κάνει φίλους, δημιουργεί σχέσεις. Η σταθερότητα αφορά και τον τρόπο οργάνωσης της 
καθημερινότητάς του, την οριοθέτηση της ζωής του. Λειτουργούν καταστροφικά για τον ψυχισμό του τα «διπλά 
μηνύματα» από τους γονείς και οι διαρκείς μεταβάσεις, που ναρκοθετούν την προσαρμογή σε ένα σταθερό τρόπο 
ζωής. 
Η σταθερότητα, που εξασφαλίζεται με το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο, στη διαμονή με τον ένα γονέα και τη 
σταθερή επικοινωνία με τον άλλον, επιτρέπει στο παιδί να κάνει σταδιακά τα αναγκαία βήματα προς την 
αυτονόμηση και την κατάκτηση της συναισθηματικής του ωριμότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στα τρία 
πρώτα χρόνια της ζωής, όπου «βρέφος και μητρική φροντίδα σχηματίζουν μία μονάδα», κατά τη γνωστή έκφραση 
του D. Winnicott, σπουδαίου παιδοψυχίατρου και ψυχαναλυτή. Τα βρέφη και τα παιδιά είναι πρόσωπα με 
δικαιώματα, όπως κάθε άνθρωπος και δεν νοούνται ποτέ αποκομμένα από το περιβάλλον τους. Οι πρώιμες ρήξεις 
στη συνέχεια της φροντίδας τους δημιουργούν κινδύνους διαφόρων ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων. Ο σεβασμός 
στη συνέχεια της σχέσης του παιδιού με πρόσωπα με τα οποία συνδέεται συναισθηματικά απουσιάζει, δυστυχώς, 
από τη λογική του «προσχεδίου». Γιατί, αυτή η λογική δεν προτάσσει το συμφέρον του παιδιού. Όπως, όμως, 
αναγνωρίζεται και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κανείς δεν δικαιούται να αποφασίζει 
για ζητήματα που αφορούν το παιδί, ερήμην του. Κάθε παιδί είναι μια ιδιαίτερη και μοναδική περίπτωση, με 
αναφαίρετο το δικαίωμα έκφρασης της προσωπικής του άποψης, η οποία, αναμφίβολα πρέπει να συνεκτιμάται 
με προσοχή από έμπειρους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και της Κοινωνικής Μέριμνας. Αυτοί, στη βάση της 
γνώσης και της εμπειρίας τους, θα μπορούν να διασφαλίσουν τη πραγματική βούληση του παιδιού, σταθμίζοντας 
όλα τα δεδομένα, που αφορούν τόσο τους γονείς και τους συναισθηματικούς δεσμούς καθενός με το παιδί, όσο 
και τις ψυχικές και πνευματικές ικανότητες, το επάγγελμα κ.λπ.».  
 
1 Απριλίου 2021, 00:25 | Νικος Στο κιναλ με το Λοβέρδο αφού η ΝΔ έκανε κωλοτουμπα. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:26 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΩΚΑΣ Το παρόν νομοσχέδιο δεν αλλάζει τίποτα… μια τρύπα στο νερό θα 
γίνει… τα ίδια θα γίνονται εις βάρος των παιδιών. Πρέπει να αλλάξουν και να συμπληρωθούν στο σχέδιο νόμου οι 
παρακάτω προτάσεις για το καλό των παιδιών …..Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής :Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
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γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
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παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:10 | Νικος Το δίκαιο πρέπει να είναι συμβιβαστικό. Δεν πρέπει να είναι υποκειμενικό ούτε 
βέβαια μεροληπτικό ΑΛΛΙΩΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | MX Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 
πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι… Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ 
Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους 
κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς 
θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα 
βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 
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προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε 
να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! Τα παιδιά ακόμη και 
με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες φορές τα αναστατώνει, 
τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος 
έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν 
και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά τους τους λείπει…. Τι θα γίνει 
όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα 
των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! Πόσα 
δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν λόγο για τα πάντα? Χωρίσαμε 
γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν πήγαινε άλλο… και τώρα μας 
ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην αγκαλιά? Φύγαμε για να 
γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:38 | ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:49 | ΒΑΡΔΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 
56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
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ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
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γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:56 | ΚΑΤΙΑ ΡΟΔΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 
56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
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ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:53 | ΑμετάκληταΟΧΙ Oι διατάξεις του Νομοσχεδίου αντιτίθενται στο παιδοκεντρικό και 
προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει μέχρι σήμερα. Η ψήφιση του Σχεδίου νόμου θα 
υποχρεώσει τα παιδιά να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις 
επιθυμίες των γονέων τους και γι αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση 
για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. 
Τα παιδια χρειάζονται πρωτίστως ένα ασφαλές σταθερό και υγιές περιβάλλον για να αναπτυχθούν έχουν την δική 
τους ζωή και καθημερινότητα και αυτό δεν πρέπει να διαταράσεται ειδικά τον πρώτο καιρό του διαζυγίου και 
εφόσον υπάρχουν και δικαστικές διαμάχες. Προστατεύστε τα παιδιά από την εργαλειοποίηση και στειλτε τα 
απαραίτητα μηνύματα αποσύρωντας τώρα το νομοσχέδιο αυτό. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:47 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
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Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν  τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ Πολλές, διαφορετικές και αντικρουόμενες οι απόψεις για την 
ψυχική υγεία των παιδιών αναφορικά με το παρόν επί τη διαβουλεύσει νομοσχέδιο για την «συνεπιμέλεια». Είμαι 
πατέρας δύο κοριτσιών, έχω χωρίσει με τη σύζυγό μου, με την οποία ωστόσο διατηρώ άριστες επαφές όσον αφορά 
στην ανατροφή των παιδιών και ουδέποτε με εμπόδισε από τη διατήρηση επαφής με τα παιδιά μας Θα μου 
επιτρέψετε να παραθέσω και τις προσωπικές μου απόψεις που απορρέουν από την εικοσαετή εμπειρία ως 
εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με δεκάδες παραδείγματα απαράδεκτης συμπεριφοράς τόσο από 
πατέρες όσο και από μητέρες, όχι μόνο εκτός αλλά και εντός γάμου. Θα επισημάνω δύο σημεία: ότι το νομοσχέδιο 
δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Επίσης, ότι το παιδί των χωρισμένων γονιών είναι αυτό που κυρίως υφίσταται 
τις αρνητικές συνέπειες. Εν τούτοις, είναι αναμφισβήτητο ότι το θεσμικό πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου δεν 
ανταποκρινόταν πλέον στην πραγματικότητα και χρειαζόταν επειγόντως μία επικαιροποίηση. Εν πρώτοις, πιστεύω 
ότι σκόπιμα χρησιμοποιείται από διάφορες πλευρές το πρόσχημα της ενδοοικογενειακής βίας ως αντεπιχείρημα. 
Ο άντρας είναι εκ φύσεως «βάρβαρος» και «κακοποιητικός», γι’ αυτό και πρέπει να αποκλεισθεί από την 
ανατροφή του παιδιού του. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι λοιπόν; Η εγκληματική συμπεριφορά και η ενδοοικογενειακή 
βία πρέπει να τιμωρείται, και μάλιστα άμεσα, από όπου και αν προέρχεται! Αδυνατώ όμως να πιστέψω ότι δεν 
υφίσταται κακοποιητική συμπεριφορά και από τις δύο πλευρές κατά του άλλου συζύγου και κατά συνέπεια κατά 
των παιδιών. Ποιος επιχειρηματολογεί, άραγε, υπέρ του ότι οι πατέρες «θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω»; 
Συγγνώμη, μα διακρίνω μία πλάνη. Και γιατί ξαφνικά στηλιτεύεται (αντί να επαινείται) η επιθυμία των πατέρων 
να έχουν συχνότερη επαφή με τα παιδιά τους; Η μητέρα έχει εκ φύσεως αυτό το δικαίωμα (συγγνώμη που δεν 
κυοφορούμε!) και ο πατέρας όχι; Και τέλος, δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνεται επίκληση σε βιολογικούς 
παράγοντες για την υποστήριξη της προώθησης ή μη των οποιωνδήποτε θεσμικών αλλαγών! Για ποιον λόγο 
πρέπει η μητέρα να έχει αποκλειστικά τον πρώτο και κύριο λόγο επί της ανατροφής των τέκνων; Εννοείται ότι 
όπου οι περιπτώσεις αντικειμενικά καταδεικνύουν κάτι τέτοιο, όπως για παράδειγμα η πολύ πρώιμη βρεφική 
ηλικία, δεν τίθεται θέμα! Θα ήταν παράλογο άλλωστε! Ας αφήσουμε όμως στην άκρη τα λοιπά στερεότυπα, ας 
στηλιτεύσουμε την κακοποίηση ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ και ας αφήσουμε τα παιδιά να απολαύσουν τα 
θετικά της επαφής και με τους δύο γονείς. Επιπλέον, υποστηρίζεται πως οι σημαντικές αποφάσεις στη ζωή του 
παιδιού (κατοικία, εκπαίδευση, δραστηριότητες) θα λαμβάνονται πλέον δυσκολότερα. Ίσως όμως η θέση σε ισχύ 
του νέου νόμου να αποτελέσει αφορμή για την προώθηση μιας κουλτούρας συνεννόησης, έστω και αναγκαστικής, 
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για τη λήψη σημαντικών για το παιδί αποφάσεων. Πιστεύω ότι ένα θετικό, όχι απαραίτητα του συγκεκριμένου 
νομοσχεδίου αλλά της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου γενικότερα, είναι η επιθυμία της κοινωνίας για αλλαγή 
προς μια κουλτούρα συνεννόησης. Εμπόδια και κωλύματα εγείρονται και από τις δύο πλευρές. Και, αν 
μελετήσουμε προσεκτικά τις αμέτρητες περιπτώσεις, θα εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα για το δέον γενέσθαι. 
Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις συνοψίζονται στα παρακάτω, τα οποία δεν είναι γραμμένα αποκλειστικά από 
άντρες που επιθυμούν εκδίκηση αλλά από επιστήμονες και ειδικούς, που στηρίχτηκαν τόσο σε νομολογία και σε 
επιστημονικά δεδομένα: Το 2079/2015 Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ilias Bantekas (2016), 
Discrimination against Fathers in Greek Child Custody Proceedings: Failing the Child’s Best Interests, International 
Journal of Children’s Rights 24, pp. 330-357, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (11.9.2020) 
Υπόμνημα Αναφορικά με το Θέμα της Συνεπιμέλειας Τέκνων, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (5.8.2020) Επιστολή στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:40 | Τάσος πανας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να λειτουργήσει υπέρ των 

παιδιών.παρακαλω φροντιστε γι αυτό. Οι διορθώσεις είναι οι παρακάτω➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1511 (…) 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 

γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:31 | ΚΩΣΤΑΣ Κ Το παρόν νομοσχέδιο δεν αλλάζει τίποτα… μια τρύπα στο νερό θα γίνει… τα 
ίδια θα γίνονται εις βάρος των παιδιών. Πρέπει να αλλάξουν και να συμπληρωθούν στο σχέδιο νόμου οι παρακάτω 
προτάσεις για το καλό των παιδιών …..Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
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του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
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παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:13 | Θεοδόσιος Παπαδημητρακης Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Οδηγηιι Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του 
άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
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και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ 
πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:29 | ΑΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΕΝΑ ΤΕΝΤΕΣ .ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:15 | Αγγελος Παπαδακης Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής :Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
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γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Οδηγηιι 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται 
ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
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παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:43 | Σκλάβου νανση Ως μητέρα, γυναίκα κ αγωνίστρια θα ήθελα να υπάρχει ισότητα κ 
δικαιοσύνη και μετά τη λήξη ενός γάμου. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς θα λειτουργήσει υπέρ των παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:20 | Δημητριος Παπαγιαννης Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Οδηγηιι 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται 
ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
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Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και  την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:20 | Νάνσυ Ενεργοποίηση του άρθρου 49 του Ν. 2447/1996 
Άμεση ίδρυση Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Πρωτοδικεία της χώρας. Απόσυρση του νομοσχεδίου και έμφαση στο 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού όπως αυτό κατοχυρώνεται από διεθνείς συμβάσεις κ.α. νομικά κείμενα. Το 
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οικογενειακό δίκαιο δεν πρέπει να επιστρέψει σε προηγούμενες δεκαετίες αλλά να εκσυγχρονιστεί και να 
διασφαλιστεί μέσα από την εμπειρία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:17 | Ιωαννα Παπαγεωργιου Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Οδηγηιι 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται 
ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
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Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 Η  παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:50 | Αννα KE TΣIAPA,KE YΠOYPΓE THΣ ΔIKAIOΣYNHΣ AN ΔEN ΘEΛETE NA KATAΓPAΦEI KAI NA 
ΣTIΓMATIΣTEΙΤΕ ΣTHN EΛΛHNIKH IΣTOPIA ΩΣ O YΠOYPΓOΣ ΠOY ΘEΣΠIΣE TO ΠIO ANIΣO NOMOΣXEΔIO TOY 
OIKOΓENEIAKOY ΔIKAIOY ΠOY ΣTPEΦETAI KATA THΣ ZΩHΣ TΩN ΠAIΔIΩN KAI THΣ ΨYXIKHΣ HPEMIAΣ TOYΣ KAΘΩΣ 
KAI KATA TΩN MHTEPΩN ΠOY EΠI ENNEA MHNEΣ KYOΦOPOYΣAN TA ΠAIΔIA TOYΣ ,ΠONEΣAN KAI ΔIAKINΔYNEYΣAN 
THN ZΩH TOYΣ ΓIA NA TA ΦEPOYN ΣTON KOΣMO ΣKEΦTEITE ME ΣYNEΣH KAI ΛOΓIKH KAI AΠOΣYPETE TO KAI MHN 
YΠOTAXTEITE ΣTIΣ ΠIEΣEIΣ KAΠOIΩN ANTPΩN ME OIKONOMIKH ΔYNAMH KAI IΣXY ,OYTE ΣTIΣ AΠEIΛEΣ OΛΩN TΩN 
YΠOΛOIΠΩN ANTPΩN ΠOY ΣYΣTPATEYΣAN.ΔEN EINAI ΣYMΦEPON TΩN ΠAIΔIΩN TΩN ΔIAΣΠAΣMENΩN 
OIKOΓENEIΩN NA ΓINONTAI TO MHΛO THΣ EPIΔAΣ. TO ΣYMΦEPON TΩN ΠAIΔIΩN AYTΩN EINAI H ΨYXIKH TOYΣ 
HPEMIA,TO ΣTAΘEPO ΣΠITI,TO ΣTAΘEPO KOINΩNIKO ΠEPIBAΛΛON ,TO ΔIKAIΩMA TOY ΣTHN EKΠAIΔEYΣH ΠOY 
ΠOΛΛEΣ ΦOPEΣ ΠAPEMΠOΔIZETAI AΠO THN ΠΛEYPA TΩN ΠATEPΩN ΠOY ΣKEΦTONTAI ME EΓΩIΣMO.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:45 | Ιωάννα Παξινού Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
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οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Οδηγηιι 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται 
ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 Η  παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
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οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:19 | Δημος Καραογλου Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νομου στην βαση του σκοπου 
του νομοθετη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:53 | Σαββας Παντελιδης Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Οδηγηιι 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται 
ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
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γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 Η  παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:19 | ΑΓΓΕΛΑ ΒΑΣΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 1. Αδιάσπαστες, 
κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
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καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2075/2015. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:54 | Κώστας Πανταζόπουλος Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Οδηγηιι 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται 
ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
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να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 Η  παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:33 | Ανδρονικος Πανου Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
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οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Οδηγηιι 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται 
ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
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ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 Η  παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:05 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:28 | Κωσταντινος Παναγιωτου Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
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χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Οδηγηιι 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται 
ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
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διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 Η  παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:13 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗ Είναι προσβολή και ασέβεια προς τις χιλιάδες γυναίκες που έχουν 
υποστεί ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία και έχουν χάσει ακόμα και τη ζωή τους – 
όπως καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία: παγκοσμίως, ΕΕ, και στην Ελλάδα: Σε εθνικό επίπεδο και όπως 
προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από το 2014 μέχρι και το 2017 
έχουν σημειωθεί περισσότερα από 13.700 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τις γυναίκες να αποτελούν 
περίπου το 70% των θυμάτων», τονίζει χαρακτηριστικά στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η 
εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Ιωάννα Ροτζιώκου. Έχει βρεθεί ότι το 95% των αντρών και 5% των 
γυναικών ασκεί βία στον/ην σύντροφό τους. Στις Η.Π.Α., το 37% των γυναικών κακοποιούνται κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης, και στατιστικά στοιχεία έδηξαν ότι κάθε 12 δευτερόλεπτα μια γυναίκα κακοποιείται από τον 
σύντροφό της. Όλα αυτά τα νούμερα είναι μόνο όσα έχουν καταγραφεί από την αστυνομία. Φανταστείτε λοιπόν 
πόσες ακόμη γυναικ́ες υπάρχουν που ποτέ τους δεν εχ́ουν μιλήσει γι αυτό!!! Όχι γυναίκες και παιδιά στα χέρια 
κακοποιητών!!!! Ωστόσο τετραπλασιάστηκαν Καταγγελίες στην καραντίνα!!! ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΠΕΡΝΑΤΕ 
ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ. Έχει να κάνει με παιδιά και το μόνο που σας νοιάζει είναι να ευχατιστήσετε τα lobby! 
Που είναι το παιδοκεντρικό; Μας στέλνετε γυναίκες και παιδιά αμετάκλητα σε κακοποιητές! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:41 | Παναγιωτης Παναγιωτιδης Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
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δικαστική επίλυση. Οδηγηιι Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του 
άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 Η  παρ. 2 του άρθρου 1532 
ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
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απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νομου στην βαση του σκοπου 
του νομοθετη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:36 | Παναγιώτης Νικολίτσος Κοινή επιμέλεια. Ίσος χρόνος και για τους δύο γονείς. 
Υποχρεωτικό Ελάχιστο 1/3 χρόνος επικοινωνίας για το κάθε γονέα. Εναλλασσόμενη κατοικια. Τόπος κατοικίας 
τέκνου, η τελευταία κοινή κατοικία του ζευγαριού πριν το διαζυγιο. Οι μονομερεις ενέργειες από τον ένα γονέα 
με απομάκρυνση του παιδιου από το κοινό τόπο κατοικίας χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα , να θεωρείται 
κακή άσκηση γονικής μεριμνας και να αφαιρείται. Κακη άσκηση γονικής μεριμνας και αφαιρέση της, όταν υπάρχει 
γονεϊκή αποξένωση. Κακη άσκηση γονικής μεριμνας και αφαιρέση της οταν παρεμπόδιζεται με δόλο από τον ένα 
γονέα η επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα. Κακη άσκηση γονικής μεριμνας και αφαιρέση της όταν γίνονται 
ψευδείς καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Στη διαμεσολαβηση να κρατούνται τα πρακτικα και όποιος γονέας 
δεν συνεργάζεται σύμφωνα με το νέο νόμο να θεωρείται κακή άσκηση γονικής μεριμνας. Αυστηρούς νόμους 
θέλουμε και ποινές που να ισχύουν κ να μην παραγραφονται. Βάλτε τάξη κύριε υπουργέ μέσω του νέου νόμου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:55 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
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επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(είναι διαρκές έγκλημα). ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΤΩΡΑ!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:35 | Κωνσταντίνος Καπερώνης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511(…), 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας. ➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:58 | Δημήτρης Ενεργοποίηση του άρθρου 49 του Ν. 2447/1996 ΊΔΡΥΣΗ κοινωνικών 
υπηρεσιών στα Πρωτοδικεία. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:50 | Αθανασιος Παλλας Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
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χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Οδηγηιι Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του 
άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
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οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:00 | Κακουλίδης Σταύρος ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
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εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:  Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς3. η υπαίτια παράβαση των όρων 
της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη 
της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να 
καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:43 | ΚΡΙΣΤΙ ΣΑΚΕΛΗ Είμαι μητέρα χωρισμένη και μεγάλωσα τους 2 γιους μου, έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό 
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Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 
1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας 
και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ 
μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση 
(έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της 
επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου 
κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων 
σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η 
γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων 
που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του 
παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, 
ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να 
αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και 
με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ = ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ !!!!  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:13 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:25 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού Παρατηρήσεις ως προς την ψυχολογία των 
παιδιών. Αρχικά, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η παρουσία και των δύο γονέων ενεργά στη ζωή του παιδιού 
είναι μείζονος σημασίας για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Το ως άνω προϋποθέτει ότι το παιδί ευκταίο είναι 
να περνάει όσο πιο γίνεται ίσα κατανεμημένα χρόνο και με τους δύο γονείς. Είναι προφανές ότι η παραπάνω 
συνθήκη είναι δύσκολο να υπάρξει στις περιπτώσεις που οι γονείς είναι σε προστριβή και υπάρχει ένταση και 
δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ τους, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει και την άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου. 
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τουλάχιστον σε επίπεδο υψηλής σύστασης η συμβουλευτική οικογένειας και δη, 
των γονέων ώστε να επεξεργαστούν τις συγκρούσεις και τον τρόπο επικοινωνίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία 
τους σε ό,τι αφορά το παιδί. Παράλληλα, η σταθερότητα είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών 
και είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται. Επομένως, είναι κρίσιμο το παιδί να έχει ένα όσο γίνεται πιο σταθερό 
περιβάλλον (σχολείο, σπίτι, φίλοι, δραστηριότητες) και πρόγραμμα. Περαιτέρω, οι αποφάσεις που αφορούν τα 
παιδιά πρέπει να λαμβάνονται έχοντας υπόψη ότι τα παιδιά δεν είναι ένας ομοιογενής πληθυσμός, αλλά ανάλογα 
με την ηλικία και την αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκονται έχουν διαφορετικές ανάγκες, αφού οι 
αναπτυξιακές τους ανάγκες είναι δυναμικές. Σε όλα τα ως άνω είναι αναγκαίο να δίνεται χώρος να εκφράσει και  
το παιδί τη γνώμη του και την επιθυμία του σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι 
ανάγκες και επιθυμίες του δε μπορούν να αλλάξουν με το πέρασμα των ετών. Κλείνοντας, καθώς πολλές φορές 
τον ρόλο της διερεύνησης των δυναμικών στην οικογένεια και της ψυχολογικής κατάστασης των παιδιών 



300 
 

καλούνται να τον αναλάβουν πολλοί και διαφορετικοί ειδικοί, κάποιες φορές όχι κατάλληλα καταρτισμένοι, 
σημαντική θα είναι η στελέχωση των υπηρεσιών και φορέων που υποστηρίζουν οικογένειες με παιδιά, με 
επαγγελματίες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους, παιδοψυχίατρους κ.ά.) που θα είναι ειδικά 
καταρτισμένοι και επιφορτισμένοι με αυτό το έργο και θα είναι σε άμεση συνεργασία με το δικαστικό σύστημα. 
Μέσω αυτών των υπηρεσιών θα μπορεί να γίνεται τόσο η αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών, αλλά και η 
υποστήριξη τους, καθώς και η συμβουλευτική των γονέων, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις σχετικά με την 
επιμέλεια των ανηλίκων θα λαμβάνονται με βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:25 | ΕΙΡΗΝΗ Αρθρο 8 Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας του οτι ο ένας γονέας μπορεί έχει εκδηλώσει και καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΑΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΟΝΕΑ. ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:25 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Καθώς υπάρχει η επιθυμία για την 
εγκαθίδρυση ενός πραγματικά παιδοκεντρικού νόμου, όπου το οικογενειακό δίκαιο θα έχει παιδοκεντρικό 
χαρακτήρα και όχι για ακόμα μια φορά να καλύψει τις επιθυμίες και τις ανάγκες των γονέων εις βάρος των παιδιών 
τους, θα θέλαμε να επισημάνουμε για αρχή ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει τη δική του προσωπικότητά και 
τα δικά του δικαιώματα, τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά. Συνεπώς, δεν υπάρχει ένα γενικό και αόριστο 
συμφέρον του παιδιού, αλλά το πραγματικό συμφέρον κάθε συγκεκριμένου παιδιού, που ανατρέφεται από 
συγκεκριμένους γονείς με τους χαρακτήρες και τις προσωπικότητές τους, το οποίο και πρέπει να εξετάζεται ad 
hoc. Ο νόμος πρέπει να προσφέρει στο Δικαστήριο τη δυνατότητα να επιλέγει την καταλληλότερη ρύθμιση της 
γονικής μέριμνας για το κάθε συγκεκριμένο παιδί. Δυστυχώς το παρόν σχέδιο νόμου σε αρκετές από τις 
προτεινόμενες διατάξεις αποδεικνύει ότι δεν εξυπηρετεί το πραγματικό συμφέρον κάθε συγκεκριμένου παιδιού, 
αλλά αντίθετα για ακόμα μια φορά εξυπηρετεί τα συμφέροντα συγκεκριμένων γονέων. Περαιτέρω, αν πραγματικά 
θέλουμε έναν πρωτοποριακό νόμο και επιθυμούμε το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό περιγράφεται 
στο άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), η οποία αποτελεί νόμο του Ελληνικού 
Κράτους ήδη από το 1992, τότε θα πρέπει ο Έλληνας Νομοθέτης να προβλέψει ότι κάθε παιδί, ανάλογα με την 
ωριμότητα και την ηλικία του, θα έχει δικαίωμα αυτοτελώς να αιτηθεί την ρύθμιση της γονικής μέριμνας και την 
τροποποίηση των όρων άσκησης της επιμέλειας και του δικαιώματος της επικοινωνίας. Η ως άνω πρόβλεψη 
μπορεί να δικαιολογηθεί πλήρως σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΔΣΔΠ: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο 
παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε 
θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με το βαθμό της 
ωριμότητάς του. 2. Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε 
οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός 
αρμοδίου οργανισμού, κατά τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας». Η 
διαδικασία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ορισμού ειδικού επιτρόπου στο ανήλικο τέκνο κατά τη 
διάταξη 1517 του ΑΚ και το παιδί να επιλέξει πως θα εκπροσωπηθεί για να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του 
(σύμφωνα και με τις παραγράφους 35 και 36 του Γενικού Σχόλιου υπ’ αριθμόν 12 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού της 20ης Ιουλίου 2009 για ένα από τα σημαντικότερα ζήτημα που το αφορούν, όπως 
είναι η ανατροφή του και η επιμέλεια του προσώπου του. Μάλιστα στον Αστικό Κώδικα σε αντίστοιχης σημασίας 
υποθέσεις, όπως είναι η υιοθεσία παιδιών, στο άρθρο 1555 παρ. α΄ ΑΚ, σχετικά με την συναίνεση του ανηλίκου 
στην υιοθεσία του, προβλέπεται ότι : «Ενώπιον του δικαστηρίου συναινεί αυτοπροσώπως και ο ανήλικος που 
υιοθετείται, εφόσον έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, εκτός αν βρίσκεται σε κατάσταση 
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του». Ενόψει όλων 
των ανωτέρω προτείνεται η προσθήκη παραγράφου με το περιεχόμενο : «Το ανήλικο τέκνο, ανάλογα με την 
ωριμότητα και την ηλικία του, έχει αυτοτελές δικαίωμα, το οποίο μπορεί να ασκήσει μέσω ειδικού επιτρόπου, να 
αιτηθεί στο δικαστήριο την ρύθμιση της γονικής μέριμνας όπως αυτή και την τροποποίηση των όρων άσκησης της 
επιμέλειας και του δικαιώματος της επικοινωνίας του, όπως τα παραπάνω έχουν οριστεί από το δικαστήριο». 
Ακολούθως, σημαντική παράλειψη του σχεδίου νόμου είναι το γεγονός ότι δεν εισάγει την ίδρυση και λειτουργία 
του θεσμού των οικογενειακών δικαστηρίων, τα οποία θα απαρτίζονται μόνο από εκπαιδευμένους και 
εξειδικευμένους δικαστές, που θα απασχολούνται μόνο στην εκδίκαση υποθέσεων οικογενειακής φύσεως, με την 
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υποστήριξη επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ιδίως παιδοψυχολόγων, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι στην 
εκτίμηση της ανάπτυξης των παιδιών κυρίως της συναισθηματικής ,με εμπειρία στην επικοινωνία με παιδιά και 
εφήβους, με γνώση της γλώσσας και των οικείων μέσων για το παιδί και τον έφηβο, με ευαισθησία στο γνωστικό 
επίπεδο και την εμπειρία του παιδιού. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι και οι γονείς του παιδιού μπορεί να 
χρειάζονται υποστήριξη για να δεχθούν τη συμμετοχή του παιδιού στις αποφάσεις επικοινωνίας. Όλες αυτές οι 
δύσκολες, δυσεπίλυτες, περίπλοκες ανθρώπινες καταστάσεις που αφορούν τα παιδιά απαιτούν διεπιστημονική 
προσέγγιση (με Παιδοψυχίατρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς). Είναι αδύνατο να λυθούν μόνο με τη 
δικαιοσύνη όσο καλή και αν είναι η επιμόρφωση των Δικαστικών Λειτουργών. Η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών 
με τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας, στήριξης ,γνώσης, άλλων επαγγελματιών είναι ο μόνος τρόπος σεβασμού 
της μελλοντικής ζωής τους. Ήδη από το 2014 έχει κατατεθεί σχέδιο νόμου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την 
εισαγωγή του θεσμού των οικογενειακών δικαστηρίων και κανείς Υπουργός δεν έχει επιδείξει ενδιαφέρον για την 
προώθησή και σύσταση αυτών των δικαστηρίων. Συμπερασματικά, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο παρόν 
σχέδιο νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), η οποία 
υποχρεώνει όλες τις κυβερνήσεις που την έχουν θεσμοθετήσει (όπως η δική μας με τον Νόμο 2101/1992) να : -
Προάγουν τη φιλοσοφία σεβασμού για τα παιδιά. -Μεταβάλουν τη θεώρηση του παιδιού από αντικείμενο 
προστασίας σε υποκείμενο Δικαιωμάτων. -Προκαλέσουν τις παραδοσιακές απόψεις, ότι τα παιδιά είναι παθητικοί 
δέκτες φροντίδας και προστασίας. -Επιμείνουν ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν καλυμμένες όλες τις ανάγκες τους 
και για αυτό είναι υποχρεωμένοι οι ενήλικες. Η ΔΣΔΠ εγκαθιστά την αναδυόμενη άποψη των παιδιών καθώς 
μεγαλώνουν και ενθαρρύνει τον σεβασμό των παιδιών μέσα στην κοινότητα και την οικογένεια : -Τα παιδιά πρέπει 
να ακούγονται και οι απόψεις τους να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν. -Αναγνωρίζονται οι ικανότητες των παιδιών 
να παίρνουν αποφάσεις όσο μεγαλώνουν. -Οι γονείς και οι κοινότητες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το βέλτιστο 
συμφέρον τους όταν παίρνουν αποφάσεις για θέματα που τα αφορούν. -Πρέπει να αναγνωρίζεται το γεγονός ότι 
τα συμφέροντα των παιδιών δεν ταυτίζονται πάντα με αυτά των γονιών τους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:47 | Δημήτρης Τσαρπαλής Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η αρχή της κοινής ανατροφής (shared 
parenting) όπου το παιδί εξασφαλίζει τουλάχιστον το 35% του χρόνου του με κάθε γονέα, έχει εισαχθεί στο 
οικογενειακό δίκαιο των περισσότερων κρατών-μελών της Ε.Ε. (ενδεικτικά αναφέρουμε: Γαλλία, Μ. Βρετανία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία (Καταλονία), Σουηδία, Ελβετία, Γερμανία, Φινλανδία, Αυστρία, Ρουμανία) 
αλλά και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου (ενδεικτικά αναφέρουμε: ΗΠΑ 25 πολιτείες, 
Αυστραλία, Καναδάς, Μεξικό, Βραζιλία), ακόμα και στην Αφρική (Νότιος Αφρική). Στις περισσότερες εξ αυτών 
μάλιστα, επιβάλλεται ή υποστηρίζεται και το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας (shared residence), όπου το 
παιδί μπορεί να διαμένει εξίσου και με τους δύο γονείς. Στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας, εξάλλου τα 
τελευταία σαράντα χρόνια, η επιστημονική κοινότητα φαίνεται επίσης να αναδεικνύει την κοινή ανατροφή και την 
εναλλασσόμενη κατοικία ως το κατ’ αρχήν ιδανικό μοντέλο ανατροφής καταδεικνύοντας τα οφέλη που έχει ο ίσος 
χρόνος με τους δύο γονείς στην ψυχική ευημερία του παιδιού (Abarbanel, 1979; Bauserman, 2002; Bjarnarson & 
Arnarson, 2011; Vezzetti, 2012; Bergstrom et al, 2013; Nielsen, 2013; Warshak, 2014; Nielsen, 2014; Bergstrom et 
al, 2015; Vezzetti, 2016; Nielsen; 2017; Turunem, 2017). Επίσης, τα μοντέλα της κοινής ανατροφής και 
εναλλασσόμενης κατοικίας ανταποκρίνονται στις επιταγές υπερνομοθετικών κειμένων για τα δικαιώματα του 
παιδιού και την ισότητα των δύο φύλων, όπως η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού που είναι ο 2101/1992 νόμος του κράτους μας (ΔΣΔΠ), (αρ. 9 & αρ. 18), ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (αρ. 24 και αρ. 21), η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ – αρ. 8 παρ. 
1 & αρ. 14), καθώς και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Συμμορφούμενο με τις εξελίξεις, το Διεθνές Δίκαιο και τα 
αποτελέσματα της επιστημονικής κοινότητας, το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoU, 2015) με το ψήφισμα με αριθμό 
2079/2015 υιοθέτησε παμψηφεί την κοινή ανατροφή και την εναλλασσόμενη κατοικία. Η Ελλάδα ψήφισε το 
ψήφισμα με αριθμό 2079/2015.Στο Σύνταγμα (άρ. 4 παρ. 2) ορίζεται ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ειδικότερα ως προς τη ρύθμιση των σχέσεων των γονέων με τα παιδιά τους, στο 
άρθρο 1511 ΑΚ αναφέρεται ότι κάθε απόφαση των Δικαστηρίων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας 
πρέπει να σέβεται την ισότητα μεταξύ των δύο γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου. Αλλά και 
είναι διεθνώς παραδεκτό ότι οι σύζυγοι πρέπει να απολαμβάνουν ισότητα δικαιωμάτων και ευθυνών μεταξύ τους 
και ως προς τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους, τόσο κατά τη διάρκεια του γάμου όσο και μετά από τη λύση του 
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(Πρωτ. 7 της ΕΣΔΑ, άρ. 5). Παρομοίως, τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για 
την εξασφάλιση της ισότητας των δικαιωμάτων και των ευθυνών των συζύγων σε σχέση με το γάμο, κατά τον 
έγγαμο βίο και κατά τη λύση του (Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα – ΔΣΑΠΔ, αρ. 23, παρ. 
4). Οι αρχές της γονεϊκής ισότητας αναγνωρίζονται σε νομολογιακό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), αλλά και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Τα παραπάνω 
δικαιώματα εντάσσονται κατ’ ουσίαν και στο γενικότερο δικαίωμα του ίδιου του παιδιού στην κοινή ανατροφή-
φροντίδα-επιμέλειά του από τους δύο γονείς του. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και κοινά και από τους δύο γονείς του. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ 
μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση 
(έγγαμοι, διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ). 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις 
αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα. 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος διαβίωσης με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμελ́εια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης. Ο τόπος κατοικίας μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. Κατοικία του παιδιού είναι οι κατοικίες και των δύο γονέων του. 7. Να 
προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο διαβίωσης – με 
φυσική παρουσία και με ισόποσες διανυκτερεύσεις – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των δύο γονέων 
να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις. 8. Θεσ́πιση σχεδίου 
ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/επιμελ́εια γονείς θα συμφωνούν στα 
θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, σε ποιες εξωσχολικές δραστηριότητες θα συμμετέχει κλπ. Τα πεδία που δεν 
μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστης́. 9. Θεσ́πιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.Η 
Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της 
δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας 
στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:33 | Θανασης Ενεργοποίηση του άρθρου 49 του Ν. 2447/1996 
Αμεση Ίδρυση Κοινωνικων Υπηρεσιων στα Πρωτοδικεια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:53 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Οδηγηιι Άρθρο 5 – Συμφέρον 
τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 Η  παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
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αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:00 | Μιχαηλ Παλαιος ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:07 | Δημήτρης Παγωνιδης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
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με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:57 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΒΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Ενεργοποίηση του άρθρου 49 του Ν. 2447/1996. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:58 | Λεωνιδας Αγγελιδης Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΑΣ. Μετά από 15 
χρόνια αγώνων για την κοινή επιμέλεια, βρισκόμαστε πλέον μπροστά στη μεταρρύθμιση του οικογενειακού 
δικαίου. Το παρόν νομοσχέδιο δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, δεν είναι η πλήρης θεσμοθέτηση της κοινής 
ανατροφής, είναι όμως προς τη σωστή κατεύθυνση και οπωσδήποτε προσπαθούμε για τη βελτίωσή του. -Δεν 
προβλέπεται ρητά η εναλλασσόμενη κατοικία, ούτε το ½ του χρόνου του παιδιού. Επιμένουμε σταθερά στο ½ του 
χρόνου. -Το νομοσχέδιο όμως ΔΕΝ τα αποκλείει και μπορεί κάποιος ή κάποια να τα διεκδικήσει δικαστικά. -Οι 
σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ο γονέας που διαμένει με το παιδί δεν αποφασίζει μόνος του. 
-Προτείνουμε το «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» (parenting plan), και στα συναινετικά διαζύγια και 
στην περίπτωση αντιδικίας, πράγμα που έχει ξεκινήσει με επιτυχία στο Κέντρο Στήριξης και μπορεί να εφαρμοσθεί 
και με το παρόν νομοσχέδιο. -Η επικοινωνία είναι υποχρέωση όχι μόνο δικαίωμα, άρα πρέπει να τηρείται. Η 
επικοινωνία είναι το 1/3 του χρόνου του παιδιού, κατά μαχητό τεκμήριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί 
αλλά και να μειωθεί, πράγμα που μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα στη σχέση γονέα και τέκνου. -Οι 
διατάξεις της διατροφής παραμένουν αμετάβλητες. Προτείνουμε οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με 
βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών. -Θεσπίζονται οι λόγοι κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας, πλέον υπάρχουν συνέπειες για το γονέα που προσπαθεί να αποξενώσει τον άλλο καθώς και για 
αυτόν που δεν τηρεί τις αποφάσεις και τις συμφωνίες. -Η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να προστεθεί 
στους λόγους κακής άσκησης της γονικής μέριμνας αποτελώντας αιτία αφαίρεσης της επιμέλειας. -Για τα εκτός 
γάμου παιδιά, οι πατέρες αποκτούν την κοινή επιμέλεια αν αναγνώρισαν εκούσια ή αν άσκησαν οι ίδιοι αγωγή 
αναγνώρισης τέκνου. Η κοινή επιμέλεια θα έπρεπε να επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις που ο πατέρας δεν 
αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. -Θεσπίζεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση 
και θεωρούμε ότι είναι η σωστή κίνηση για τη δημιουργία κουλτούρας συναινέσεων και επίλυσης διαφορών. -
Θεσπίζεται ειδική επιμόρφωση των δικαστών. Ωστόσο, κρίνουμε απαραίτητο μετά την ισχύ του νέου νόμου να 
ιδρυθούν οικογενειακά δικαστήρια πλαισιωμένα με ειδικούς συμβούλους του Δικαστή και η ειδική επιμόρφωση 
να επεκταθεί και στους δικηγόρους. -Με τις μεταβατικές διατάξεις μπορούν να μεταρρυθμιστούν οι υπάρχουσες 
συμφωνίες, αλλά κατά την ορθότερη άποψη και οι δικαστικές αποφάσεις. Όμως, επιμένουμε να αναφερθεί ρητά 
και η μεταρρύθμιση δικαστικών αποφάσεων. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του νομοσχεδίου που βρίσκεται 
στη διαβούλευση και των απόψεων του ΓΟΝ.ΙΣ καθώς και προτάσεις ανά άρθρο. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:50 | Μαρία Παγιαυλα Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:26 | Καλλιοπη Αγγελακακη Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΑΣ. Μετά από 15 
χρόνια αγώνων για την κοινή επιμέλεια, βρισκόμαστε πλέον μπροστά στη μεταρρύθμιση του οικογενειακού 
δικαίου. Το παρόν νομοσχέδιο δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, δεν είναι η πλήρης θεσμοθέτηση της κοινής 
ανατροφής, είναι όμως προς τη σωστή κατεύθυνση και οπωσδήποτε προσπαθούμε για τη βελτίωσή του. -Δεν 
προβλέπεται ρητά η εναλλασσόμενη κατοικία, ούτε το ½ του χρόνου του παιδιού. Επιμένουμε σταθερά στο ½ του 
χρόνου. -Το νομοσχέδιο όμως ΔΕΝ τα αποκλείει και μπορεί κάποιος ή κάποια να τα διεκδικήσει δικαστικά. -Οι 
σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ο γονέας που διαμένει με το παιδί δεν αποφασίζει μόνος του. 
-Προτείνουμε το «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» (parenting plan), και στα συναινετικά διαζύγια και 
στην περίπτωση αντιδικίας, πράγμα που έχει ξεκινήσει με επιτυχία στο Κέντρο Στήριξης και μπορεί να εφαρμοσθεί 
και με το παρόν νομοσχέδιο. -Η επικοινωνία είναι υποχρέωση όχι μόνο δικαίωμα, άρα πρέπει να τηρείται. Η 
επικοινωνία είναι το 1/3 του χρόνου του παιδιού, κατά μαχητό τεκμήριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί 
αλλά και να μειωθεί, πράγμα που μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα στη σχέση γονέα και τέκνου. -Οι 
διατάξεις της διατροφής παραμένουν αμετάβλητες. Προτείνουμε οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με 
βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών. -Θεσπίζονται οι λόγοι κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας, πλέον υπάρχουν συνέπειες για το γονέα που προσπαθεί να αποξενώσει τον άλλο καθώς και για 
αυτόν που δεν τηρεί τις αποφάσεις και τις συμφωνίες. -Η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να προστεθεί 
στους λόγους κακής άσκησης της γονικής μέριμνας αποτελώντας αιτία αφαίρεσης της επιμέλειας. -Για τα εκτός 
γάμου παιδιά, οι πατέρες αποκτούν την κοινή επιμέλεια αν αναγνώρισαν εκούσια ή αν άσκησαν οι ίδιοι αγωγή 
αναγνώρισης τέκνου. Η κοινή επιμέλεια θα έπρεπε να επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις που ο πατέρας δεν 
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αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. -Θεσπίζεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση 
και θεωρούμε ότι είναι η σωστή κίνηση για τη δημιουργία κουλτούρας συναινέσεων και επίλυσης διαφορών. -
Θεσπίζεται ειδική επιμόρφωση των δικαστών. Ωστόσο, κρίνουμε απαραίτητο μετά την ισχύ του νέου νόμου να 
ιδρυθούν οικογενειακά δικαστήρια πλαισιωμένα με ειδικούς συμβούλους του Δικαστή και η ειδική επιμόρφωση 
να επεκταθεί και στους δικηγόρους. -Με τις μεταβατικές διατάξεις μπορούν να μεταρρυθμιστούν οι υπάρχουσες 
συμφωνίες, αλλά κατά την ορθότερη άποψη και οι δικαστικές αποφάσεις. Όμως, επιμένουμε να αναφερθεί ρητά 
και η μεταρρύθμιση δικαστικών αποφάσεων. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του νομοσχεδίου που βρίσκεται 
στη διαβούλευση και των απόψεων του ΓΟΝ.ΙΣ καθώς και προτάσεις ανά άρθρο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:32 | Στεφανος Οικονομου ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:52 | ΒΑΣΩ ΚΟΥΡΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2079/2015. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΚΟΙΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:15 | Χρηστος Αγαλοπουλος Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΑΣ. Μετά από 15 
χρόνια αγώνων για την κοινή επιμέλεια, βρισκόμαστε πλέον μπροστά στη μεταρρύθμιση του οικογενειακού 
δικαίου. Το παρόν νομοσχέδιο δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, δεν είναι η πλήρης θεσμοθέτηση της κοινής 
ανατροφής, είναι όμως προς τη σωστή κατεύθυνση και οπωσδήποτε προσπαθούμε για τη βελτίωσή του. -Δεν 
προβλέπεται ρητά η εναλλασσόμενη κατοικία, ούτε το ½ του χρόνου του παιδιού. Επιμένουμε σταθερά στο ½ του 
χρόνου. -Το νομοσχέδιο όμως ΔΕΝ τα αποκλείει και μπορεί κάποιος ή κάποια να τα διεκδικήσει δικαστικά. -Οι 
σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ο γονέας που διαμένει με το παιδί δεν αποφασίζει μόνος του. 
-Προτείνουμε το «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» (parenting plan), και στα συναινετικά διαζύγια και 
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στην περίπτωση αντιδικίας, πράγμα που έχει ξεκινήσει με επιτυχία στο Κέντρο Στήριξης και μπορεί να εφαρμοσθεί 
και με το παρόν νομοσχέδιο. -Η επικοινωνία είναι υποχρέωση όχι μόνο δικαίωμα, άρα πρέπει να τηρείται. Η 
επικοινωνία είναι το 1/3 του χρόνου του παιδιού, κατά μαχητό τεκμήριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί 
αλλά και να μειωθεί, πράγμα που μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα στη σχέση γονέα και τέκνου. -Οι 
διατάξεις της διατροφής παραμένουν αμετάβλητες. Προτείνουμε οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με 
βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών. -Θεσπίζονται οι λόγοι κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας, πλέον υπάρχουν συνέπειες για το γονέα που προσπαθεί να αποξενώσει τον άλλο καθώς και για 
αυτόν που δεν τηρεί τις αποφάσεις και τις συμφωνίες. -Η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να προστεθεί 
στους λόγους κακής άσκησης της γονικής μέριμνας αποτελώντας αιτία αφαίρεσης της επιμέλειας. -Για τα εκτός 
γάμου παιδιά, οι πατέρες αποκτούν την κοινή επιμέλεια αν αναγνώρισαν εκούσια ή αν άσκησαν οι ίδιοι αγωγή 
αναγνώρισης τέκνου. Η κοινή επιμέλεια θα έπρεπε να επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις που ο πατέρας δεν 
αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. -Θεσπίζεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση 
και θεωρούμε ότι είναι η σωστή κίνηση για τη δημιουργία κουλτούρας συναινέσεων και επίλυσης διαφορών. -
Θεσπίζεται ειδική επιμόρφωση των δικαστών. Ωστόσο, κρίνουμε απαραίτητο μετά την ισχύ του νέου νόμου να 
ιδρυθούν οικογενειακά δικαστήρια πλαισιωμένα με ειδικούς συμβούλους του Δικαστή και η ειδική επιμόρφωση 
να επεκταθεί και στους δικηγόρους. -Με τις μεταβατικές διατάξεις μπορούν να μεταρρυθμιστούν οι υπάρχουσες 
συμφωνίες, αλλά κατά την ορθότερη άποψη και οι δικαστικές αποφάσεις. Όμως, επιμένουμε να αναφερθεί ρητά 
και η μεταρρύθμιση δικαστικών αποφάσεων. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του νομοσχεδίου που βρίσκεται 
στη διαβούλευση και των απόψεων του ΓΟΝ.ΙΣ καθώς και προτάσεις ανά άρθρο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:08 | Σοφια Οικονομιδου Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:02 | ΓΙΑΝΝΗΣ Α. Το άρθρο 1511 Α.Κ. που προσδιορίζει το «συμφέρον του παιδιού 
περιορίζοντάς το στην «ουσι-αστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς 
επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε αντίθεση με όλα τα 
διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα μας οδηγήσει κατ´ 
αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την πε-ριγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Δε συναντάται στη νομοθεσία καμίας χώρας να περιγράφεται και να περιορίζεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στην κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια αόριστη νομική έννοια ελαστική και δυναμική που 
μόνο στο δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:00 | ΓΙΙΑΝΝΗΣ Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016 σε ερώτημα της 
πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη συνεπιμελεια στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ρητά ότι στις 
περιπτώσεις διάσπασης της κοινής οικογενειακής ζωής τα ζητήματα άσκησης γονικής μέριμνας, επικοινωνίας κλπ 
πρέπει να επιλύονται με βάση το συμφέρον του τέκνου το οποίο πρέπει να κρίνεται ανά περίπτωση όπως 
επιτάσσει η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και ότι τα ζητήματα αυτά δεν ρυθμίζονται από το 
ενωσιακό δίκαιο. Το έγγραφο αυτό ενισχύει και επιβεβαιώνει την πάγια θέση της διεθνούς κοινότητας ότι οι 
εθνικές νομοθεσίες των κρατών πρέπει να προβλέπουν διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες για την 
αποτελεσματική εξέταση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου που προωθεί η 
Κυβέρνηση οι οποίες ρυθμίζουν οριζόντια το συμφέρον όλων ανεξαιρέτως των παιδιών, καθορίζουν ποσοτικό 
τεκμήριο επικοινωνίας και ρυθμίζουν την ακρόαση του τέκνου υπό την προϋπόθεση ότι η γνώμη του παιδιού δεν 
είναι προϊόν υποβολής παραβιάζουν τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:02 | Χρυσούλα Ξημιτούδη Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 



310 
 

 
31 Μαρτίου 2021, 22:19 | Νώντας με μόνο σκοπό το καλό του παιδιού, ΙΣΟΤΗΤΑ σε κάθε γονέα. Δεν είναι δυνατόν 
να απομακρύνεται από κανέναν από αυτών. Με δύο γονείς δημιουργούνται, με δύο πρέπει να μεγαλώσουν, να 
μορφωθούν, να γαλοχηθούν ! Πολεμάμε στον 21ο αιώνα ακόμα για το αυτονόητο της ισότητας και των αθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Μη κάνουμε υποχωρήσεις όπως οι γειτονική Τουρκία ! 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΟΤΗΤΑ, για το καλό των ανηλίκων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:10 | Θεοδωρος Ξενακης Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:10 | Δημήτρης Ξαγοραρης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
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μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:09 | Ιωάννης Ντουρας Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:25 | Μαρια Γιαγια – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
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εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:17 | Ο.Π. Ένα νομοσχέδιο για τα παιδιά είναι τόσο δυνατό όσο δυνατή είναι και η προστασία 
του πιο αδύναμου μέλους του. Αυτό το νομοσχέδιο είναι τόσο αδύναμο όση και η αδυναμία προστασίας του πιο 
αδύναμου μέλους του. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:32 | Αννα Μήτρου Προτού εξασφαλίσετε την ασφάλεια των κακοποιημένων παιδιών και 
γυναικών βιάζεστε να ψηφίσετε και να περάσετε ένα νομοσχέδιο που μόνο κακό θα προξενήσει. Χωρίς να είμαι 
εναντίον της συνεπιμέλειας (όχι όμως της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας), πρέπει πρώτα να λυθούν ζητήματα που 
θα εξετάζονται από ειδικά Οικογενειακά Δικαστήρια και να κρίνεται η κάθε περίτπωση ως ξεχωριστή. Κατά τ’ άλλα 
γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι οι περισσότερες υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης παιδιών 
από τον γονέα και κακοποίησης των γυναικών δεν φτάνουν καν στα δικαστήρια ή αν φτάσουν αργούν υπερβολικά 
να τελεσιδικήσουν (13 χρόνια). Τι κάνετε λοιπόν; Παραδίδεται τα παιδιά στους κακοποιητές τους και τις γυναίκες 
στους βασανιστές τους. Η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι ότι εξυπηρετείτε τα συμφέροντα λίγων 
πλουσίων και ισχυρών αντρών σε βάρος του συνόλου. Πάρτε πίσω το Νομοσχέδιο, αρχίστε διαβούλευση με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, ακούστε τις απόψεις τους και μην προχωρήσετε στην ψήφισή του πριν να αρχίσουν 
να λειτουργούν οι φορείς που θα εξετάζουν κάθε περίπτωση και θα δίνουν λύση για τα ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 
KAI TΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Αλλιώς διαπράττετε έγκλημα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:05 | ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗ Ψήφισμα 2079 (2015) ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Ισότητα και κοινή γονική ευθύνη τέκνων : ο ρόλος των πατέρων1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση έχει 
σταθερά προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία και στην σφαίρα της ιδιωτικής ζωής. 
Σημαντικές εξελίξεις, αν και μέχρι σήμερα ανεπαρκείς, μπορούν να διαπιστωθούν σε αυτό τον τομέα στα 
περισσότερα κράτη – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στον τομέα της οικογένειας, η ισότητα μεταξύ των 
γονέων πρέπει να διασφαλίζεται και να προωθείται ήδη από την γέννηση του παιδιού. Η συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους είναι ευεργετική για την ανάπτυξή του. Ο ρόλος των πατέρων δίπλα 
στα παιδιά τους, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών, πρέπει να αναγνωρισθεί και να εκτιμηθεί περισσότερο.2. 
Η κοινή γονική ευθύνη σημαίνει ότι οι γονείς έχουν έναντι των παιδιών τους δικαιώματα, καθήκοντα και ευθύνες. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι οι πατέρες βρίσκονται μερικές φορές αντιμέτωποι με τους νόμους, τις πρακτικές και τις 
προκαταλήψεις που μπορεί να οδηγήσουν στο να τους στερήσουν από συνεχείς σχέσεις με τα παιδιά τους. Στο 
ψήφισμά νο 1921 (2013) “Ισότητα των Φύλων, συμφιλίωση επαγγελματικής ζωής, ιδιωτικής ζωής και κοινής 
γονικής ευθύνης “, η Συνέλευση ζήτησε από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να σέβονται το δικαίωμα των 
πατέρων στην κοινή γονική ευθύνη και να εξασφαλίσουν ότι το το οικογενειακό δίκαιο προβλέπει ότι σε 
περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, τη δυνατότητα της από κοινού επιμέλειας – φροντίδας των παιδιών, προς το 
συμφέρον αυτών, στη βάση μιας κοινής συμφωνίας μεταξύ των γονέων.3. Η Συνέλευση επιθυμεί να υπενθυμίσει 
ότι ο σεβασμός της οικογενειακής ζωής αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ETS No. 5) και πολλά διεθνή νομικά κείμενα. Το 
πραγματικό γεγονός του να βρίσκονται μαζί ένας γονέας και το παιδί είναι ένα ουσιαστικό μέρος της 
οικογενειακής ζωής. Ο χωρισμός γονέα και παιδιού έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στις σχέσεις τους. Μόνο σε 
εξαιρετικές περιστάσεις και ιδιαίτερα σοβαρές υπό το πρίσμα του συμφέροντος του παιδιού θα πρέπει να 
επιτραπεί να δικαιολογηθεί ένας χωρισμός, που διατάσσεται από δικαστή.4. Η Συνέλευση είναι πεπεισμένη ότι η 
ανάπτυξη της γονικής κοινής γονικής ευθύνης βοηθά να υπερνικηθούν τα στερεότυπα βάσει φύλου τα σχετικά με 
τους ρόλους που υποτίθενται ότι έχουν ανατεθεί σε γυναίκες και άνδρες στο πλαίσιο της οικογένειας και αυτό 
αντανακλά τις κοινωνιολογικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν εδώ και μισό αιώνα στον χώρο της οργάνωσης της 
σφαίρας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.5. Ενόψει των ανωτέρω, η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη:5.1. να 
υπογράψουν και / ή να κυρώσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των 
Παιδιών (ETS No. 160) και της σύμβαση για την επικοινωνία με τα τέκνα (ETS No. 192). [η Ελλάδα δεν την έχει 
κυρώσει].5.2. να υπογράψουν και / ή να κυρώσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 
για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της, 



313 
 

περιλαμβανομένης της εξασφάλισης . η συνεργασία και η ταχεία δράση των αρχών που είναι αρμόδιες για την 
εφαρμογή της. Συζήτηση στην Συνέλευσης της 2 Οκτωβρίου 2015 (36η Συνεδρίαση, βλέπε έγγραφο 13870, έκθεση 
της Επιτροπής για την ισότητα και κατά των διακρίσεων, εισηγήτρια η κ. Françoise HETTO-Gaash και Doc 13896, 
γνώμη. της Επιτροπής για Κοινωνικά θέματα, θέματα Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης, εισηγητής: ο κ Stefan 
Schennach). Το κείμενο εγκρίθηκε από τη Συνέλευση στις 2 Οκτωβρίου 2015 (36η Συνεδρίαση). 2. Ψήφισμα 2079 
το ψήφισμα (2015)5.3. για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ισότητα των γονέων έναντι των παιδιών τους, τόσο 
στη νομοθεσία τους όσο και στις διοικητικές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κάθε γονέας έχει το 
δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και την ανάπτυξη 
των παιδιών τους, προς το βέλτιστο συμφέρον τους5.4. να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε διαφορά μεταξύ 
των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή όχι.5.5. να 
εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το χωρισμό, 
περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της 
ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των 
παιδιών.5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα που το αφορούν αφού κριθεί 
ότι έχει την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις.5.7. να λάβουν υπόψη την 
εναλλασσόμενη κατοικία κατά την απονομή των κοινωνικών παροχών.5.8. να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κατοικία των παιδιών και το 
δικαίωμα επίσκεψης, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τις καταγγελίες περί του ότι το παιδί δεν έχει εκπροσωπηθεί.5.9. 
να ενθαρρύνουν κατά περίπτωση, την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των οικογενειακών υποθέσεων 
που αφορούν τα παιδιά, ιδίως με τη θέσπιση υποχρεωτικής ενημερωτικής συνάντησης με εντολή του δικαστή, 
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους γονείς για το γεγονός ότι η εναλλασσόμενη κατοικία μπορεί να είναι η 
καλύτερη επιλογή σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας 
τέτοιας λύσης, εξασφαλίζοντας ότι οι διαμεσολαβητές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ενθαρρύνουν 
την πολυ επιστημονική συνεργασία με βάση το μοντέλο λέει Cochem?5.10. να εξασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες 
που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά κατά τη διάρκεια των δικαστικών οικογενειακών διαδικασιών έχουν λάβει 
την απαραίτητη πολύπλευρη εκπαίδευση σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών των διαφόρων 
ηλικιακών ομάδων, καθώς και για τις διαδικασίες που είναι κατάλληλες για τα τελευταία, σύμφωνα οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για μία φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη.5.11. να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των σχεδίων ανατροφής τέκνου σχέδια που επιτρέπουν στους γονείς να θέσουν τις 
κύριες πτυχές της ζωής του παιδιού τους και να εισαγάγει τη δυνατότητα στα παιδιά να ζητούν επανεξέταση των 
ρυθμίσεων για την άμεση, ιδίως όταν ζουν.5.12. να εισαγάγουν αμειβόμενη γονική άδεια της οποίας οι πατέρες 
να μπορούν να επωφεληθούν, προκρίνοντας το μοντέλο της περιορισμένης άδειας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:24 | konstantinos T ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων του. Ως τόπος κατοικίας του τέκνου ορίζεται ο 
γεωγραφικός τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από την διάσπαση της συμβίωσης τους. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικαστάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, και την εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων, καθώς 
επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, εκ περιτροπής ή εναλλάξ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για παράβαση του Ν. 3500/2006 ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού 
άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος 
και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ιδίως την επιστροφή του στον τόπο της 
νόμιμης κατοικίας του. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει το δικαίωμα 
να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, σε περίπτωση που δεν ασκεί την επιμέλεια του, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο συνολικός χρόνος που το τέκνο θα επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, υπολογιζόμενος είτε σε ετήσια, είτε σε 
μηνιαία ή σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. Οι αβάσιμες, ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:24 | Αθανασιος Ντοστας Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:00 | ΣΜ Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως επιτακτικά και 
υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου 
υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις 
έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού 
υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, 
μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:23 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:07 | Χρήστος Ντιός Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
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και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:17 | Πρώην δεξιός Νικος Αυτό το Νομοσχέδιο είναι φαρσοκωμωδία. Βέβαια τα 2-3 
τρολλάκια προς υποστήριξη του Υπουργού και του νομοσχεδίου δεν γίνονται πιστευτά απο κανέναν. Η ασυνέπεια 
λόγων και έργων του κου Υπουργού που μηνες πρίν το λιγότερο που θα νομοθετούσε ήταν συνεπιμέλεια… πως το 
έλεγε… για το παιδι για το παιδί.. αγγίζει τα όρια της φαρσοκωμωδίας απο κακό ηθοποιό..τον Κο Υπουργό. Βέβαια 
σε ένα σοβαρό Ευρωαπικό κράτος υπουργοί δικαιοσύνης δεν θα γινόντουσαν ούτε ο Κοντονής ούτε ο Τσιάρας. 
Αλλά εδω όπως λένε τα τρολλάκια του Κου Υπουργού δεν είναι Σουηδία. Εδω ο Τσιάρας & ο Κοντονής γίνονται 
Υπουργοί. Να ποιους εννοούσε ο Καλογήρου απο το βήμα της βουλής όταν έλεγε μην λέτε αλλα εδω και απο πίσω 
μου λετε μην φέρεις τίποτα. Για την ΝΔ του Κου Μητσοτάκη Μίλαγε. Επειδή το μήνυμα εχει πσυγκεκριμένους 
αποδέκτες αναφέρω τα εξής. Κε πρωθυπουργέ η παραμονή του Κυρίου Τσιάρα στο υπουργείο σηματοδοτεί ότι έξ 
αρχής είχατε σκοπό να παραπλανήσετε τον Ελληνικό λαό που σας έκανε Κυβέρνηση, είχατε αποφασίσει να 
συνταχθείτε με τις συντεχνίες των δικηγορικών συλλόγων για αύξηση της δικηγορικής ύλης. Επειδή τα πολλά 
χρόνια στην πολιτική σας άφησαν την πεποίθηση ότι ο Ελληνικός λαός ειναι πανηλίθιος… και μπορείς το κρέας να 
το παρουσιάσεις σαν ψάρι.. Τίποτα δεν σας δίδαξε ο ερχομος Συριζα το 2015, δεν σας δίδαξε τίποτα η κληρονομιά 
του πατέρα σας… Νομίζετε εσείς και το επιτελικό κράτος σας ότι είσαστε παντοδύναμοι ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ 
ΨΉΦΟΥΣ. Επειδη η ΝΔ πάντα είχε τάσεις αυτοκαταστροφής, το αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά, για άλλη μία 
φορά η ΝΔ με το νομοσχέδιο παρωδία θα αυτοκαταστραφεί. Υπερ ή κατα των συντεχνιών η ΝΔ βγήκε με υπόσχεση 
συνεπιμέλειας. Η στοίχιση Τσιάρα με τις συντεχνίες με την μη ψήφιση της συνεπιμέλειας αποδυκνέιει ένα πράμμα 
και μόνο, εισαστε επισφαλής σαν πολιτικό προσωπικό, δεν εκφράζεται τις αρχές και τις αξίες της ΝΔ. Σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαν προκυρήχθει εκλογές. Εσείς ούτε αυτό δεν κάνετε.. Δεν εμπιστευεστε το ΜΩΒ 
και τους συντεχνιτες δικηγόρους ότι θα σας ψηφίσουν καν. Απολάυστε το όσο μπορείτε. Ζητάμε εκλογές. θα 
μιλησουν οι αποξενωμένοι γονέις τότε και θα μας νιώσετε! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:59 | Λουκάς Ντεσκος Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
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παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:43 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ Το συμφέρον των τέκνων εξυπηρετείται κάλλιστα από τον υπάρχοντα 
νόμο, του 1983, που έκανε μια επανάσταση συγκριτικά με το προϋπάρχον δίκαιο και εισήγαγε την ισότητα των 
γονέων απέναντι στα παιδιά τους, εκτός όλων των άλλων σημαντικών αλλαγών που επέφερε. Αντί για το 
συμφέρον των τέκνων, επικεντρώνεται στους γονείς, και ακυρώνει το ρόλο των δικαστηρίων στην επίλυση 
προβλημάτων που ανακύπτουν κατά το χωρισμό. Παραβλέπει το γεγονός ότι η ισότητα των δύο φύλων αργεί 
πολύ, και ότι, παρά τη θεσμοθέτηση της ισότητας, στη ζωή και στη συμβίωση υπάρχει μεγάλη ανισότητα που θα 
επιταθεί από τις πρόνοιες του ν.σ. Παραβλέπει την ανισότητα στην εργασία, στις οικονομικές απολαβές, και 
προπαντός στην πανταχού παρούσα βία κατά των γυναικών πρωτίστως αλλά όχι μόνο στο πλαίσιο της οικογένειας. 
Επίσης συγκρούεται με όλους τους νόμους που έχουν εισαχθεί για την προστασία των γυναικών και των παιδιών 
από την ενδοοικογενειακή βία. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:22 | Ελένη Απόσυρση του νομοσχεδίου ενεργοποίηση του άρθρου 49 του Ν.2447/1996. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:11 | Αποστολος Ντανταμης Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:07 | Αλεξανδρος Νταβαρης Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:02 | Λαγουδακης Γρ Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. 

Αλλάξτε τα παρακάτω➢Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
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«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:54 | Αχιλλέας Νιφαδοπουλος Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:50 | Κατερίνα Π. Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το 
παιδοκεντρικό και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως 
επιτακτικά και υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν 
έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση 
του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’αυτό οι προτεινόμενες 
διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του 
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παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, 
εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:18 | Μητερα Σύμφωνα με το άρθρο 5 , «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.» Το συμφέρον του παιδιού δεν είναι ένα και ενιαίο, δεν είναι 
το ίδιο για κάθε παιδί, δεν είναι κάτι που μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ο εκάστοτε νομοθέτης. Είναι μία 
αόριστη νομική έννοια που έως σήμερα εξειδικευόταν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής κάθε 
ενός παιδιού ξεχωριστά. Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα» δεν 
εξυπηρετεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει σε ένα υγιές 
περιβάλλον αγάπης, φροντίδας και σεβασμού των δικαιωμάτων του και όχι να έρχεται σε επαφή, και με τις 
ευλογίες του νόμου(!), με έναν γονέα βίαιο και κακοποιητικό. Η ενδοοικογενειακή βία, τα σεξουαλικά αδικήματα 
σε βάρος ανηλίκων στο οικογενειακό πλαίσιο, πράξεις και συμπεριφορές που παραβιάζουν τα δικαιώματα του 
παιδιού και θα έπρεπε να τίθενται στο επίκεντρο της συζήτησης αποσιωπώνται πλήρως. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:46 | Ιωαννα Νικολου Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:49 | ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΡΦΕΣ ΠΑΡΑΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΟΝΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΚΛΙΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ! Είμαστε τρεις αδερφές ενήλικες 
πλέον. Μεγαλώσαμε με έναν κακοποιητικό πατέρα ο οποίος μας χτυπούσε στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στα 
οπίσθια με την παραμικρή αφορμή, όταν ζητούσαμε γλυκό πριν το φαγητό, όταν παρακαλούσαμε για καινούργια 
παπούτσια, όταν αγκαλιάζαμε την μάνα μας επειδή την κλωτσούσε με την παραμικρή διαφωνία, όταν 
κατουριόμασταν την νύχτα γιατί του χαλούσαμε τον ύπνο και άλλες τόσες ασήμαντες καθημερινές αφορμές. Το 
έκτοτε πατριαρχικό νομοσχέδιο δεν άφηνε την μάνα μας να τον χωρίσει γιατί σκεφτόταν πως θα αφήσει τα παιδιά 
της με αυτόν το ΤΕΡΑΣ και ήταν πολύ αδύναμη οικονομικά! Η μάνα μας άντεξε 30 χρόνια για να γίνουμε 
ανεξάρτητες στην ζωή και στο τέλος έβγαλε ΚΑΡΚΙΝΟ από την κόλαση που πέρασε. Τα ψυχικά μας τράυματα. 
ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΑ! Παλεύουμε καθημερινά! Αυτό έχει αντίκτυπο στα παιδιά μας! Μην σκοτώνεται άλλες ψυχές! 
Προστατέψτε τα παιδιά από διαταραγμένες σχέσεις γονέων και από γονείς με ψυχικές ασθένειες που δεν είναι 
και λίγοι! ΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! Η επικοινωνία των παιδιών με τον κακοποιητικό γονέα είναι πολύ προσωπικό θέμα της κάθε 
οικογένειας και πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα, όχι να επιβληθεί εκ του νόμου! ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΟΧΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΙΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:31 | Δημητριος Νικολης Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 21:23 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:18 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:15 | Τσουγγάνης Νικόλαος Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
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της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:06 | Μαρία Νικολακακη Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:11 | Στρατής Νικελλης Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
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εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:47 | Καλλιόπη Νεραντζιδου Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 21:05 | Π.Κ Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν πρόκειται να λειτουργήσει σε συγκρουσιακές σχέσεις, 
αντιθέτως θα τις εντείνει! Ένα νομοσχέδιο που θα «πέσει»σε αχρησία. Ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις 
δήθεν καινοτομίες! Επίσης ουδέν το παιδοντρικό, αντιθέτως διαμόρφωσή του στα «γούστα» του γνωστού λόμπι. 
Ούτε κάν έχει ληφθεί υπόψιν το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής. Πρώτη φορά τέτοιες εικόνες απο το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κι ειδικά σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με ζωές παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:00 | Αναστασία Νατσκαμη Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:17 | ΕΡΡΙΚΑ Α. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΘΕΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:40 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία δημόσιας διαβούλευσης 
Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου20858 – 
Όλα τα Σχόλια επί όλων των άρθρων: 61,32% Υπέρ της Συνεπιμέλειας βάση του Ψηφίσματος 2079 (2015) 
συμβούλιου της Ευρώπης. 19,34% Αλλαγή τεκμαρτού χρόνου επικοινωνίας από 1/3 σε ½ και βασικές 
τροποποιήσεις επί των άρθρων αυτού. 14,24% Το προσχέδιο νόμου προς διαβούλευση να παραμείνει ως έχει. 
5,10% Να παραμείνει ο παλαιός νόμος οικογενειακού δικαίου ως έχει. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:02 | Βαια Ναλμπαντιδου Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
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φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:55 | Ιωάννης Μωυσίδης Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
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παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:46 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
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του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:30 | Κων. Μυτηλιας Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
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άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:48 | Ιωάννης Τ Αποκλειστική Επιμέλεια ή Συνεπιμέλεια. Άρθρο 1. Πως ακριβώς θωρακίζεται 
το συμφέρον του παιδιού μέσω της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων όταν δεν νομοθετείται η συνεπιμέλεια 
και η ισόχρονη διαβίωση του παιδιού με τους δύο γονείς; Η ευθύνη του γονέα που δεν “διαμένει συνήθως” 
περιορίζεται κυρίως στην οικονομική υποστήριξη του παιδιού/ιων και όχι στην πραγματική ανατροφή και στη 
συμμετοχή στην καθημερινότητα του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:07 | Ελενη Μυλωνακη Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 21:42 | Σκαλιδακης Δημοσθένης Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει 
η αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών. Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο  γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:06 | Θύμα βίας Επειδη μερες τώρα διαβάζουμε μηνύματα της λογικής του copy paste, από 
όλο το κίνημα των «Ενεργών», άφησαν τις διαφημίσεις και τα σποτ με τηλεπερσονες, παρουσιαστές, 
ποδοσφαιριστές κλπ, εγώ δεν θα κάνω κανένα copy paste! Ομολογώ πως σωματική βία δεν έχω υποστεί. Στον 
έγγαμο βίο μου αλλά και πέντε χρόνια μετά βιώνω ακατάπαυστα λεκτική, ψυχολογική βία, απειλες για τη ζωή 
μου, μπολιάζει το παιδί μας με μίσος για μένα συνεχώς, ναι-ο πατέρας και έχω εγώ η μάνα-κι όμως! Αυτός είναι 
ο λόγος που οι δικαστικές αποφάσεις κάνουν λόγο για τον «εκρηκτικό, ασταθή, οξύθυμο» χαρακτήρα του πατέρα 
του παιδιού μου! Να μην παίζετε με τον πόνο και τα δάκρυα όσων βιώσαμε και βιώνουμε τη βία! Να μας 
προστατεύετε και όχι να μας εκθέτετε περισσότερο στον κίνδυνο!!! Αμετάκλητα όχι στο νομοσχέδιο!!! Άραγε αυτό 
το σχόλιο μου θα δημοσιευτεί; Αναμένω! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:15 | Γιώργος Κ. Δώστε με έναν νόμο την ευκαιρία σε κάθε παιδί να γνωρίσει με την ΙΣΗ 
φυσική παρουσία και ανατροφή από τους δύο γονείς του! Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα 
(γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο 
ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 
3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
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έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting 
plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θεμ́ατα ανατροφής του 
παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα εχ́ει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το 
παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο 
δικαστής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού 
του νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ. αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:41 | Δάφνη Γ. και ομάδα κατά της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας Το νομοσχέδιο σας ΠΡΕΠΕΙ 
να αποσυρθεί άμεσα διότι περισσότερο βλάπτει, παρά εξυπηρετεί το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
Εκθέτει είτε άμεσα, είτε έμμεσα για μακρό χρονικό διάστημα, τα παιδιά σε συγκρουσιακές καταστάσεις γονέων, 
κακοποιητικών συμπεριφορών και βίας. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι επιλογή των γονέων ανάλογα με τις 
δυνάμεις τους και βάση κρίσεων δικαστών και όχι να επιβληθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκ του νόμου, παραβλέποντας την 
εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης. Η επικοινωνία του τέκνου με τον γονιό που δεν διαμένει, πρέπει να 
προσαρμοστεί ανάλογα με την ηλικία του και τις δυνατότητες των γονέων οι οποίες διαφέρουν κατά περίπτωση. 
Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου καταλληλότητας γονέων, πριν τους δοθεί η συνεπιμέλεια. 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ όταν 1 στα 5 παιδιά είναι θύματα κακοποιήσης. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ που είναι ομάδα ιατρών επιστημόνων, γνωρίζει από πρώτο χέρι καταστάσεις 
ακαταλληλότητας γονέων με διαταραχές προσωπικότητας, και τις συνέπειες των στον ψυχισμό των παιδιών. 
Θέλουμε υγιή ελληνόπουλα από υγιής γονείς και αυτό επιτυγχάνεται με την συμβολή και συνεργασία των 
αρμοδίων υπηρεσιών (οικογενειακών δικαστών, παιδοψυχολογων, παιδοψυχιατρων, κοινωνιολόγων). ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ!!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:49 | Δήμος Κηφισιάς | Επιτροπή Ισότητας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠΙΣ) ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»Κηφισιά, 31-03-2021. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Κηφισιάς εξέτασε τις 
προτεινόμενες αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και καταρχάς θεωρεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές χρήζουν 
περαιτέρω επεξεργασίας, διερεύνησης και συζήτησης και οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν με βάση το 
υπέρτατο συμφέρον του παιδιού και την ισότητα των δικαιωμάτων και ευθυνών και των δύο γονέων. Συνοπτικά, 
η ΔΕΠΙΣ Κηφισιάς σημειώνει τα εξής: 1. Συμφωνεί από θέση αρχής με το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού και την 
ισότητα των δικαιωμάτων και των ευθυνών και των δύο γονέων. 2. Υπογραμμίζει ότι το ισχύον παιδοκεντρικό 
Οικογενειακό Δίκαιο της χώρας μας είναι από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη και απόλυτα σύμφωνο με το 
διεθνές δίκαιο, όπως εκφράζεται από τις θεσπισμένες Διεθνείς Συμβάσεις, το οποίο ήδη προβλέπει τη 
συνεπιμέλεια, παρά τα όσα προβάλλονται περί του αντιθέτου, και προδιαγράφει την άσκηση της γονικής μέριμνας 
με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου και τη διατήρηση της επαφής και με τους δύο γονείς. 3. Θεωρεί ότι 
καθιέρωση της «Υποχρεωτικής Συνεπιμέλειας» των τέκνων από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο ή τη διάστασή 
τους που προβλέπεται στο νέο Νόμο θα είναι σε βάρος των παιδιών. 4. Εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
προτεινόμενη υποχρεωτική εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και των δύο γονέων 
και χωρίς να έχουν προηγηθεί έρευνες και μελέτες που θα καταδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η ομαλή 
σωματική και ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού δεν θα επηρεάζεται από τη μη σταθερότητα στο περιβάλλον, 
τις συνθήκες ζωής και του βασικού φροντιστή του. 5. Θεωρεί ότι η προώθηση των αλλαγών στο Οικογενειακό 
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Δίκαιο στοχεύει πρωτίστως στην ικανοποίηση μερίδας των γονέων, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το συμφέρον του 
παιδιού. 6. Έχει τη βεβαιότητα ότι τα προβλήματα που πράγματι υπάρχουν σε μερίδα των χωρισμένων ζευγαριών 
(προστριβές, συναισθηματικοί εκβιασμοί, κλπ), δεν οφείλονται στο νόμο, αλλά στην εφαρμογή του. Ως εκ τούτου, 
θεωρεί επιβεβλημένη την εξεύρεση λύσεων από την Πολιτεία σε αυτό το επίπεδο και όχι σε αυτό της αλλαγής των 
υφιστάμενου δικαίου με νομοθετήματα που δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα και που θα οδηγήσουν σε 
επικίνδυνες ατραπούς τα παιδιά μας. 7. Τάσσεται υπέρ της ίδρυσης οικογενειακών δικαστηρίων, κατ΄ εφαρμογή 
του Ν. 2447/1996 καθώς και σώματος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών, με επαρκή και κατάλληλη 
στελέχωση και τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα, που θα ενισχυθεί με ψυχολόγους και θα συνεργάζεται και με τον 
δικαστικό μεσολαβητή που λειτουργεί ήδη, βάσει του άρθρου 214Β ΚΠολΔ. 8. Θεωρεί ότι οι περιπτώσεις 
κακοποίησης ή παραμέλησης των παιδιών, αλλά και οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, σωματικής, 
σεξουαλικής, ψυχολογικής ή και οικονομικής να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στις δικαστικές αποφάσεις 
για την γονική επιμέλεια.Η ΔΕΠΙΣ θεωρεί επιβεβλημένη την περαιτέρω επεξεργασία του παρόντος Νομοσχέδιου 
το οποίο έχει πολλές ασάφειες ώστε οι όποιες αλλαγές τελικά προκριθούν να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, 
επιστημονικά σωστές και κυρίως να λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον του παιδιού που με τις παρούσες 
προτεινόμενες μεταβολές τίθεται εν αμφιβόλω. Καμία ωστόσο τέτοια διαβούλευση δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με νηφαλιότητα και πνεύμα συναίνεσης και ομοψυχίας, όσο πληρωμένες διαφημιστικές 
εκστρατείες σε στάσεις λεωφορείων ή στρατιές στρατολογημένων κονδυλοφόρων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης επιχειρούν να φορτίσουν συναισθηματικά το κλίμα και να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Η 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Κοινωνιολόγος, MSc, Δημοτική Σύμβουλος Κηφισιάς. ΤΑ ΜΕΛΗ, ΛΑΟΥΡΑ 
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ, διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, εμπειρογνώμονας. ΔΕΠΙΣΕΡΙΦΥΛΗ ΓΑΛΛΗ, εκπρόσωπος Εμπορικού 
Συλλόγου Κηφισιάς. ΕΥΘΥΜΙΑ (ΜΙΚΑ) ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, εκπρόσωπος Ελληνικής Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκού Λόμπυ 
Γυναικών. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ, διδάκτωρ Κοινωνιολογίας εμπειρογνώμονας. ΔΕΠΙΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων Κηφισιάς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:27 | Ιωάννα Παπαχρήστου εφόσον θέλετε το καλό των παιδιών, ακολουθείστε τις 
επιστημονικές έρευνες σε ολον τον κόσμο που μιλούν για συνεπιμελεια ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία κ 
στους δύο γονείς. Αρκετά με δράματα εις βάρος παιδιών. Φέρτε ισότητα κ δικαιοσύνη!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:29 | Νεκτάριος Κ. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά να ξεπεράσουν ένα διαζύγιο. Τόσο καιρό ακούω 
Επιστημονικές μελέτες που το επικροτούν. Το ίδιο και η Ευρώπη. Φέρτε ισότητα κ δικαιοσύνη στη ζωή των 
παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:35 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
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μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:51 | Τζέσικα κολυμπ. Προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών με ψήφιση συνεπιμελειας 
με ίσα δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς. Είμαι γυναίκα που σέβομαι τους νόμους και θέλω το καλό των 
παιδιών. Αυστηροποιηση των ποινών κ αφαίρεση της επιμέλειας σε σοβαρές περιπτώσεις θα οδηγήσει σε 
ευημερία στις ζωές τους. Η επιστήμη και η Ευρώπη μιλησαν ήδη. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:04 | Μάριος Αναγνωστόπουλος Η συνεπιμέλεια επιβάλλεται να ψηφιστεί διότι θα 
απαλλάξει τα παιδιά από το καθεστώς ομηρίας που τους έχει επιβληθεί από γονείς που εκμετάλλεύονται το 
αναχρονιστικο νομικό πλαίσιο προκειμένου να εξαντλησουν την εκδικητικότητα τους ως προς τον γονέα που δεν 
έχει την επιμέλεια. Οι γονείς στα πλαίσια της ισότητας πάντα εχουν δικαίωμα ίσης συμμετοχής στη ζωή του 
παιδιού. Υπερασπίστε με νόμο το δικαίωμα του παιδιού να έχει ισοχρονα και τους 2 γονείς στη ζωή του αντί να 
στερείται τον ένα από επικίνδυνους γονείς αποξενωτές. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:24 | Γιώργος Αλ. Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η αποξενωση 

κ να έρθει στα μέτρα όσων αναφέρουν οι μελέτες κ η ευρώπη.παρακαλω αλλάξτε τα παρακατω➢Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
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σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:05 | Σάββας Είμαι ένας πατέρας ενός τρίχρονου αγοριού και θεωρώ ότι στο νομοσχέδιο 
πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές ανά άρθρο. Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού και ισόχρονης παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή 
του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους με εναλλασσόμενη κατοικία και ιδία δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι 
αυτού. Άρθρο 3: Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Στο άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 56 Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την τελευταία κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του 
τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων του. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην 
κατοικία και των δύο γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του». Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1511 Άσκηση – ανάθεση γονικής 
μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου. 1. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη 
κατοικία στις κατοικίες και των δυο γονέων, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με 
καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 6 
Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση άρθρου 1512 ΑΚ. Το άρθρο 1512 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 
164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1512 Σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι 
γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας 
υποχρεωτικά σε διαμεσολάβηση αν διαφωνούν κατά την οποία θα κρατούνται πρακτικά και προτάσεις τα οποία 
θα μπορούν επικουρικά να βοηθούν το δικαστήριο για την κρίση του ,ως προς την στάση των γονέων για το 
πραγματικό όφελος του τεκνού . Αν διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, 
αποφασίζει το δικαστήριο». Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Ο τίτλος και το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, 
Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 1. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, μόνο εξαιτίας σοβαρού λόγου και ιδιαιτέρως αν 
ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση 
ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή 
αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να 
προσφύγει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου σε μηνιαία βάση ή σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψιν την απόσταση κατοικίας των 
γονέων και το πραγματικό όφελος του τεκνού ,ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα, γ) 
να διατάξει την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. 
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Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ. Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική 
μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
ουσιαστική και ισόχρονη με εναλλασσόμενη κατοικία και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. 
Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση 
δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει 
τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων ή η μητέρα δεχτεί να γίνει εξέταση DNA, 
ώστε να εξακριβωθεί η ταυτότητα του πατέρα και να το αναγνωρίσει. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το 
συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα». Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα 
γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ. Άρθρο 1516 Πράξεις από τον ένα γονέα 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη 
δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των 
γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των 
γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου 
γονέα ή τρίτου αναλογικά, τα οποία είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης Ελληνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας. Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, 
Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η επιμέλεια ασκείται 
από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, 
για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για 
ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από 
κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από 
τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου». Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται 
ως εξής: «Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή 
αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ. μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, 
η. οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα ,Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις 
του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων 
οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή 
ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη 
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σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, 
με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες». 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:17 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού 
του νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ. αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:14 | GPO Μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία Δημόσιας Διαβούλευσης Μεταρρυθμίσεις 
αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου20858 – Όλα τα Σχόλια επί 
όλων των άρθρων: 1) 61,32% Υπέρ της Συνεπιμέλειας βάση του Ψηφίσματος 2079 (2015) συμβουλίου της 
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Ευρώπης. 2) 19,34% Αλλαγή τεκμαρτού χρόνου επικοινωνίας από 1/3 σε ½ και βασικές τροποποιήσεις επί των 
άρθρων αυτού. 3) 14,24% Το προσχέδιο νόμου προς διαβούλευση να παραμείνει ως έχει. 4) 5,10% Να παραμείνει 
ο παλαιός νόμος οικογενειακού δικαίου ως έχει. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:50 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο σκοπός ενός νόμου και 
το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα 
άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονέας δεν μπορεί να διαφωνήσει 
ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα 
του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς 
και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά 
χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς 
βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:11 | Καλλίνα Δ. Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου 
το οποίο ικανοποιείται από την ανατροφή του τέκνου και την εκπλήρωση της ευθύνης έναντι αυτού και από τους 
δύο γονείς του. Οι γονείς ασκούν την γονική μέριμνα από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ. Κανένας ρατσιστικός διαχωρισμός 
σε εντός και Εκτός γάμου παιδιά. Να μπεί τέλος στις παράλογες και υπέρογκες για μικρά παιδιά διατροφές. Να 
υπολογίζονται βάση αντικειμενικών κριτηρίων και πινάκων. Οταν υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις ανάμεσα 
στα δύο σπίτια, τα έξοδα και ο τρόπος μεταφοράς των παιδιών να μοιράζονται εξίσου και από τους δύο γονείς. 
Τίποτα λιγότερο απο 50-50 σε όλα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:13 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
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τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτειά καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:31 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:54 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:40 | ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
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περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:08 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας .2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
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πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Eυχαριστώ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:50 | Νώντας Σε καμία δυτική χώρα ΔΕΝ υπάρχουν τόσο μονερείς αποφάσεις εις βάρος των 
ανηλίκων όσο στην Ελλάδα που ξεπερνά το 95% ! 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ για κάθε συνάθρωπο αυτού του τόπου, ανεξαρτήτος φύλου! Δώστε με έναν νόμο 
την ευκαιρία σε κάθε παιδί να γνωρίσει με την ΙΣΗ φυσική παρουσία, τον κάθε γονέα του! 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:47 | Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας Το Νομοσχέδιο «άγχεται» από το 1ο κιόλας Άρθρο 
του να ταυτίσει το συμφέρον του τέκνου με τα γονεϊκά δικαιώματα για αυτό και το ορίζει κοινό για όλα τα παιδιά 
καθώς εξυπηρετείται ΜΟΝΟ «δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή». Αυτή η οπτική 
γωνία, βαθιά πατριαρχική, καθώς θεωρεί τα παιδιά παθητικούς δέκτες άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι 
φορείς δικαιωμάτων, δυστυχώς, διαπνέει ολόκληρο το νομοσχέδιο (ενδεικτικά, βλ. Άρθρα 5, 7, 13, 14), το οποίο 
μοιάζει να πασχίζει να διασφαλίσει την άσκηση γονεϊκών δικαιωμάτων χωρίς να εξετάζει κατά πόσο αυτό πλήττει 
το συμφέρον του παιδιού. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει (βλ. Άρθρα 13, 14) ακόμα και όταν η άσκηση γονεϊκών 
δικαιωμάτων συγκρούεται με το συμφέρον και τα δικαιώματα των παιδιών, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας ή άλλου εγκλήματος με δράστη γονιό και θύματα τα παιδιά ή τον άλλο γονιό και τα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:29 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:54 | Γεράσιμος Το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να αποσκοπεί στο συμφέρον του παιδιού 
πρώτα, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η σχετική επιτροπή δεν αποτελούταν 
κυρίως από παιδοψυχολόγους. Κάπου άκουσα πως έβαλαν μέλη της επιτροπής που είχε η προηγούμενη 
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κυβέρνηση για να έχει ευρεία αποδοχή. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, μιας και η προηγούμενη κυβέρνηση 
προτίμησε την εύνοια του δικηγορικού σώματος από το καλό του παιδιού μου και χιλιάδων άλλων παιδιών στην 
Ελλάδα. Ακούστε λοιπόν επιτέλους τι λένε οι ειδικοί, γιατί καταστρέφεται το μέλλον της χώρας μας. Προσοχή! Το 
νομοσχέδιο πρέπει να είναι όσο πιο συγκεκριμένο γίνεται (γιατί δε μας περισσεύουν άλλα χρήματα ούτε χρόνος 
για να κυνηγήσουμε το καλό του παιδιού μας δικαστικά) και να μην έχουν δικαίωμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν 
συμφέρον να καθορίσουν το μέλλον των παιδιών μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:58 | maria karampela Το συμφέρον του τέκνου είναι μία αόριστη νομική έννοια που 
εξειδικεύεται κατά περίπτωση από το Δικαστήριο. Δεν υπάρχει ένας ενδεδειγμένος και οριζόντιος τρόπος 
εξυπηρέτησης του συμφέροντος του τέκνου. Σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του τέκνου υπαγορεύει την 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα ή και από τους δύο γονείς και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει 
δεκτό ότι το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πάντοτε με την ενεργό παρουσία και των δύο γονέων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:17 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) 
είναι αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νομου στην βαση του 
σκοπου του νομοθετη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτεινει κατι αλλο. Η 
ενεργός παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν 
οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού 
οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην 
καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με 
το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:31 | Τατιάνα Νάσιου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο 
συνήθως διαμένει. ΤΟ «ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΜΕΝΕΙ» ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΣΟΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΚΤΟΣ 
ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ, ΟΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 5 Συμφέρον 
τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. Άρθρο 6 Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση άρθρου 1512 ΑΚ. Σε περίπτωση διαφωνίας. Ο 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΖΕΙ Ο 
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΙΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΑΓΑΜΤΙΚΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ Ή ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΕΚΤΩΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΟΥΣ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – 
διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης 
συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο – ΤΟ «ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ» 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΣΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ, ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο 
γονέα. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ 
ΑΥΤΗ, ΟΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ 
ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΟΧΙ ΛΟΓΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ) και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει 
σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή 
αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς 
το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΝΩ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο,Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα 
γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ. Πράξεις από τον ένα γονέα2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. 
Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφή. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:07 | D Gkan Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα η Ελλάδα αποτελεί τη 2η πιο διεφθαρμένη 
χώρα της Ευρώπης στον δημόσιο τομέα. Μέσα στις διαστάσεις που αξιολογήθηκαν προφανώς συγκαταλέγονται 
και τα δικαστήρια και οι δικαστές και η δικαιοσύνη. Εάν το νέο οικογενειακό δίκαιο δεν είναι σαφές ως προς τα 
κριτήρια ανάθεσης επιμέλειας – τη βαρύτητα εκείνων, τους λόγους στέρησης της συνεπιμέλειας από έναν πατέρα, 
τον σαφή τρόπο υπολογισμού πχ της διατροφής, την παράλογη απόφαση χωρισμού πατέρα και παιδιού ως 
αποτέλεσμα ενός διαζυγιού ενός ζευγαριού κοκ, θα ανατεθεί εκ νέου στους δικαστές της χώρας να λάβουν με 
βάση τη δικιά τους λογική αντίστοιχες αποφάσεις διαιωνίζοντας της διαφθορά που διαπιστώθηκε από την 
παραπάνω παγκόσμια έρευνα (188 χώρες), στον δημόσιο τομέα της χώρας. Δεν μπορείς κάποιον να τον πάψεις 
να λειτουργεί διεφθαρμένος με επιμορφωτικά προγράμματα, παρά μόνο με σαφή νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς 
κανένα περιθώριο προσωπικής ερμηνείας εκ μέρους των δημόσιων λειτουργών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:52 | ΙΩΑΝΝΑ Τ Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και 
προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να ανατρέφεται εξίσου και από τους δυο γονείς. Κατά νομικό τεκμήριο, 
δηλαδή υποχρεωτικά, κοινή άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από την μεταξύ τους νομική σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ). Αφαίρεση 
της επιμέλειας μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). Κατά νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί η γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ τους. Προσδιορισμός του τόπου κατοικίας του παιδιού ως ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, κατά τρόπο, ώστε το παιδί να μην αλλάζει τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική δικαστικη ́
απόφαση. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο επικοινωνίας – με 
φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, 
μεταξύ άλλων και πρακτικά στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του 
ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο 
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οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. Θεσ́πιση επιβαρυντικής 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης. Η 
Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της 
δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας 
στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:54 | Ηλίας κ. Παντρεμένος πατέρας Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα 
συναινετικά διαζύγια και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική 
πραγματικότητα, το τι ισχύει στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
2079/2015,την επιστημονική βιβλιογραφία, το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της 
κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), το κείμενο του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών 
Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις χωρισμένων ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη 
εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – συνεπιμέλεια – ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας 
με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα για τα παιδιά τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των 
παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη 
απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόμου και η συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που 
θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την κουλτούρα συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων 
αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή του από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα 
μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο παρόν νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια 
της ίσου παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου 
δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:22 | konstantinos 50/50 ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ, 
ΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:54 | Νίκος Μ. Πατέρας Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα συναινετικά 
διαζύγια και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, το τι 
ισχύει στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015,την επιστημονική 
βιβλιογραφία, το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), 
το κείμενο του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις 
χωρισμένων ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – 
συνεπιμέλεια – ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα 
για τα παιδιά τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά 
και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο 
νόμου και η συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την 
κουλτούρα συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή 
του από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο 
παρόν νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσου παρουσίας και των δύο 
γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα 
(γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο 
ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να ανατρέφεται εξίσου και από τους δυο γονείς. 
Κατά νομικό τεκμήριο, δηλαδή υποχρεωτικά, κοινή άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από 
τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από την μεταξύ τους νομική σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, 
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κλπ). Αφαίρεση της επιμέλειας μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ). Κατά νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων 
σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί η 
γονική μέριμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων 
που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ τους. Προσδιορισμός του τόπου κατοικίας του παιδιού ως ο τόπος 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, κατά τρόπο, ώστε το παιδί να μην αλλάζει τόπο ανατροφής (π.χ. να 
μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστικη ́
δικαστικη ́ απόφαση. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος 
θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει 
ο δικαστής. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές 
που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. Αυστηρες́ ποινες́ για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:49 | ΔΚ Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως επιτακτικά και 
υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου 
υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις 
έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού 
υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, 
μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:39 | MD Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως επιτακτικά και 
υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου 
υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο  
ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις 
έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού 
υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, 
μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:58 | Δ.Δ. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας. 
Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές προϋποθέσεις 
απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του παιδιού όσο και 
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του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου 
Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά 
αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. 
Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής 
κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό 
η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη 
διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:32 | Δ.Δ. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:11 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:49 | Δάνης Όταν χωρίζει ένα ζευγάρι δεν χωρίζει ως γονιός εκτός αν τι θέλουνε …τρα το 
αυτονόητο ειναι τα παιδιά να μοιράζονται και με τους δυο γονείς με ίσο χρονο εναλασσομενη κατοικία …ολοι μαζί 
για το καλό των παιδιών μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:36 | ΚΩΣΤΑΣ Με την πρόταση για το άρθρο 1511 ΑΚ, το παιδί εξαφανίζεται από τη ρύθμιση 
και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων, διατάξεις που βρίσκονται σε αντινομία με άλλες 
διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: α) Η παρανόηση της λειτουργίας του 
άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του παιδιού ως γενική προϋπόθεση για 
τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με το ΣχΝ ρυθμίζονται τα κριτήρια 
ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως η διάταξη περιέχει κριτήρια 
που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί ενός συγκεκριμένου θέματος 
γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:43 | Κατερίνα Γεωργίτση Το καλό και το συμφέρον των παιδιών επιτάσσει τον νέο νόμο, όχι 
πλέον στην αποκλειστική μητρική επιμέλεια που έχει επιφέρει πολλά προβλήματα σε γονεις που είχαν μόνο 
μέριμνα. Ισοτητα γονέων για να βλέπουμε τα εγγόνια μας που έχουμε να τα δούμε 3 χρόνια. Η αντοχή μας 
εξαντλείται. Σωστε τα παιδιά μας,έχουν δύο γονείς και παππούδες που τα αγαπάνε. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:11 | ΠΑΡΗΣ Ζητάμε το τρίπτυχο Συνεπιμελεια εναλασσομενη κατοικία ίσος χρόνος με τους 
δυο γονείς αφού όπως ολοι λένε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί για το καλό των παιδιών μας …Αποδείξτε το. 
31 Μαρτίου 2021, 18:32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝ Η επίλυση των τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν τόσο με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, όσο και της νομολογίας των δικαστηρίων που απέτυχε 
να αποτυπώσει τις αλλαγές στην κοινωνία και τις κοινωνικές συνθήκες, είναι επιτακτική. Η ραγδαία αύξηση των 
διαζυγίων σε συνδυασμό με την εκρηκτική αύξηση των παραβιάσεων δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας 
απέκλεισε τον ένα γονέα και τους ανιόντες αυτού από την ζωή χιλιάδων των παιδιών. Η πολιτεία καλείτε να 
προστατεύσει πρωτίστως τα παιδιά και δευτερευόντως να οριοθετήσει τις συμπεριφορές των γονέων προς το 
συμφέρον του παιδιού, μέσα από μια αμερόληπτη στάση χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις. Το νομοσχέδιο 
βρίσκετε προς την σωστή κατεύθυνση και το βάρος πέφτει στην δικαστική εξουσία να το εφαρμόσει λαμβάνοντας 
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υπ’ οψιν του ότι το παιδί χρειάζεται να έχει δύο γονείς ισότιμα στην ζωή του. Η ρατσιστική νοοτροπία των 
επικριτικών σχολίων της +επιμέλειας και η ενοχοποίηση λόγω φύλου , είναι ακόμα ένας λόγος που επιτάσσει την 
αναγκαιότητα ενός σωστού και δίκαιου νομοθετικού πλαισίου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:57 | Καραμπάσης Μιχάλης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον 
οποίο συνήθως διαμένει. ΤΟ «ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΜΕΝΕΙ» ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΙΣΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ 
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ, ΟΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με 
την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 6 Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση 
άρθρου 1512 ΑΚ. Σε περίπτωση διαφωνίας. Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΖΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΙΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΑΓΑΜΤΙΚΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ Ή ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, 
ΕΚΤΩΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο – ΤΟ «ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ» ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΣΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. Ο 
ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ, ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα». Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 
1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την 
άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο 
θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΚΤΟΣ 
ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ, ΟΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΟΧΙ ΛΟΓΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ) και 
ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την 
άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του 
τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί 
να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΝΩ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα 
γονέα ή σε τρίτο, Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ. Πράξεις από τον ένα 
γονέα. 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
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περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφή. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:33 | Γρηγόρης Τα παιδιά πρέπει να ειναι οπωσδήποτε και με τους δυο γονείς με ίσο χρονο 
μαζί τους …ειναι αδικία γονιός να ειναι μακριά απο τα παιδιά του χωρίς την θέληση του …Υπουργε τωρα ειναι η 
ωρα για αλλαγές σύμφωνα και με την απόφαση του συμβουλίου της Ευρώπης που έχει ψηφίσει η χώρα μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:37 | Αλεξανδρα ΕΧΕΤΕ ΕΚΤΕΘΕΙ,ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΑΛΛΗ» ΠΛΕΥΡΑ.ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΤΕ 
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ.ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ» ΚΑΝΆΛΙΑ.ΠΟΛΛΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΈΣΕΙΣ.ΒΑΖΕΤΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΙΣ ΖΩΕΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ.ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΛΛΗ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ(ΔΕΝ 
ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΩΣ ,ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΝΕΣΗΜΕΡΙ ΕΧΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΜΕΤΑ 
ΔΙΑΒΑΣΜΑ,ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ,ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΚΟΙΜΗΘΟΥΝ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ ,ΘΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΉ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ 
ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ.ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΑΊΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΑΣ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΑ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΕΣ .ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΥΣΗ.ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟ 
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΣΗ,ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΕΚ ΤΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ Ή ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΝΊΣΧΥΣΗ.ΚΑΝΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΌΓΩΝ ΚΤΛ.ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ.ΠΡΟΣΤΑΤΈΨΤΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ,ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ.ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΠΟΤΕ 
ΚΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:00 | Αναστάσης Κοινη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ εναλασσομενη κατοικία ίσος χρόνος και με τους δυο 
γονείς για το καλό των παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:45 | Xaris Το συμφέρον του τέκνου είναι μία αόριστη νομική έννοια που εξειδικεύεται κατά 
περίπτωση από το Δικαστήριο. Δεν υπάρχει ένας ενδεδειγμένος και οριζόντιος τρόπος εξυπηρέτησης του 
συμφέροντος του τέκνου. Σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του τέκνου υπαγορεύει την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας από τον ένα γονέα ή και από τους δύο γονείς και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το συμφέρον 
του τέκνου εξυπηρετείται πάντοτε με την ενεργό παρουσία και των δύο γονέων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:32 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΤΑ Το παιδί μου θέλει να μένει και στο σπίτι μου και να περνάει μαζί μου 
πιο πολύ χρόνο από τα 2 Σαββατοκύριακα, αλλά δεν μπορεί γιατί ο πατέρας του που έχει την επιμέλεια βάζει 
συνέχεια εμπόδια. Γι αυτό μου ζήτησε να σας γράψω και να ζητήσω ισόχρονη διαμονή και στα δυο σπίτια και 
κοινή επιμέλεια. Έτσι λέει, θα υποχρεωθεί ο πατέρας του να μην τον εμποδίζει να διαμένει και να φροντίζεται και 
από έμενα όπως αυτό θέλει. Βοηθήστε το παιδί μου να μπορεί να μεγαλώνει έχοντας και τους δυο γονείς του στη 
ζωή του. Άλλωστε, συμπληρώνω εγώ, δε φταίει σε τίποτα το παιδί μας αν ο πατέρας του έχει βρει ένα τρόπο να 
εκδικείται έμενα για τον χωρισμό μας, στέργοντας μου τη δυνατότητα ουσιαστικής φροντίδας του παιδιού μας και 
κάνοντάς με απλό επισκέπτη αντί για γονιό. Ζήτω να προστεθεί στο άρθρο 5: Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονη ́στις 
κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:34 | ALEXANDRA Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια είναι το ξεκίνημα μιας άσχημης περιπέτειας. 
Τόσο για τις δύο πλευρές και τις οικογένειες που εμπλέκονται (παππούδες, γιαγιάδες, νέα οικογένεια) όσο , και 
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κυρίως, για το παιδί. Νέες συγκρούσεις, καινούριο «φάγωμα» με το παιδί να απορροφά όλους τους κραδασμούς. 
Αυτό το παιδί ως ενήλικας θα αμφιταλαντεύεται διαρκώς για το ποιο είναι το σωστό για εκείνο. Η υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια εκμηδενίζει το παιδί, το καθιστά κομπάρσο σε μια παλιά ιστορία τραύματος που τώρα 
κακοφορμίζει. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:07 | Mia_giagia Πατεράδες που εγκατέλειψαν τα παιδιά τους και γύρισαν μετά από χρόνια 
υπάρχουν πολλοί, μητέρες ελάχιστες. Θα θρηνήσουμε με μια τέτοια αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:05 | Α.Α Η Γαλλία νομοθετεί αναστολή του δικαιώματος γονικής μέριμνας και επικοινωνίας 
του κακοποιητή με το παιδί, από την πρώτη στιγμή της Ποινικής Δίωξης. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα συζητάμε 
για ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο, μέχρι την «αμετάκλητη» απόφαση, δηλαδή μέχρι την χρονοβόρα και 
πολυδάπανη απόφαση του Άρειου Πάγου, ο κακοποιητής θα μπορεί να παίρνει το παιδί μέχρι και 1/3 του 
συνολικού χρόνου. Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική Βουλή ψήφισε το Ν. 2020-936 με σκοπό την προστασία των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό το νόμο προβλέπονται -ανάμεσα σε άλλες σημαντικότατες διατάξεις- 
οι παρακάτω, που σχετίζονται με την επικοινωνία γονέα – παιδιού. Εκ του νόμου αναστέλλεται προσωρινά η 
άσκηση της γονικής μέριμνας και το δικαίωμα επικοινωνίας σε περίπτωση ποινικού αδικήματος από γονέα στον 
άλλο γονέα ή στο παιδί, από την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, χωρίς 
να χρειάζεται ειδική μνεία του ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή. Πριν την άσκηση ποινικής δίωξης, 
μπορούν ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσουν, με αιτιολογημένη απόφαση, σχετικά με την 
αναστολή του δικαιώματος που έχει το υπό εξέταση άτομο ως προς την επικοινωνία και διαμονή με το ανήλικο 
παιδί του. Δικαίωμα διαμονής στη συζυγική στέγη στον σύζυγο που δεν είναι ο δράστης της άσκησης βίας, ακόμη 
κι αν έχει φιλοξενηθεί προσωρινά σε άλλη κατοικία, όπως σε καταφύγιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανάληψη 
ευθύνης για τα έξοδα που σχετίζονται με αυτό το προσωρινό καταφύγιο μπορεί να επιβαρύνουν τον βίαιο σύζυγο. 
Τα ίδια ισχύουν για συντρόφους που συγκατοικούσαν με σύμφωνο συμβίωσης ή χωρίς σύμφωνο. Με αυτόν τον 
τρόπο, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για εγκατάλειψη συζυγικής στέγης, και 
παύει το ζήτημα της κατοικίας να είναι αποτρεπτικός λόγος ως προς την απόφαση καταγγελίας της βίας. Τέλος, 
στα συμπεράσματα της έκθεσης ήταν ότι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια είναι συχνά για τον πρώην σύντροφο το 
μέσο άσκησης εξουσίας και συνιστά νέα μορφή άσκησης βίας στο θύμα του. Το δικαίωμα επίσκεψης και 
φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και τα παιδιά μεγάλο ρίσκο, θέτει τις γυναίκες θύματα 
βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους και κάποιες φορές τις εκθέτει σε αυτόν χωρίς καμία απολύτως 
ασφάλεια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:27 | Ελίνα Για να καταλάβετε τί γίνεται, μπείτε εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=GiXokhuUUas. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. Απορία! Αφού όλες οι κατηγορίες περί ενδ.βίας είναι ψευδείς, άρα 
όλες οι στατιστικές για αύξηση ενδοοικογενειακής βίας είναι ψεύτικες. Αυτό μας λένε οι παραπάνω; Kαι οι 
στατιστικές της αστυνομίας κι όλων των άμεσων φορέων κτλ; Μέχρι κι ο κύριος Υπουργός έχει ανάρτηση με 
στατιστικα της αστυνομίας. Άρα όλοι λένε ψέμματα εκτός απο τους κυρίους αυτούς; Δικαστηριακή γραμμή είναι 
όλο αυτό περί ψευδών καταγγελιών για επίτευξη των προσωπικών τους στοχων και φυσικά δεν έχω ακούσει και 
κανέναν εγκληματία να παραδςχεται το έγκλημά του. Απόσυρση ή έστω μια δικλειδα ασφαλείας γι ‘αυτές τις 
γυναίκες κι αυτά τα παιδιά!!!! Αλλιώς μη βγαίνετε στη τηλεοραση κι υποστηρίζετε me too κτλ ενώ με τη βουλα 
του νόμου σπρωχνετε θύματα σε κακοποιούς και αυτοί αγιοποιουνται με το ψευτοσυνδρομο της γονεικης 
αποξένωσης. Κάτι δεν πάει καλα στην Ελλαδα κι ειμαι κι αντρας που δε μπορώ να διανοηθώ να σηκώνω χέρι στη 
γυναίκα αλλα στην εργασία μου εχω δεί πολλά! Αν δεν μπορείτε να προσφέρετε προστασία να το αποσύρετε.P. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:54 | Elisavet Efstratiou Κύριε Πρωθυπουργέ, Αρχηγοί κομμάτων, Κυρίες και Κύριοι 
Βουλευτές: Ζητούμε να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο. Ποια Συνεπιμέλεια 
ακριβώς θα νομοθετήσει η Ελληνική Κυβέρνηση όταν ήδη υπάρχει Η «Συναινετική Συνεπιμέλεια» στο παρόν 
Ελληνικό Οικογενειακό Δίκαιο και σε όλα τα κράτη μέλη όταν συμφωνούν και οι δύο γονείς. Σε κανένα κράτος του 
δυτικού κόσμου δεν υπάρχει «αναγκαστική επιμέλεια τέκνων η αναγκαστικός χρόνος επικοινωνίας» όταν 
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διαφωνούν οι γονείς. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που θα επιβάλλει Αναγκαστική 
Συνεπιμέλεια με Αναγκαστικό Χρόνο επικοινωνίας το 1/3 του χρόνου. Επιστολή καταπέλτης για τον Κ. Τσιάρα: 
Μετά τον πρωτοφανή αποκλεισμό των εκπροσώπων των δικαστικών λειτουργών από την σύνταξη Νομοσχεδίων 
που τους αφορούν άμεσα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προσέφυγε σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις 
και παράλληλα ζήτησε συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων. Χθες, η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών 
απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της και τον 
προβληματισμό για τους αποκλεισμούς που παραβιάζουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις συμβάσεις που έχει 
υπογράψει η Ελλάδα. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση είναι υπόλογη για μεθόδους που απέχουν πολύ από το 
κράτος Δικαίου. Χωρίς την συμφωνία και των δύο γονέων κανένα κράτος της ΕΕ Δεν νομοθετεί αναγκαστική 
επιμέλεια η αναγκαστικό χρόνο επικοινωνίας τέκνων – προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού εξετάζοντας την 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ερώτημα Προς την Επίτροπο από Dr. Vittorio Vezzetti πρόεδρος του Colibri, Είχε 
υποβληθή τον Ιανουάριο 2016 στο EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE και από το Σύλλογο Συνεπιμέλεια – 
Είχε δοθεί η παρακάτω Απάντηση από την επίτροπο. Γενικές γραμμές τι απάντησε το συμβούλιο της Ευρώπης : 1. 
Τα δικαστήρια επιλύουν τις υποθέσεις που αφορούν παιδιά ανάλογα την κάθε περίπτωση δηλαδή εξειδικευμένα 
κατά περίπτωση και όχι με ένα γενικό κανόνα. 2. Τα κράτη μπορεί να εισάγουν διαφορετικούς νόμους και 
πρακτικές για τα δικαιώματα του παιδιού – οι αποφάσεις που αφορούν παιδιά πρέπει να εξασφαλίζουν το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, το οποίο όπως προαναφέρεται κρίνεται case by case, δηλαδή κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με την οδηγία νο 14 (2013) της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, με προτεραιότητα το συμφέρον 
του παιδιού.  
 
31 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ο κίνδυνος της νομοθέτησης της νομολογίας κρύβεται στην 
ανάδειξη ενός πρωτεύοντα γονέα με τον οποίο το τέκνο θα διαμένει και ενός δευτερεύοντα, του γονέα του 
«πηγαινέλα». Διατηρούνται εξαιρέσεις για τα παιδιά εκτός γάμου. Δεν προβέπται μηχανισμός λειτουργίας της 
κοινή επιμέλειας πράγμα που θα οδηγήσει στη βέβαιη αποτυχία του νέου συστήματος και τη δικαιοόγηση της 
πρακτικής της αποκλειστικής επιμέλειας. Ο γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει καθορίζει τον τόπο κατοικίας 
του και επιπλέον ο τόπος αυτός δεν θα μεταβάλεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Δεν ορίζεται ότι οι 
διανυκτερεύσεις είναι μέσα στο 1/3 του χρόνου και ότι κατά τις σχολικές διακοπές ο χρόνος θα είναι Η μεταβατική 
διάταξη εξαιρεί όλες τις αποφάσεις αποκλειστικής επιμελειας που έχουν εκδοθεί. Δηλαδή προστατεύεται η 
αποκλειστική επιμέλεια και η διατροφή. Αν και δεν προβλέπονται τα σχέδια ανατροφής τέκνου – parenting plans, 
εισάγεται η υποχρεωτική διαμεσολάβηση με άγνωστους διαμεσολαβητές, άγνωστο κόστος και επιπλέον 
καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί του σχεδίου: Άρθρο 3 Τόπος κατοικίας 
τέκνου. Ως τόπος νομίμου κατοικίας του τέκνου πρέπει να ορίζεται η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. 
Άρθρο 4 Συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει την χρήση σχεδίων 
ανατροφής τέκνου. Με αυτά θα ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψηςς, 
σπουδών, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχές της 
ανατροφής του παιδιού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο οι γονείς 
καλούνται να απαντήσουν. Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον άλλο κατά 
τη πρώτη υποχρεωτική συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει στη συμφωνία 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας των γονέων. 
Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου. Άρθρο 1511 Συμφέρον του τέκνου. Ως συμφέρον του τέκνου ορίζεται η εξίσου 
ανατροφή του και από τους δύο γονείς του. Το τελευταίο εδάφιο πρέπει να διορθωθεί προβλέποντας αντί για την 
ωριμότητα την ικανότητα του τέκνου να έχει σχηματίσει δική του άποψη για τη ζωή του καθώς και ότι η γνώμη 
του τέκνου πρέπει έχει ληφθεί κατάλληλα δηλαδή από ειδικούς που έχουν τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα. 
Ιδίως για τα τέκνα που σήμερα ζουν μόνο με τον ένα γονέα. Άρθρο 6 Ορισμός διαμεσολαβητών. Η εκούσια 
διαμεσολάβηση είναι χρήσιμη και χρειάζονται οικογενειακοί διαμεσολαβητές. Δε νοείται η υποχρεωτική υπαγωγή 
στη διαμεσολάβηση είτε από το νόμο είτε από το δικαστή. Το δικαστήριο μπορεί σήμερα να κάνει χρήση του 
άρθρου 214 ΚΠολΔικ (δικαστική μεσολάβηση). Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση επιφέρει καθυστέρηση με την 
μετ’απόδειξη συζήτηση και αυξημένο κόστος. Άρθρο 7 Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει 
πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». 
Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο 
γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί ν’ αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά 
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μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. 
Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων 
του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του. 
Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα 
γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. 
Δεν συντρέχει λόγος μεταρρύθμισης του άρθρου 1514 ΑΚ Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Από το 
άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει ν’ αφαιρεθούν οι λέξεις «με αγωγή που άσκησε ο πατέρας» και 
ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος. Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός γάμου και με οποιοδήποτε τρόπο 
αναγνωρίζεται ν’ απολαμβάνει της ανατροφής και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα γονέα. 
Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ πρέπει να προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή άλλου υπόχρεου. Άρθρο 11 Προσωπική επικοινωνία. 
Σύμφωνα με τις παρούσες προτάσεις δε πρέπει να υπάρχει «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά 
συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια. Το 
ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις. Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα 
Στο τέλος της δευτέρας παραγράφου πρέπει να προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή στο τόπο της νομίμου 
κατοικίας του». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:00 | Elpis Zervas Κύριε Πρωθυπουργέ, Αρχηγοί κομμάτων, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές: 
Ζητούμε να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο. Ποια Συνεπιμέλεια ακριβώς θα 
νομοθετήσει η Ελληνική Κυβέρνηση όταν ήδη υπάρχει Η «Συναινετική Συνεπιμέλεια» στο παρόν Ελληνικό 
Οικογενειακό Δίκαιο και σε όλα τα κράτη μέλη όταν συμφωνούν και οι δύο γονείς. 
Σε κανένα κράτος του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει «αναγκαστική επιμέλεια τέκνων η αναγκαστικός χρόνος 
επικοινωνίας» όταν διαφωνούν οι γονείς. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που θα επιβάλλει 
Αναγκαστική Συνεπιμέλεια με Αναγκαστικό Χρόνο επικοινωνίας το 1/3 του χρόνου. Επιστολή καταπέλτης για τον 
Κ. Τσιάρα:Μετά τον πρωτοφανή αποκλεισμό των εκπροσώπων των δικαστικών λειτουργών από την σύνταξη 
Νομοσχεδίων που τους αφορούν άμεσα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προσέφυγε σε Ευρωπαϊκές και 
Διεθνείς Ενώσεις και παράλληλα ζήτησε συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων. Χθες, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Δικαστών απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της και 
τον προβληματισμό για τους αποκλεισμούς που παραβιάζουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις συμβάσεις που έχει 
υπογράψει η Ελλάδα. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση είναι υπόλογη για μεθόδους που απέχουν πολύ από το 
κράτος Δικαίου. Χωρίς την συμφωνία και των δύο γονέων κανένα κράτος της ΕΕ Δεν νομοθετεί αναγκαστική 
επιμέλεια η αναγκαστικό χρόνο επικοινωνίας τέκνων – προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού εξετάζοντας την 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Γενικές γραμμές τι απάντησε το συμβούλιο της Ευρώπης: 1. Τα δικαστήρια επιλύουν 
τις υποθέσεις που αφορούν παιδιά ανάλογα την κάθε περίπτωση δηλαδή εξειδικευμένα κατά περίπτωση και όχι 
με ένα γενικό κανόνα. 2. Τα κράτη μπορεί να εισάγουν διαφορετικούς νόμους και πρακτικές για τα δικαιώματα 
του παιδιού – οι αποφάσεις που αφορούν παιδιά πρέπει να εξασφαλίζουν το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, το 
οποίο όπως προαναφέρεται κρίνεται case by case, δηλαδή κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία νο 14 (2013) 
της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, με προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού.  
 
31 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ,  Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:47 | Chris Zervas Κύριε Πρωθυπουργέ, Αρχηγοί κομμάτων, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές: 
Ζητούμε να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο. Ποια Συνεπιμέλεια ακριβώς θα 
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νομοθετήσει η Ελληνική Κυβέρνηση όταν ήδη υπάρχει Η «Συναινετική Συνεπιμέλεια» στο παρόν Ελληνικό 
Οικογενειακό Δίκαιο και σε όλα τα κράτη μέλη όταν συμφωνούν και οι δύο γονείς. 
Σε κανένα κράτος του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει «αναγκαστική επιμέλεια τέκνων η αναγκαστικός χρόνος 
επικοινωνίας» όταν διαφωνούν οι γονείς. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που θα επιβάλλει 
Αναγκαστική Συνεπιμέλεια με Αναγκαστικό Χρόνο επικοινωνίας το 1/3 του χρόνου.Επιστολή καταπέλτης για τον 
Κ. Τσιάρα: Μετά τον πρωτοφανή αποκλεισμό των εκπροσώπων των δικαστικών λειτουργών από την σύνταξη 
Νομοσχεδίων που τους αφορούν άμεσα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προσέφυγε σε Ευρωπαϊκές και 
Διεθνείς Ενώσεις και παράλληλα ζήτησε συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων. Χθες, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Δικαστών απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της και 
τον προβληματισμό για τους αποκλεισμούς που παραβιάζουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις συμβάσεις που έχει 
υπογράψει η Ελλάδα. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση είναι υπόλογη για μεθόδους που απέχουν πολύ από το 
κράτος Δικαίου. Χωρίς την συμφωνία και των δύο γονέων κανένα κράτος της ΕΕ Δεν νομοθετεί αναγκαστική 
επιμέλεια η αναγκαστικό χρόνο επικοινωνίας τέκνων – προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού εξετάζοντας την 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Γενικές γραμμές τι απάντησε το συμβούλιο της Ευρώπης: 1. Τα δικαστήρια επιλύουν 
τις υποθέσεις που αφορούν παιδιά ανάλογα την κάθε περίπτωση δηλαδή εξειδικευμένα κατά περίπτωση και όχι 
με ένα γενικό κανόνα. 2. Τα κράτη μπορεί να εισάγουν διαφορετικούς νόμους και πρακτικές για τα δικαιώματα 
του παιδιού – οι αποφάσεις που αφορούν παιδιά πρέπει να εξασφαλίζουν το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, το 
οποίο όπως προαναφέρεται κρίνεται case by case, δηλαδή κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία νο 14 (2013) 
της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, με προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:42 | Κ.Π. Θεώρησα καθήκον μου να γράψω στη διαβούλευση μιας κι εχω γίνει αυτόπτης 
μάρτυρας τέτοιου περιστατικού βίας. Η γειτόνισα μου, ενώ ακούγαμε καβγάδες και τα παιδάκια να κλαίνε κάποια 
στιγμή έφτασε στο απροχώρητο το πράγμα. Ενώπιον των παιδιών ο σύζυγος τη βούτηξε και την πέταξε απο τη 
σκάλα της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να χτυπήσει πολύ ασχημα στο κεφάλι και τον αυχένα με κινδυνο 
αναπηρίας κι όλα αυτά μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τα οποία εκλαιγαν και φωναζαν τα καημένα και 
μπροστά μας.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του στο δικαστήριο. Εγώ κι ο σύζυγος πήγαμε μάρτυρες ώς 
οφείλαμε. Ο κύριος επικαλούταν συνεχώς ψευδείς κατηγορίες και εκανε μήνυσε και σε εμάς για ψευδομαρτυρία 
(φυσικά αθωωθήκαμε). Διαβάζοντας λοιπόν όλα αυτά τα σχόλια των κυρίων εδώ περί ψευδούς κατηγοριών έχω 
να πώ οτι είναι κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι κακοποιητές. Το είδα με τα μάτια μου.Μια αξιόλογη κοπέλα η 
οποία τρέμει και φοβάται με αυτό που θέλετε να ψηφίσετε γιατί δεν εχει γινει ακομα εφετείο ουτε Αρειος Πάγος 
που έχει σκοπο οπως διαμηνύει ο κύριoς να πάει κι απειλει ακόμα κι εμας που βρεθήκαμε αυτόπτες μάρτυρες. 
Αγαπητή κυβέρνηση προσέξτε πάρα πολύ. Σαν μάνα κι εγω θα φοβόμουν πάρα πολυ για μενα και τα παιδιά μου. 
Τουλάχιστον κάντε κάτι γι ‘αυτές τις γυναίκες κι αυτά τα παιδια. Μην περιμένουν εφετεία. Έρχεται κατω απο την 
πολυκατοικία ουρλιάζει την κατηγορεί, βάζει στην μέση τα παιδιά, τα οποία τα είχε γραμμένα όσο ζούσαν μαζί. 
Σας το λεω με το χέρι στην καρδιά. Καντε κάτι. ΜΗ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ!!!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:32 | Φώτης. Μ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Διορθώστε το 
επιτέλους γιατί 50 χρόνια έχει καταστραφεί 1,5 γενιά παιδιών. Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και κανένας 
δεν πρέπει να έχει το πάνω χέρι σε αυτά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:16 | Ιωαννίδου Γεωργία καταρχας μπραβο σας για την θεσπιση αυτου του νομου,ενας νομος 
που επρεπε να ειχε ερθει χρονια πριν,οπως γινεται σε ολες τις δυτικες κοινωνιες. Τα παιδια οπως πριν τον γάμο 
ετσι και μετα πρεπει να ανατρεφονται απο κοινου και εξισου και απο τους δυο γονεις. να υπαρχει κοινη επιμελεια 
μετα το διαζυγιο. Ως εργαζομενη γυναικα και μητερα 2 αγοριων ειμαι υπερ της ισοτητας των γονεων ,οπως ειμαι 
υπερ των ισων δικαιωματων των δυο φυλων, το νεο νομοσχεδιο με σαφηνεια πρεπει να προαγει την ισοτητα των 
γονεων,χωρις να υπαρχουν παραθυρακια.Ειμαι υπερ του ισου χρονου και για τους δυο γονεις και της 
εναλλασσομενης κατοικιας. ποινικοποιηση με αυστηρες ποινες της γονεικης αποξενωσης και της παρεμποδισης 
επικοινωνιας,ως κακη ασκηση γονικης μεριμνας. τελευταια κατοικια πριν το διαζυγιο να θεωρειται η κατοικια του 
τεκνου. να θεωρειται κακη ασκηση γονικης μεριμνας η αρπαγη ανηλικου,μονομερος απο τον ενα γονεα χωρις τη 
συγκαταθεση του ετερου γονεα για αλλαγη τοπου κατοικιας.σε καμια περιπτωση λιγοτερο απο 1/3 χρονου 
επικοινωνιας για τον καθε γονεα. το σωστο ειναι ισος χρονος 50-50 και για τους δυο γονεις,δικαια και 
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ισοτιμαεπισης στην διαμεσολαβηση να υπαρχουν πρακτικα,οποιος γονεας δεν συνεργαζεται με τον νεο νομο να 
ειναι κατα του και να χρησιμοποιειται το πορισμα στο δικαστηριο. ετσι μονο θα υπαρξει αποσυμφορηση των 
δικαστηριων και θα λειτουργησει η διαμεσολαβηση. 
στα οικογενειακα δικαστηρια πρεπει να υπαρχουν παιδοψυχολογοι για να ανιχνευσουν φαινομενα αποξενωσης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:41 | Αλεξανδρα ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ,ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΗΤΕΡΕΣ.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:27 | Sofokleus P Σας ικετευουμε αποσύρετε το Νομοσχέδιο και στηρίξτε τους διαζευγμένους 
μέσω δικαστών και δικαίων δικών! Θα έχουμε θύματα ανθρώπινες ζωές και τα παιδιά μας θα μπουν στην μέση 
εκατοντάδων χιλιάδων τοξικών διαμαχων! 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:02 | Αννα KE YΠOYPΓE ΔEN EINAI ΛOΓIKO KAI KAΘOΛOY ANΘPΩΠINO AYTO TO NOMOΣXEΔIO 
ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΠOY ΔEN EXEI AΠOΛYTΩΣ KANENA AIΣΘHMA ΔIKAIOY ΓIA TO KAΘE ΠAIΔI 
ΔIAΣΠAΣMENHΣ OIKOΓENEIAΣ KAI ΓIA KAMMIA EΛΛHNIΔA MANA.ΠΩΣ EINAI ΔYNATON NA ΣYΓKPINETE THN KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ΓIA THN MHTEPA EKEINH ΠOY ΔEN ΘA ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH ΦYΣIKH EΠAΦH 
TOY ΠAIΔIOY ME ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΣE KAΘHMEPINH BAΣH KATA TO 1/3 KAI ΣTON ANTIΠOΔA NA EINAI ΔIKAIΩMA 
KAI YΠOXPEΩΣH TOY KAKOΠOIHTIKOY ΠATEPA NA EXEI ΤΟ 1/3 THΣ EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTOY 
AΠOΦAΣEΩΣ ΠOINIKOY ΔIKAΣTHPIOY.ANTI NA YΠAPXEI AYΣTHPO ΠEPIOPIΣTIKO ΠΛAIΣIO ΣTIΣ EΠIKOINΩNIEΣ TO 
KAKOΠOIHTH ΓONEA KAI NA BΛEΠEI TO ΠAIΔI TOY ME ΠAPOYΣIA TPITOY ,TOY AΛΛOY ΓONEA Ή AKOMH KAΛYTEPA 
ΠAPOYΣIA KOINΩNIKOY ΛEITOYPΓOY.ΣTA EΓKΛHMATA ENΔOIKOΓENEIAKHΣ BIAΣ NA ΛAMAANONTAI YΠOΨH OΛEΣ 
OI MOPΦEΣ BIAΣ,ΛEKTIKHΣ ,ΨYXIKHΣ ΠOY ΔHMIOYPΓEI MEΛANIEΣ ΣTHN ΨYXH ENOΣ ΠAIΔIOY ΠOY ΔEN EINAI 
AMEΣA OPATΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΙΝΑΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ 
ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΟΥΤΕ Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.ΕΝΑΣ ΣΩΣΤΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΞΕΝΩΘΕΙ ΠΟΤΈ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:58 | Κωστας KE YΠOYPΓE ΔEN EINAI ΛOΓIKO KAI KAΘOΛOY ANΘPΩΠINO AYTO TO 
NOMOΣXEΔIO ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΠOY ΔEN EXEI AΠOΛYTΩΣ KANENA AIΣΘHMA ΔIKAIOY ΓIA TO KAΘE ΠAIΔI 
ΔIAΣΠAΣMENHΣ OIKOΓENEIAΣ KAI ΓIA KAMMIA EΛΛHNIΔA MANA.ΠΩΣ EINAI ΔYNATON NA ΣYΓKPINETE THN KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ΓIA THN MHTEPA EKEINH ΠOY ΔEN ΘA ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH ΦYΣIKH EΠAΦH 
TOY ΠAIΔIOY ME ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΣE KAΘHMEPINH BAΣH KATA TO 1/3 KAI ΣTON ANTIΠOΔA NA EINAI ΔIKAIΩMA 
KAI YΠOXPEΩΣH TOY KAKOΠOIHTIKOY ΠATEPA NA EXEI ΤΟ 1/3 THΣ EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTOY 
AΠOΦAΣEΩΣ ΠOINIKOY ΔIKAΣTHPIOY.ANTI NA YΠAPXEI AYΣTHPO ΠEPIOPIΣTIKO ΠΛAIΣIO ΣTIΣ EΠIKOINΩNIEΣ TO 
KAKOΠOIHTH ΓONEA KAI NA BΛEΠEI TO ΠAIΔI TOY ME ΠAPOYΣIA TPITOY ,TOY AΛΛOY ΓONEA Ή AKOMH KAΛYTEPA 
ΠAPOYΣIA KOINΩNIKOY ΛEITOYPΓOY.ΣTA EΓKΛHMATA ENΔOIKOΓENEIAKHΣ BIAΣ NA ΛAMAANONTAI YΠOΨH OΛEΣ 
OI MOPΦEΣ BIAΣ,ΛEKTIKHΣ ,ΨYXIKHΣ ΠOY ΔHMIOYPΓEI MEΛANIEΣ ΣTHN ΨYXH ENOΣ ΠAIΔIOY ΠOY ΔEN EINAI 
AMEΣA OPATΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΙΝΑΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ 
ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΟΥΤΕ Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.ΕΝΑΣ ΣΩΣΤΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΞΕΝΩΘΕΙ ΠΟΤΈ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:34 | Παναγιώτης Πατρα ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε 
την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού 
της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε 
από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, 
ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, 
στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το 
συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα 
παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η 
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πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες 
αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια 
αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την 
οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα 
εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις 
και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός 
γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το 
οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά 
των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται 
αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από 
τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη 
περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές 
ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των 
διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός 
που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των 
γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. 
δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. 
στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς 
του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με 
προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 
2. Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές 
δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα 
στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να 
προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος 
χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -
όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας 
των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη 
εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:13 | Αλεξανδρα KE YΠOYPΓE ΔEN EINAI ΛOΓIKO KAI KAΘOΛOY ANΘPΩΠINO AYTO TO 
NOMOΣXEΔIO ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΠOY ΔEN EXEI AΠOΛYTΩΣ KANENA AIΣΘHMA ΔIKAIOY ΓIA TO KAΘE ΠAIΔI 
ΔIAΣΠAΣMENHΣ OIKOΓENEIAΣ KAI ΓIA KAMMIA EΛΛHNIΔA MANA.ΠΩΣ EINAI ΔYNATON NA ΣYΓKPINETE THN KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ΓIA THN MHTEPA EKEINH ΠOY ΔEN ΘA ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH ΦYΣIKH EΠAΦH 
TOY ΠAIΔIOY ME ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΣE KAΘHMEPINH BAΣH KATA TO 1/3 KAI ΣTON ANTIΠOΔA NA EINAI ΔIKAIΩMA 
KAI YΠOXPEΩΣH TOY KAKOΠOIHTIKOY ΠATEPA NA EXEI ΤΟ 1/3 THΣ EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTOY 
AΠOΦAΣEΩΣ ΠOINIKOY ΔIKAΣTHPIOY.ANTI NA YΠAPXEI AYΣTHPO ΠEPIOPIΣTIKO ΠΛAIΣIO ΣTIΣ EΠIKOINΩNIEΣ TO 
KAKOΠOIHTH ΓONEA KAI NA BΛEΠEI TO ΠAIΔI TOY ME ΠAPOYΣIA TPITOY ,TOY AΛΛOY ΓONEA Ή AKOMH KAΛYTEPA 
ΠAPOYΣIA KOINΩNIKOY ΛEITOYPΓOY.ΣTA EΓKΛHMATA ENΔOIKOΓENEIAKHΣ BIAΣ NA ΛAMAANONTAI YΠOΨH OΛEΣ 
OI MOPΦEΣ BIAΣ,ΛEKTIKHΣ ,ΨYXIKHΣ ΠOY ΔHMIOYPΓEI MEΛANIEΣ ΣTHN ΨYXH ENOΣ ΠAIΔIOY ΠOY ΔEN EINAI 
AMEΣA OPATΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΙΝΑΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ 
ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΟΥΤΕ Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.ΕΝΑΣ ΣΩΣΤΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΞΕΝΩΘΕΙ ΠΟΤΈ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ. 
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31 Μαρτίου 2021, 17:16 | Γιάννης Π. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ ΤΟΠΟ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Επιβάλλεται ο νομοθέτης αρχικά και ο δικαστής μεταγενέστερα να 
λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες υπεισέρχεται γονέας του οποίου το παιδί μετοικεί μετά τη 
διάσταση σε διαφορετική τοποθεσία από τον αρχικό τόπο κοινής κατοικίας της οικογένειας. Ο εν λόγω γονέας που 
επιθυμεί να εκπληρώσει το μερίδιο της ευθύνης του απέναντι στο παιδί του προκειμένου εκείνο να εισπράξει την 
παρουσία και τη φροντίδα του στο μέγιστο πλέον δυνατό βαθμό, διότι έχει στερηθεί το παιδί τη συνεχόμενη 
φυσική παρουσία του στην καθημερινότητά του, αντιμετωπίζει νέες δυσκολίες, εμπόδια και προκλήσεις κατά την 
των άνωθεν εκτέλεση. Αυτά εντοπίζονται στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες: α) Πρακτικές δυσκολίες: Η 
προσέγγιση του παιδιού γίνεται δυσκολότερη εξ’ αιτίας της αποστάσεως από το γονέα. Ασύγκριτα δυσκολότερη 
ειδικά στην περίπτωση που προϋποτίθεται χρήση ειδικού μεταφορικού μέσου όπως πλοίου ή αεροπλάνου. Η 
διαδικασία της χρήσης των παραπάνω μέσων απαιτεί υπολογίσιμο και μη αμελητέο χρόνο προετοιμασίας ο 
οποίος προστίθεται στο χρόνο που θα αφιερώσει ο γονέας κατά την παραμονή με το παιδί. Η διαμονή του γονέα 
στον άλλο τόπο δεν είναι σε καμία περίπτωση εξασφαλισμένη. Υποχρεώνεται αντιθέτως να μισθώνει χώρο για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρόνο που περνάει με το παιδί. Ο χώρος αυτός απαιτεί κάθε φορά 
απολύμανση, τακτοποίηση, ξεπακετάρισμα από βαλίτσες και τακτοποίηση όλων των απαραίτητων που μεταφέρει 
μαζί του ο γονέας από τον τόπο κατοικίας του (σεντόνια, πετσέτες, είδη περιποίησης του ιδίου και του παιδιού, 
βιβλία, παιχνίδια, τρόφιμα μεταξύ πολλών), καθώς και την αντίστροφη διαδικασία κατά την αποχώρησή του από 
το χώρο. Δεν είναι εξασφαλισμένος ο τρόπος των μετακινήσεων γονέα και παιδιού στον άλλο τόπο. Ο γονέας, 
προκειμένου να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα που δε θα κουράσει το παιδί, είναι αναγκασμένος να μισθώνει 
αυτοκίνητο για να εξυπηρετήσει την ευχάριστη εναλλαγή των συνθηκών διαμονής του παιδιού, αλλά και τις όποιες 
απαραίτητες μετακινήσεις τους. Ένα παιδί που υποβάλλεται στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς σε κάθε 
έναρξη της διαμονής του με τον ένα γονέα, έναντι των ευκολιών που απολαμβάνει από το γονέα που διαθέτει 
μόνιμη κατοικία στον ίδιο τόπο (αυτοκίνητο, επιπλέον άτομα που εξυπηρετούν τις μετακινήσεις του) μπορεί να 
δημιουργήσει προδιάθεση αρνητική για την παραμονή του με τον δεύτερο, προϊόν των εκ των πραγμάτων 
περιορισμένων δυνατοτήτων του γονέα που είναι μακριά από τον τόπο της κατοικίας του. Ο κίνδυνος αυτός 
πολλαπλασιάζεται ειδικότερα στις περιπτώσεις παιδιών σε μικρές ηλικίες. Το μισθωμένο αυτοκίνητο είναι 
διαφορετικό από το ιδιόκτητο μέσο του γονέα, έτσι ο χειρισμός του γίνεται δυσκολότερος. Επίσης ο γονέας 
μετακινείται σε νέες διαδρομές, άγνωστες για τον ίδιο ή σε διαδρομές που δεν έχει συνηθίσει. Το μισθωμένο μέσο 
χρειάζεται απολύμανση πριν από τη χρήση του και απαιτείται προμήθεια παιδικού καθίσματος το οποίο επίσης 
πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά. Ο γονέας δε διαθέτει χώρο αποθήκευσης αντικειμένων στον άλλο τόπο, 
γεγονός που τον υποχρεώνει να μεταφέρει κάθε φορά όλα τα απαραίτητα για το χρόνο που θα περάσει με το 
παιδί. Ο προγραμματισμός του γονέα που ταξιδεύει εξαρτάται άμεσα από τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές 
εταιρίες. Ενδεικτικά, παράδειγμα αποτελεί η κατάργηση των μεσημεριανών πτήσεων κατά το χρονικό διάστημα 
μετά το Νοέμβριο του έτους 2020 που περιορίζει το γονέα σε δύο μόνο σενάρια: -να παίρνει άδεια από τη δουλειά 
του προκειμένου να ταξιδέψει το πρωί ή -να ταξιδεύει με τη βραδινή πτήση με κόστος την απώλεια μίας ημέρας 
από τον κοινό χρόνο του με το παιδί. β) Οικονομικές δυσκολίες: 
Η άθροιση 1) της μίσθωσης χώρου παραμονής 2) της μίσθωσης αυτοκινήτου 3) του κόστους των μέσων μεταφοράς 
(αεροπλάνο/ πλοίο) μαζί με τα λοιπά έξοδα που προκύπτουν δίνει ως αποτέλεσμα διόλου ευκαταφρόνητα ποσά 
τα οποία μπορεί να ξεπερνούν τα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων του γονέα. Το κόστος διαμονής σε τόπο 
άλλο από αυτό της μόνιμης κατοικίας είναι πάντα μεγαλύτερο σε ό,τι αφορά στη σίτιση, στις δραστηριότητες και 
σε άλλα θέματα. Η μετάβαση του παιδιού στον τόπο μόνιμης κατοικίας του γονέα που ταξιδεύει προϋποθέτει 
συνολικά 6 εισιτήρια καθ’ εκάστη περίπτωση : 1 για μετάβαση του γονέα για να παραλάβει το παιδί, 2 για 
μετάβαση και των δύο στον τόπο κατοικίας του, 2 για την επιστροφή τους και 1 για να επιστρέψει ο γονέας στον 
τόπο μόνιμης κατοικίας του. γ) Διεκπεραιωτικές δυσκολίες: Η ενσωμάτωση των χρονικών αποθεμάτων και του 
ψυχικού κόπου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση ενός σωστού πλάνου γονεϊκής παρουσίας στο σύνολο των 
προκλήσεων της καθημερινότητας του γονέα καθίσταται δυσκολότερη όταν δε γίνεται στο δικό του τόπο και χώρο 
κατοικίας. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται δυσκολότερα σε ένα τόπο όπου ο γονέας είναι επισκέπτης και όχι 
μόνιμα εγκατεστημένος με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ απαιτητικότερη η όλη διαδικασία. Ο γονέας που ταξιδεύει 
για να υπηρετήσει τις ευθύνες του ως γονέας πρέπει να διευκολύνεται: 1) Χρονικά. Ο ωφέλιμος χρόνος της 
συνύπαρξης του γονέα με το παιδί συμπυκνώνεται σε διαστήματα τα οποία απαιτούν πριν και μετά μεγάλη 
προετοιμασία, γι’ αυτό δεν πρέπει να ψαλιδίζεται αλλά να είναι τουλάχιστον επαρκής και συνεχόμενος. Επίσης 
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πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα και κατανόηση σε λογικές παρεκκλίσεις από το πρόγραμμα που πρέπει να 
τηρηθεί που μπορούν να συμβούν λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων. 2) Οικονομικά. Τα έξοδα του γονέα που 
ταξιδεύει δεν πρέπει να αγνοούνται κατά τη διαδικασία εκτίμησης των δυνατοτήτων του για οικονομική 
συνεισφορά. Το αντίκρισμά τους είναι ουσιαστικό για το συμφέρον του παιδιού γιατί εξασφαλίζει τη φυσική 
παρουσία του γονέα στη ζωή του. Ο γονέας δεν πρέπει να εξαντλείται οικονομικά διότι τότε στερείται της 
δυνατότητας να παραστεί στον τόπο κατοικίας του παιδιού. Το ψυχολογικό όφελος της παρουσίας του γονέα δεν 
αντικαθίσταται από καμία εναλλακτική μορφή παρουσίας και πρέπει να εξασφαλίζεται η οικονομική δυνατότητα 
του γονέα που απαιτείται για να την προσφέρει. 3) Διεκπεραιωτικά. Προς διευκόλυνση του γονέα που θέλει να 
μεταβεί με το παιδί στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, ο έτερος γονέας μπορεί να του το παραδίδει στο αεροδρόμιο 
ή στο λιμάνι της περιοχής, δεδομένης της έλλειψης μεταφορικού μέσου, το οποίο θα πρέπει να μισθωθεί μόνο 
για τη διαδρομή αεροδρόμιο – σπίτι και σπίτι – αεροδρόμιο (ή λιμάνι αντίστοιχα). Επίσης από την κατάλληλη 
ηλικία και μετά πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση των προγραμμάτων «παιδιά που ταξιδεύουν μόνα» που 
παρέχουν οι αεροπορικές εταιρίες, παραλαμβάνοντας τα παιδιά στην πύλη του αερολιμένα αναχώρησης με 
συνοδεία από το προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης και παραδίδοντάς τα με ασφάλεια στον έτερο γονέα 
στην έξοδο του αερολιμένα άφιξης. Είναι προς το συμφέρον του παιδιού ο έτερος γονέας συνολικά να ενθαρρύνει 
την πραγματοποίηση του προγραμματισμού του, διευκολύνοντάς τον, καλή τη θέληση, σε κάθε περίπτωση με 
όποιον τρόπο και μέσο μπορεί. Η απόδοση της αποκλειστικής επιμέλειας στον ένα γονέα στερεί από το άλλο γονέα 
τη δυνατότητα να προσφέρει στο παιδί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οι γονείς είναι ίσοι απέναντι στο παιδί 
και το παιδί έχει ανάγκη ισότιμα και ισόχρονα και τους δύο γονείς. Με θεμέλιο πλέον το συμφέρον των παιδιών, 
δεν υφίσταται κατά βάση κανένας λόγος διάκρισης των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:59 | Κωσταντίνος Μπατσακουτσας Να γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματα. Ο 
παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΗΣ παρουσίας και 
των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ έναντι αυτού, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΤΆΣΕΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:26 | ΑΚΗΣ Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται κάλλιστα από τον υπάρχοντα νόμο του 
1983 που κατάργησε την πατριαρχική οικογένεια και εισήγαγε την κοινή επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς. 
Γι’ αυτό ζητάμε την πλήρη απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου. Η γονεϊκότητα δεν μπορεί να επιβάλλεται με 
υποχρέωση εκ του νόμου, όπως δυστυχώς κάνει το παρόν νομοσχέδιο. Τα δικαστήρια μπορούν να κρίνουν ποιος 
γονέας είναι πιο κατάλληλος για να φροντίζει το παιδί, και να διασφαλίζουν την επικοινωνία με τον άλλο γονέα, 
αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αν δεν υπάρχει κυριαρχία, επιβολή και βία το οποίο δυστυχώς δεν είναι σπάνιο 
στην Ελλάδα του 2021, που είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους δείκτες ισότητας των φύλων. 
Και δυστυχώς στις περιπτώσεις που υπάρχει βία κατά της γυναίκας και του παιδιού, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι 
ο υπαίτιος γονέας δεν χάνει την επικοινωνία με το παιδί, παρά μόνο μετά από ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ απόφαση 
δικαστηρίου, που σημαίνει 8-10 χρόνια δικαστικές διαμάχες και στο μεταξύ το παιδί να είναι στο έλεος του 
κακοποιητή. Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει καν την περίοδο μέχρι τα 1,5 έως 2 χρόνια του παιδιού να μην μπορεί 
να έχει διανυκτέρευση με τον πατέρα του, παρά το γεγονός ότι μεγάλο διάστημα θηλάζει και ότι έχει στενή 
σωματική και ψυχολογική σχέση με τη μητέρα που το έφερε στον κόσμο. Υπάρχουν γονείς που αποφασίζουν από 
κοινού μετά το διαζύγιο χωρίς δικαστικές διαμάχες, δυστυχώς είναι η μειοψηφία λόγω της ανισότητας των φύλων 
που έχει επίδραση στα παιδιά και τη φροντίδα τους. Οι γυναικείες οργανώσεις έχουμε ζητήσει την απόσυρση του 
νομοσχεδίου και την δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων που έχουν θεσμοθετηθεί από το 1996 και ποτέ δεν 
συγκροτήθηκαν. Επίσης ζητάμε την δημιουργία επαρκών κοινωνικών υπηρεσιών για να φροντίζουν για επίλυση 
διαφορών, αλλά και επιδόματα για τις φτωχές μητέρες που με δυσκολία ανατρέφουν τα παιδιά τους αφού η 
διατροφή είναι συνήθως μικρή και επίσης συνήθως δεν καταβάλλεται. Το δικαστικό κόστος στα συγκρουσιακά 
διαζύγια, είναι τεράστιο, και βαρύνει τις γυναίκες, που όπως λένε όλα τα στοιχεία είναι κατά μέσον όρο πιο 
φτωχές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι γυναίκες δεν αποφασίζουν να κάνουν όσα παιδιά επιθυμούν, όπως λένε 
οι επίσημες έρευνες, αλλά αν ψηφιστεί αυτό το αντιγυναικείο νομοσχέδιο θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις 
γυναίκες από το να αποφασίσουν να γεννήσουν μέσα στη δυστοπία που θα δημιουργηθεί. 
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31 Μαρτίου 2021, 17:26 | Aπόσυρση τώρα!! Μπράβο στη Γαλλία! ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ νομοσχεδίου τώρα!!!! Η Γαλλία νομοθετεί αναστολή του δικαιώματος γονικής μέριμνας και 
επικοινωνίας του κακοποιητή με το παιδί, από την πρώτη στιγμή της Ποινικής Δίωξης. Την ίδια στιγμή, στην 
Ελλάδα κατατίθεται ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο, μέχρι την «αμετάκλητη» απόφαση, δηλαδή μέχρι την 
χρονοβόρα και πολυδάπανη απόφαση του Άρειου Πάγου, ο κακοποιητής θα μπορεί να παίρνει το παιδί μέχρι και 
1/3 του συνολικού χρόνου. Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική Βουλή ψήφισε το Ν. 2020-936 με σκοπό την προστασία 
των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό το νόμο προβλέπονται -ανάμεσα σε άλλες σημαντικότατες 
διατάξεις- οι παρακάτω, που σχετίζονται με την επικοινωνία γονέα – παιδιού. Εκ του νόμου αναστέλλεται 
προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας και το δικαίωμα επικοινωνίας σε περίπτωση ποινικού αδικήματος από 
γονέα στον άλλο γονέα ή στο παιδί, από την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση καταδικαστικής 
απόφασης, χωρίς να χρειάζεται ειδική μνεία του ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή. Η αιτολόγηση της 
παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης ήταν «Στη Γαλλία, κάθε χρόνο συμβαίνουν 120-150 γυναικοκτονίες. Στη Γαλλία 
περισσότερες από 220.000 γυναίκες είναι θύματα βίας και 170.000 παιδιά είναι παρόντα σε αυτή τη βία». Την 
παραπάνω απόφαση της βουλής επηρέασε η έκθεση με θέμα τη βία κατά των γυναικών που είχε κατατεθεί στη 
Γαλλική βουλή λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2020, από επιτροπή γυναικείων οργανώσεων. Η έκθεση 
αυτή ανέδειξε, μετά από είκοσι χρόνια εφαρμογής της Coparentalité (υποχρεωτικής συνεπιμέλειας), ότι «οι μισές 
γυναικοκτονίες έγιναν μπροστά σε μικρά παιδιά και με αφορμή τη τακτική επίσκεψη και φιλοξενία του πατέρα». 
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης του 2009 από το Παρατηρητήριο Βίας του περιφερειακού συμβουλίου του 
διαμερίσματος Seine-Saint-Denis που αφορούσε 24 γυναικοκτονίες που έγιναν τη συνιστά νέα μορφή άσκησης 
βίας στο θύμα του. Το δικαίωμα επίσκεψης και φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και 
τα παιδιά μεγάλο ρίσκο, θέτει τις γυναίκες θύματα βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Ελληνικού κράτους; ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ γυναίκες και παιδιά;;;;;; 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:01 | Μαρία Κ ΟΧΙ στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια. ΝΑΙ στην μεμονωμένη αξιολόγηση ΚΑΘΕ 
παιδιού ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, γονέα και συνθηκών. Να καταργηθεί το νομοσχέδιο ΆΜΕΣΑ. Να γίνει επένδυση σε 
οικογενειακά δικαστήρια, 
κατάργηση της γραφειοκρατίας και φροντίδα για άμεση λύση σε κάθε αδικία, μέριμνα για τήρηση των νόμων, 
διαφάνεια στα εισοδήματα των πολιτών για αξιολόγηση ποσού διατροφής και άρση απορρήτου, καταβολή απο 
το κράτος τη μη καταβληθείσα διατροφή και είπραξή της απο την εφορία του υπόχρεου, προστασία των 
κακοποιημένων παιδιών και γυναικών άμεσα, εξειδίκευση των δικαστών, μέριμνα και στήριξη μονογονεικών 
οικογένειών, επίδομα μονογονεικών οικογενειών κλπ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:16 | Μ Α Το κύριο μέλημά μας είναι το παιδί, οπότε για να διασφαλιστεί το συμφέρον του 
να γίνεται η συν επιμέλεια πάντοτε προσαρμοσμένη με τα θέλω και την καθημερινότητά του. Πάνω από τις 
επιθυμίες και τις επιδιώξεις των χωρισμένων γονέων πρέπει να μείνουν αλώβητα τα δικαιώματα του παιδιού, το 
οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταπατηθεί. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:27 | Σ Α Όταν μιλάμε για διαζύγιο και κατά συνέπεια επιμέλεια τέκνου ή τέκνων θα πρέπει 
να λάβουμε υπ όψιν το τέκνο. Αυτό θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημα του νόμου και δευτερεύοντος των 
δικαστών και των γονέων. Εάν αυτό επιλυθεί τότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνώ πάντως στο ότι οι 
γονείς, αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δεν είναι κακό να είναι και οι δυο κοντά στο παιδί και να 
έχουν ίσα δικαιώματα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:20 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου, σε διάσταση, διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
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31 Μαρτίου 2021, 16:13 | Καρτοφύλη Σταματία Είμαι μητέρα 4 παιδιών. Πλέον είναι αναγκαία η αναμόρφωση 
του οικογενειακού δικαίου. Υπάρχει μια αδικία εις βάρος των παιδιών και των μπαμπάδων. Δεν γίνεται εν έτη 
2021 να ανατρέφονται τα παιδιά μόνο από τον ένα γονέα, με τη μητέρα συνήθως και με τον εκαστοτε σύντροφο 
της και ο πατέρας να μην έχει θέση και άποψη στη ζωη των παιδιών του. Δεν γίνεται ο πατέρας να έχει μερικές 
ώρες επικοινωνίας το μηνα, ιδιαίτερα για μπαμπάδες που κάνουν τα πάντα για τα παιδιά τους και τα υπεραγαπούν 
και μητέρες να προσπαθούν να αποκοψουν το πατερα από τη ζωή των παιδιών τους και να καλύψουν το κενό του 
πατέρα με το εκάστοτε φίλο που έχουν παροδικα στη ζωη τους. Δεν νοείται να μην έχει άποψη ο πατέρας στη 
ανατροφή των παιδιών του. Δεν νοείται εν έτη 2021 να μιλάμε ως γυναίκες για ισότητα των δύο φύλων και να μην 
υπάρχει γονεϊκή ισότητα. 
Ο πατέρας ξεκάθαρα ζει σε μια ανισότητα και μαζι με αυτόν τυρανιουνται και οι συγγενεις του. Επίσης είναι 
απαράδεκτο και πρέπει να διορθωθεί με το καινούργιο νόμο, μητέρες μετά το χωρισμό να αλλάζουν τόπο 
κατοικίας, απομακρύνοντας έτσι τα παιδιά από το πατέρα και την γιαγιά και το παππού, τους θειους, θείες και 
ξαδερφακια. Έχω ένα ανηψάκι που δεν το έχω δει εγώ, ουτε ο θείος του κ τα ξαδερφακια του 7 μήνες. Έχει να δει 
το ανηψάκι μου, τη γιαγιά και το παππού εναμισι χρόνο. Καταστρεφονται οικογένειες, βοηθήστε να σταματήσει 
αυτό το κακό. Τα γυναικεία δικαιώματα δεν είναι πάνω από τα δικαιώματα του παιδιού. Τα γυναικεία και τα 
ανδρικα δικαιώματα πρέπει να είναι ισα. Κανένας πιο πάνω από τον άλλον και το λέω ως γυναίκα, μητέρα 4 
παιδιών. Τα παιδιά έχουν δύο γονείς, οχι έναν. Πρέπει να ανατρέφονται από κοινού κ εξίσου και από τους δύο 
γονείς μετα το χωρισμό. Ο Πατέρας δεν είναι μόνο για τη διατροφή. Οι δεσμοί του πατέρα με το παιδι ειναι 
δυνατοί και εξαλείφουν τους φόβους και ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση στο παιδι. Είναι έγκλημα αυτό που 
βιώνουν πατεράδες, παιδιά και συγγενείς τα τελευταία χρόνια. Βάλτε ένα τέλος με το νέο νόμο, με σαφης 
ερμηνείες για να μην υπάρχουν παραθυράκια. Ποινικοποιήστε με Αυστηρές ποινές την γονεϊκή αποξένωση, γιατι 
είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και μια μάστιγα τεράστια της εποχής μας, που χτυπάει χιλιάδες σπίτια. Ο χρόνος 
επικοινωνίας και διαμονής πρέπει να είναι ίσος και για τους δύο γονείς. Ή Τουλάχιστον 1/3 για το κάθε γονέα και 
το 1/3 που απομένει να δίνεται στον πιο κατάλληλο. Σε καμία περίπτωση κάτω από το 1/3 για τον κάθε γονέα. 
Τελευταια κατοικία του ζευγαριού να υφισταται ως κατοικία του τέκνου. Μητέρες που έφυγαν χωρίς συγκατάθεση 
του Πάτερα να επιστρεφουν στο κοινό τόπο κατοικίας, αλλιως αν δε θέλουν να επιστρέψουν να έχουν το 1/3 
επικοινωνίας με το παιδι κ τα 2/3 να δίνονται στον πατέρα. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν σε μακρινά μέρη, 
γιατι έτσι επελεξε η μητέρα, χωρίς καμία συγκατάθεση του πατέρα, σε μέρη χωρίς συγγενεις, χωρίς καμία σταθερη 
δουλειά από τη πλευρά της μητέρας και χωρίς σταθερό σπίτι από τη πλευρά της. Ενώ στο τελευταίο κοινό τόπο 
κατοικίας, υπαρχουν όλοι οι συγγενεις κ εκ μητρικής κ εκ πατρικής γραμμής κ σταθερή κατοικία. Βαριές κ Αυστηρές 
ποινές για τη γονεϊκή αποξένωση που προκαλείται από τον ένα γονέα στο παιδι για τον έτερο γονέα. Κακη άσκηση 
γονικής μεριμνας η παρεμπόδιση επικοινωνιας και η μη προώθησης της. Σε περίπτωσης δολιοτητας και ψευδών 
ισχυρισμων για ενδοοικογενειακη βία να αφαιρείται η γονική μέριμνα από το γονέα που φέρεται καταχρηστικά. 
Χρειάζονται αυστηροί νόμοι που να τηρούνται για να υπάρξει μια τάξη στη κοινωνία, αλλιως κινδυνεύουμε να 
γίνουμε ζούγκλα. Έχω ένα γιο, δεν θα ήθελα μια μέρα να βρεθει αποξενωμένος από το παιδι του κ εγώ από το 
εγγονάκι μου. Στην διαμεσολαβηση να υπάρχουν πρακτικά, όποιος γονέας δεν συμβαδίζει με το γράμμα του 
νόμου, να καταγραφεται κατά του και να μετράει αυτό το πόρισμα στο δικαστήριο. Βάλτε μια τάξη με το νέο νόμο, 
δώστε τη δυνατότητα στους μπαμπάδες και στα παιδιά να είναι κ παλι μαζί, οι μπαμπάδες να μην είναι επισκέπτες 
στις ζωες των παιδιών τους και τα παιδιά να μην θρηνουν για τον γονέα που δεν είναι μαζί τους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:38 | mk Oι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
και προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Η ψήφιση του Σχεδίου νόμου υποχρεώνει 
τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
ικανοποιούν τις επιθυμίες των γονέων τους και γι αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη 
Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί έναντι των 
δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κων/πολης). 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:26 | Σ.Π. Α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί 
δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης. Β) Εισάγονται 
αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης 
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με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων 
σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις 
αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο 
μάχης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:19 | Ioanna Κarra O Συγκεκριμένος νόμος θα εντείνει περαιτέρω τις συγκρουσιακές σχέσεις 
μεταξύ γονέων και αυτό θα έχει αντίκτυπο στο ίδιο το παιδί. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ νομοσχέδιο όπως υποστηρίζει κι η 
παιδοψυχιατρική εταιρία Ελλάδος. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:57 | Απόσυρση ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΧΙ στο νομοσχέδιο που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα 
και κυρίως των παιδιών, που ενισχύει την ενδοοικογενειακή βία και θέτει γυναίκες και παιδια σε κίνδυνο μέχρι να 
γίνουν οι αποφάσεις Αμετάκλητες, που αντίκειται σε όλες τις Διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. 
Αλλα κατα κύριο λόγο γιατί δεν είναι σε καμμία περίπτωση παιδοκεντρικό- παιδάκι βαλιτσάκι ,χιλιάδες δικαστήρια 
κι εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του γνωστού λόμπι και τίποτ’ άλλο. Που μόνο τους μέλημα είναι να μειώσουν 
τη διατροφή και τίποτε άλλο και να εκδικηθούν φυσικά την πρώην σύζυγο.Αποσυρση!!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:05 | Αριστοτέλης Λαππας 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή 
στο επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη 
τόσο από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. 
Και ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. Για ποιο 
ελεύθερο καθεστώς μιλαμε; Δεσμεύετε την κρίση των δικαστών! 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:23 | Αρτεμις Αναστασίου Πίσω από το νομοσχέδιο λανθάνει η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο οποίο αναφέρονται συχνά οι 
οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος 
«Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον Δρ. Richard Gardner, και 
αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του μετά από διαζύγιο των 
γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται σε μια προσπάθεια 
χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών συναισθημάτων. Το 
σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής γονέων 
(πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, και αργότερα η χρήση του 
διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την υποτίμηση της αξιοπιστίας των 
λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό από κανέναν επίσημο φορά 
ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:09 | Μαρία Ανδριγ. Είμαι παντρεμένη γυναίκα κ μητέρα. Με βάση τις μελέτες κ την Ευρώπη 
θα ήθελα κ εγώ να υπάρχει ισότητα κ στο διαζύγιο. Συνεπιμελεια ίσος χρόνος κ ίσα δικαιώματα και στους δύο 
γονείς, με εναλλασσόμενη κατοικία. Επίσης αυστηροποιηση των ποινών κ αφαίρεση της επιμέλειας σε σοβαρές 
περιπτώσεις. Η ατιμωρησία μας έφτασε ως εδώ. Τα παιδιά δε φταίνε σε τίποτα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:04 | ANNA Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως επιτακτικά και 
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υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου 
υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις 
έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού 
υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών .Η επιχειρούμενη 
αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα διάκριση σε βάρος των 
γυναικών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:47 | Λελιδου Μαρία Το ότι είμαι γυναίκα σε γάμο κ μητέρα δε σημαίνει ότι πρέπει να έχω 
το πάνω χέρι σε ένα διαζύγιο. Φέρτε ισότητα κ δικαιοσύνη στην Ελλάδα επιτέλους. Η από κοινού άσκηση 
επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς κ ισοχρονη παρουσία, θα βοηθήσει 
τα παιδιά. Εφόσον μιλάμε για το καλό τους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:18 | Νώντας Το παρόν νομοσχέδιο δεν υποστηρίζει την ισότητα φύλων, μάλιστα τις 
δυναμώνει. ΙΣΟΤΗΤΑ σε κάθε δικαστήριο και κατάργηση των copy-paste αποφάσεων, κυρίως λόγο ανύπαρκτης 
«βιοκοινωνικής υπεροχής». ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. Διχάζονται τα παιδιά να 
διαλέξουν πλευρές, ανάμεσα στο αίμα τους. ΙΣΟΤΗΤΑ μητέρας και πατέρα, αποκλειστική επιμέλεια στον 
ΙΚΑΝΟΤΕΡΟ και όχι δήθεν στον βιοκοινωνικά υπερέχοντα!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:45 | Παναγιώτα Ρούνη Συμφωνώ με το παρακάτω άρθρο της Μαρία Ρώτα: Στην ουσία είναι 
ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο γιατί άμεσα έχει να κάνει με την ψυχική υγεία των παιδιών. Διάβασα πολύ 
προσεκτικά το νομοσχέδιο για την «συνεπιμέλεια» και πέρασα πολύ χρόνο να διαβάζω και να ακούω απόψεις και 
από τις 2 πλευρές: Τους υποστηρικτές που κατά κύριο λόγο είναι πατεράδες που νιώθουν ότι έχουν αδικηθεί από 
την μέχρι τώρα νομοθεσία κατανομής χρόνου και επιμέλειας που στη συντριπτική πλειοψηφία δινόταν στη μητέρα 
και τους αρνητές του νομοσχεδίου που κατά κύριο λόγο είμαι μητέρες που εκφράζουν μια πολύ μεγάλη 
ανασφάλεια. Παράλληλα όμως με τα παραπάνω έχω και μια προσωπική άποψη που έχει διαμορφωθεί από τα 23 
χρόνια που εργάζομαι ως οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια στην οικογενειακή – Συστημική 
προσέγγιση. Η προσωπική μου άποψη συμπυκνώνεται στην εξής φράση που φυσικά θα αναλύσω και περαιτέρω: 
Σε ένα θεωρητικό πλαίσιο και σε ένα κόσμο πλασμένο με πρόνοια ψυχικής υγείας, η έννοια της συνεπιμέλειας και 
του αντίστοιχου νομοσχεδίου θα μπορούσε να είναι κάτι ιδανικό. Αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως 
διαφορετική. Είναι ένα νομοσχέδιο ουτοπικά επικίνδυνο γιατί ακριβώς ενώ προσπαθεί να καθορίσει την 
καθημερινή πραγματική ζωή των παιδιών, είναι στην ουσία εκτός πραγματικότητας. Είναι ένα νομοσχέδιο που σε 
καμία περίπτωση δεν νοιάζεται για την ψυχική υγεία των παιδιών. Φαίνεται ότι έχει να κάνει περισσότερο με την 
ικανοποίηση που διεκδικούν όλοι οι πατεράδες που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από μητέρες που χρησιμοποιούν 
τα παιδιά ως μέσο ελέγχου, εκδίκησης και καταβολής διατροφής. Στην ουσία με το νομοσχέδιο αυτό οι πατεράδες 
«θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω» και πάνε να γίνουν σχεδόν ίδιοι με τις μητέρες των παιδιών τους που 
μέχρι τώρα κατηγορούσαν. Πριν μπω σε μια ανάλυση των σημείων που έχω ένσταση σε σχέση με την ψυχολογική 
υγεία των παιδιών θα ήθελα να πω κάτι αυτονόητο: τα παιδιά των χωρισμένων γονιών είναι πολύ σημαντικό να 
περνούν χρόνο και με τους δύο γονείς. Η ιδανική κατάσταση θα ήταν οι γονείς να χωρίζουν όμορφα και 
πολιτισμένα, να αφήνουν έξω το παιδί από τις προσωπικές τους διαφορές, να ενισχύει ο ένας θετικά την εικόνα 
του άλλου στα παιδί, να μένουν χωροταξικά κοντά, να συνεργάζονται για σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν 
με το παιδί, να περνάει ισόποσο χρόνο το παιδί και με τους δύο γονείς, να διαμορφώνεται ο χρόνος ανάλογα με 
την ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού, να μην χρησιμοποιείται το παιδί ως μοχλός πίεσης είτε για να εκφραστούν 
αρνητικά συναισθήματα είτε για χρήματα. Η κατάσταση που μόλις περιέγραψα είναι στατιστικά ένα 20%. Αυτοί 
οι γονείς το εν λόγω νομοσχέδιο δεν θα το χρειαστούν γιατί στην ουσία έχουν κάνει από μόνοι τους αυτό που 
ορίζει το νομοσχέδιο. Οι γονείς αυτοί δεν έχουν καταφύγει καν στα δικαστήρια. Το νομοσχέδιο λοιπόν έχει να 
κάνει ως επί το πλείστον με γονείς που δεν έχουν καλή σχέση, που έχουν καταφύγει στα δικαστήρια και τώρα θα 
ξανανοίξουν όλες οι υποθέσεις, σε γονείς που δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν μεταξύ τους. Με πρόφαση λοιπόν 
την ψυχική υγεία του παιδιού που έχει ανάγκη και τους δύο γονείς εξίσου (που είναι μια ξεκάθαρη αλήθεια αυτό) 
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θα ανοίξει ένας καινούργιος κύκλος δικαστικών αντεγκλήσεων και ένα ή παραπάνω παιδιά που δεν θα έχουν μια 
σταθερή βάση, που θα μετακινούνται συνεχώς από ένα σπίτι σε ένα άλλο σπίτι. Το πρώτο επίμαχο σημείο του 
νομοσχεδίου έχει να κάνει με τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για τον γονέα θύτη. Αν βρίσκεται η υπόθεση ακόμα στα δικαστήρια ο γονέας που έχει κατηγορηθεί ως 
θύτης έχει δικαίωμα στην ισόποση επικοινωνία και διαμονή του παιδιού σε αυτόν. Μια αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση στην Ελλάδα μπορεί να πάρει και 10 χρόνια. Το δεύτερο επίμαχο σημείο έχει να κάνει με την 
καθημερινότητα του παιδιού. Και θα φέρω ένα πραγματικό παράδειγμα: 9 χρονών αγόρι που μένει με την μητέρα 
του στο Χαλάνδρι και ο πατέρας μένει στη Γλυφάδα. Το αγόρι πηγαίνει στο δημόσιο Χαλανδρίου και όλες οι 
δραστηριότητες του είναι σε κοντινή απόσταση. Πως ακριβώς θα περνάει το 1/3 ή το ½ του χρόνου με τον πατέρα. 
Ένας από τους δύο θα πρέπει να μετακομίσει. Είναι προς όφελος του παιδιού να περνάει την μισή ζωή του σε ένα 
αυτοκίνητο; Το τρίτο επίμαχο σημείο είναι η σύγχυση της μέριμνας με την επιμέλεια. Ποιος θα αποφάσιζε για το 
παιδί; Σε ποιο σχολείο θα πάει; Ποιες είναι οι δραστηριότητες που θα ακολουθήσει; Θα πάει σε κάποιο πάρτι ή 
όχι; Τι ώρα θα γυρίζει τα Σάββατα; Δύο άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει να συνεννοηθούν μέχρι τώρα στη ζωή 
τους, με συνεχείς αλληλοκατηγορίες, πως θα συναποφασίζουν; Ή για κάθε μία παραμικρή απόφαση θα πηγαίνουν 
στο δικαστήριο; Πως αυτό ακριβώς ενισχύει την ψυχική υγεία του παιδιού; Το παιδί στην ουσία καθίσταται 
αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις γονέων που αντιδικούν. Πόσο παιδοκεντρική είναι 
αυτή η προσέγγιση; Δυστυχώς στα εκατοντάδες σχόλια που διάβασα σε πολλές ομάδες και στην διαβούλευση, τα 
βασικά επιχειρήματα είχαν την επικάλυψη της ψυχικής υγείας του παιδιού αλλά υπήρχε σχεδόν πάντα ένα 
λανθάνον μήνυμα «εκδίκησης» για την αδικία που έχουν υποστεί οι πατεράδες σε θέμα σχέσης και χρημάτων. 
Συναισθηματικά καταλαβαίνω την αδικία που νιώθουν ορισμένοι μπαμπάδες. Σε κάποιες περιπτώσεις οι μητέρες 
φέρονται σαν τα παιδιά να είναι κτήμα τους. Σαν εκείνες να έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα. Πολύ συχνά οι 
μητέρες κάνουν πολύ δύσκολη την επικοινωνία των πατεράδων με τα παιδιά τους, υπάρχουν και περιπτώσεις 
αποκλεισμού σχέσης μέσα από συνεχή κακόβουλα σχόλια. Αυτό όλο φυσικά έχει να κάνει με το ποσό ενήλικα 
φέροντα οι γονείς και πόσο είναι σε θέση να βάλουν στην άκρη προσωπικά αρνητικά συναισθήματα για χάρη των 
παιδιών. Κανένα νομοσχέδιο αυτό δεν μπορεί να το επιλύσει. Επίσης καταλαβαίνω και μια συλλογική 
υποσυνείδητη αδικία και ανασφάλεια στην έννοια της πατρότητας που έχει περάσει αρχετυπικά μέσα στο 
ασυνείδητο των πατεράδων. Η μητέρα καθορίζει τον πατέρα του παιδιού. Το μόνο σίγουρο είναι η μητέρα. Ο 
πατέρας ορίζεται από την μητέρα δυστυχώς. Πριν τα τεστ DNA όλα βασιζόντουσαν στον ποιον όριζε η μητέρα ως 
πατέρα. Μετά μπορεί να αποδειχθεί. Αλλά θα χρειαστεί να αποδειχθεί. Ένας άντρας μπορεί να έχει 10 παιδιά που 
δεν γνωρίζει. Μια μητέρα δεν γίνεται. Αυτές είναι δύο αλήθειες ενοχλητικές πολύ, που διαμορφώνουν μια αδικία 
στη φύση των ρόλων. Κανένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν θα μπορέσει να απαλύνει όμως αυτή την ενδόμυχη, 
υποσυνείδητη και άδικη διαμόρφωση ρόλων. Το μόνο που θα μπορούσε να βοηθήσει θα ήταν μια εξατομικευμένη 
δικαστική κρίση με συνεχή αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και οικογενειακών ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων με 
κόστος του κράτους από την πρώτη στιγμή της αίτησης ενός διαζυγίου ή πρόθεσης διάστασης. Το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο θα οδηγήσει σε εκατοντάδες δικαστικές διαμάχες με θύματα τα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:45 | Παναγιωτης Οικ. Η ισοτητα και η δικαιοσυνη μονο ηρεμια και ειρηνη μπορουν να 
φερουν. Αυτο αφορα ολους, οχι μονο τα παιδια. Ειναι απαραιτητο ομως να οπλιστη αυτη η ισοτητσ με ειδικους 
διαμεσολαβητες για να την θωρακισουν με την αληθεια, και να φερουν την υπερασπιση που χρειαζονται τα παιδια 
μας. Το νεο νομοσχεδιο χρειαζετε σαφηνεια και συγκεκριμενες διορθωσεις. ΑΡΘΡΟ 1: Ο σκοπός ενός νόμου και 
το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα 
άρθρα του νομου στην βαση του σκοπου του νομοθετη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει 
ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα 
του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς 
και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά 
χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις 
βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. ΑΡΘΡΟ 2: Η προστασία της παιδικής 
ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων 
πρεπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται 
σε συγκρουση μεταξυ τους -για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον 
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αδυναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα 
και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα 
που εχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα 
είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο 
υποσυνείδητο καποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί 
μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το 
διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, 
ως κανονα, στη καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής 
του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, 
αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το 
ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της 
νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) 
ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών 
και τον άλλο ικανό μόνο γι αυτό. ΑΡΘΡΟ 4: και το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί ως εξής «Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. 
Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του». ΑΡΘΡΟ 4: Η 
παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει 
για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και 
εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το 
τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». ΑΡΘΡΟ 5: Η 
παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, 
ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της 
γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». Η παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής 
“Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν 
κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή 
γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». ΑΡΘΡΟ 6: Η διαμεσολάβηση ορθώς 
προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν 
το θέμα της ανατροφής του παιδιού άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλιέργεια της κουλτούρας 
συνεργασίας στη κοινωνία μας για την ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. ΑΡΘΡΟ 7: Το άρθρο 1513 τίθεται 
ως εξής«Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». ΑΡΘΡΟ 8: ΑΚ 1514«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
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ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
ΑΡΘΡΟ 9: Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής: Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική μέριμνα του ανηλίκου 
τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το τέκνο 
αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη 
σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. ΑΡΘΡΟ 10: 
Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» .ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΘΡΟ 12: Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να 
τεθεί ως εξής 1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του 
άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση 
διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από 
αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». ΑΡΘΡΟ 13: Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
ΑΡΘΡΟ 14 το άρθρο 1532 τίθεται ως εξής: Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλευσης γενετήσιας ζωή». ΑΡΘΡΟ 15-17. ΑΡΘΡΟ 18: Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής 
«Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που 
αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν 
μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
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Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:35 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ Το συμφέρον του τέκνου είναι μία αόριστη νομική έννοια που 
εξειδικεύεται κατά περίπτωση από το Δικαστήριο. Δεν υπάρχει ένας ενδεδειγμένος και οριζόντιος τρόπος 
εξυπηρέτησης του συμφέροντος του τέκνου. Σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του τέκνου υπαγορεύει την 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα ή και από τους δύο γονείς και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει 
δεκτό ότι το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πάντοτε με την ενεργό παρουσία και των δύο γονέων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:31 | ΝΙΚΟΣ Τ. Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Βοηθήστε 
επιτέλους να ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ. Δεν ζητάμε προνόμοια. ΜΟΝΟ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Δεν θα εμπλακώ σε νομικά θεματα , αστερισκους, διορθώσεις , 
υποδειξεις. Δεν θα αντιπαρατεθώ με τισ μητέρες -φεμινιστριες ή επαγγελματιες χωρισμένες. Θα κλείσω με το εξής 
κομμάτι από ενα εξαιρετικο κείμενο του συγγραφεα Στέφανου Ξενάκη «Αν εμένα, και τον κάθε εμένα, αύριο δεν 
μου ξημερώσει, τα παιδιά μου θα θυμούνται έναν καλό μπαμπά που έγραφε κάτι ιστορίες και κάτι βιβλία, που τα 
αγάπησε, αλλά δεν πρόλαβε να τα ζήσει. Εγώ, όταν έχασα τον δικό μου μπαμπά, είχα 1.000 ιστορίες να γράψω 
για κείνον, γιατί τον είχα χορτάσει. Αν είσαι χωρισμένος μπαμπάς στην Ελλάδα, όταν φύγεις, το παιδί σου, και να 
θέλει να γράψει κάτι για σένα, δεν θα μπορεί, γιατί δεν θα έχει υλικό». Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ, 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, θα θέλατε να συμβεί και σε εσάς και στα παιδιά σασ κατι παρόμοιο… Ας τελειωνουμε 
μια και καλή με το καρκίνωμα ποθ κατατρώει παιδικές ψυχες 40 χρόνια τώρα!! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – 
ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΑ - ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:29 | Χριστίνα Σουνάπογλου Το συμφέρον του τέκνου δεν προκύπτει πάντα από την 
συνεπιμέλεια και των δύο γονέων. Η ισότιμη συνεπιμέλεια δεν είναι πάντα δίκαιη, αλλά κρίνεται από τη 
Δικαιοσύνη δικαστικά. Όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια! 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:26 | μανια κ. Το συμφέρον του τέκνου είναι μία αόριστη νομική έννοια που εξειδικεύεται 
κατά περίπτωση από το Δικαστήριο. Δεν υπάρχει ένας ενδεδειγμένος και οριζόντιος τρόπος εξυπηρέτησης του 
συμφέροντος του τέκνου. Σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του τέκνου υπαγορεύει την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας από τον ένα γονέα ή και από τους δύο γονείς και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το συμφέρον 
του τέκνου εξυπηρετείται πάντοτε με την ενεργό παρουσία και των δύο γονέων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:45 | Κωστας Απόσυρση του νομοσχεδίου τωρα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από 
τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της 
συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα: α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
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ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. 
στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς 
του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με 
προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 
2. Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές 
δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα 
στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να 
προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος 
χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -
όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας 
των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη 
εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για 
πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:29 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου το οποίο ικανοποιείται από την ανατροφή του τέκνου και την εκπλήρωση της 
ευθύνης έναντι αυτού και από τους δύο γονείς του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:30 | Τσιαμη Ζωη με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγες που προτεινονται. «Ο παρών νόμος αποσκοπεί 
στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ έναντι αυτού, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΤΆΣΕΩΝ». 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:22 | μανια κ. Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια και πρέπει να 
εξειδικεύεται και να ερμηνεύεται από το δικαστή, με κριτήριο και τα στοιχεία που έχει υπόψη του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:45 | Νώντας Είναι μια ευκαιρία να εφαρμοστεί και στην πράξη η ισότητα! Τα παιδιά έχουν 
δύο γονείς. Δεν υπάρχει λόγω φύλλου καλύτερος και χειρότερος. Αυτό είναι ρατσισμός. Ίσα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις και των δύο έναντι των παιδιών τους. Με αυστηρά μέτρα για όσους δεν το πράττουν και είναι 
ανέναντια στα παιδιά μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:06 | Βασίλης Γ Ο όρος ΄΄δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων΄΄ πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον όρο ΄΄δια της ανατροφής και απο τους δύο γονεις΄΄. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΉ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΌΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ!  
 
31 Μαρτίου 2021, 13:53 | Βασιλης Αδαμοπουλος Τα παιδιά έχουν ανάγκη και από τους δύο γονείς! Πρέπει να 
είμαστε υπέρ της συνεπιμέλειας! 
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31 Μαρτίου 2021, 13:26 | ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟΣ 50-50 KAI ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ 
ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ, ΜΕ ΑΥΤΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI GIA TOYS DYO ΓΟΝΕIS ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΟΜΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ,ΤΙΠΟΤΑ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:23 | Παναγιωτης τερζης Άρθρο 5: Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση 
μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5:· «Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)»Άρθρο 8Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το οποίο 
αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, απαραίτητες, 
και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν διαφωνία των γονέων 
σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της παραγράφου 2 σε 
διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και επίσης ανακόλουθη 
με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο άσκησης της γονικής 
μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8:· «Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει 
σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή 
αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς 
το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». Άρθρο 9Ως έχει, το 
Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση 
γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9:· (..) Όταν 
το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)Άρθρο 12Η δεύτερη παράγραφος του Άρθρου 
όσον αφορά τη μεταβολή του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της 
δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά 
αναστρέψιμη στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα. Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 
του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως 
προς το ότι τυχόν μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8:· «(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας». Άρθρο 13Το Άρθρο 13 επιχειρεί να 
διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της 
Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω 
σημεία.· Λόγω της ασάφειας του διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.· Λόγω της 
ασάφεια των εξαιρέσεων που θα δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. 
παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να 
αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.· Επειδή 
συνεπάγεται διαφορετικό βάρος απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν 
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διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. 
Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω 
του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα 
είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές 
διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13:· «Ο γονέας 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού 
χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί 
μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο 
συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 18: Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα πιθανότητα θα 
περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση τους από το παρόν 
άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι βαθιά προβληματική σε 
επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου από 
χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. Δε νοείται δημιουργία δύο 
ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18:· «Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ 
εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος.  
 
31 Μαρτίου 2021, 13:38 | Άγγελος Ιωακειμίδης Tο Υπουργείο παραδέχεται ότι δεν ελήφθησαν άλλες πρακτικές 
από άλλες χώρες της ΕΕ ούτε πρακτικές διεθνών οργανισμών. Θα ήταν σωστό να πάρουμε περισσότερες 
πληροφορίες, πριν αποφασίσουμε για το μέλλον των παιδιών των άλλων με αυθαίρετα νούμερα όπως 1/3 που  
ποσοτικοποιούν μη ποσότητες (σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών). Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του (παιδιού)» δεν είναι a priori χρονικά ορισμένη με μη μετρήσιμο τον 
ουσιαστικό χρόνο που ένα παιδί βιώνει τους γονείς του. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή κάποιων κοινωνικών 
λειτουργών ή συμβούλων ψυχικής υγείας θα ήταν μια λύση για την αντιμετώπιση τέτοιων δυσκολιών αντί στον 
βιασμό σχέσεων. Δείτε τις προτάσεις του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης για περαιτέρω ανάλυση των 
παραπάνω. Οι γενικεύσεις περιέχουν κινδύνους. Αυτή είναι μια γενίκευση. Ειλικρινά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:40 | Βασίλης Χριστάκος Καλησπέρα σας, Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να έχει ως 
βασική του προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί αποκλείοντας τον ένα γονιό ή 
τον άλλον. Η συνεπιμέλεια είναι μονόδρομος όπως προβλέπεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο ρητά. Φυσικά οι 
κακοποιητές γονείς πρέπει να αποκλείονται είτε αυτοί είναι άντρες είτε γυναίκες. Ευελπιστούμε όλοι οι γονείς να 
νομοθετήσετε σωστά χωρίς παράθυρα τα οποία θα επιτρέπουν σε δικαστές να εφαρμόζουν το νόμο κατά το 
δοκούν ή βάση προσωπικών ιδεοληψιών. Συγκεκριμένα σημεία που χρίζουν αναθεώρησης: Αρθρο 5: Άρθρο 1511: 
Δεν αναφέρει τίποτα για ισόχρονη συμμετοχή καθώς και για εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες και των δύο 
γονέων. Πρέπει να μπει ρητά. Αρθρο 8: Άρθρο 1514: 2. Πρέπει να γίνει αναφορά στην καταδίκη του γονέα 
εγκλήματα ή ενδοοικογενειακή βία καθώς και για την αδιαφορία σε σχέση με την ανατροφή του παιδιού. 3. Να 
γίνει σαφή αναφορά στη εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου και ότι ο χρόνος διαμονής δεν μπορεί να είναι κάτω 
από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης. Αρθρο 9: Άρθρο 1515: Να αναφέρεται ρητά ότι όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με την μητέρα. Αρθρο 10: Άρθρο 1519:Να αναφέρεται ότι χρειάζεται οριστική 
δικαστική απόφαση για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου καθώς και ότι συνιστά κακή γονική μέριμνα 
η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής από τον ένα γονέα. Αρθρο 14: Άρθρο 1532: Να μπει επιπλέον ότι κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν και οι αβάσιμες ή ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. Σας ευχαριστώ, Βασίλης Χριστάκος. 
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31 Μαρτίου 2021, 13:40 | Εμμανουήλ Παρακάτω οι παρατηρήσεις μου και οι προτάσεις μου:➢ ‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 15112. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημένα χωρίς γάμο των γονεών τους. Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́που 

άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα➢ 
‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει το τεκ́νο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαιτ́ια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:12 | ΚΩΣΤΑΣ Ζ. Ποιο κενό νόμου υποτίθεται ότι έρχεται να καλύψει το νομοσχέδιο? Το 
ισχύον οικογενειακό δίκαιο είναι επαρκέστατο και το πιο προοδευτικό στην Ευρώπη. Οι επιδιώξεις και τα ιδιοτελή 
συμφέροντα των γονέων έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί. Και τα παιδιά θέλουν 
και τους δυο γονείς τους, τους θέλουν και κατά τη διάρκεια του γάμου και μετά φυσικά, εφόσον λειτουργούν σαν 
ομάδα για το συμφέρον του. Έχω φίλους που δεν θέλουν να πληρώνουν διατροφή γιατί τη δίνουν στα χέρια της 
πρώην γυναίκα τους. Τι θα ήθελαν όμως, να τη δίνουν στο ανήλικο να πηγαίνει στο σούπερμαρκετ μόνο του, να 
αγοράσει τα ρούχα του μόνο του??? Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει και δυστυχώς συμβαίνει σε πολλούς. 
Τιμωρούν τη μητέρα γιατί τους έβγαλε από τη ζωή της. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή για μια μητέρα από το να 
της πάρεις το παιδί. Και να το πάνε οι ίδιοι που??? Παίρνουν τα παιδιά τους στο σ/κο, τα παρκάρουν στους γονείς 
τους και νομίζουν ότι ανατρέφουν παιδιά??? Με δεκανίκια ζουν κι αυτοί… Για τη διατροφή γίνονται όλα. Σαν 
πατέρας κι εγώ όμως, τους λέω, ότι όσα χρήματα και να έχεις, δεν φτάνουν ποτέ για να δώσεις το καλύτερο στο 
παιδί σου. Γι αυτό και τα δικαστήρια βγάζουν διατροφή και σε ανέργους, Από τη στιγμή που έκανες παιδιά να 
βρεις δυό -τρεις δουλειές ταυτόχρονα για να εξασφαλίσεις για αυτά μια αξιοπρεπή διαβίωση. Είναι ντροπή να 
προσπαθείς να απαλλαχθείς από τις ευθύνες σου με αυτόν τον τρόπο. Σεβασμός στα παιδιά μας, στις μητέρες των 
παιδιών μας και στο φύλο μας. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο τώρα. 
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31 Μαρτίου 2021, 13:30 | Δήμητρα Σιαηλή Γιατί «Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων» και όχι «Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου την ασφαλή ανατροφή το» κλπ κλπ. Αν ο ένας (ή και οι δύο) γονέας είναι 
κακατάλληλος, γιατί είναι προς το συμφέρον του παιδιού η ενεργός παρουσία του ακατάλληλου γονέα και 
μάλιστα από το πρώτο άρθρο, πάνω από κάθε άλλο συμφέρον δηλαδή (ασφάλεια, σταθερότητα, φροντίδα κλπ). 
Και κυρίως, πως δύναται ένας νόμος να επιβάλει «ενεργό παρουσία και των δύο»? Δεν δύναται. Αυτό στο οποίο 
αποσκοπεί το παρόν ν/σ είναι το συμφέρον του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Συγκεκριμένα τον βοηθάει στα 
εξής:-να παρεμβαίνει στη ζωή του γονέα άλλου ΟΣΟ θέλει, ΑΝ θέλει, ΟΤΑΝ θέλει. -να απειλεί τον γονέα που έχει 
επιμέλεια και το παιδί με αφαίρεση γονικής μέριμνας αν αντιδράσουν ακόμα και σε κακοποίηση, -να 
προστατεύεται να ασκεί βία έως την αμετάκλητη απόφαση, -να διεκδικήση να δίνει λιγότερη διατροφή. Και αυτός 
ο γονέας, που δεν έχει την επιμέλεια είναι συνήθως ο άντρας. Αυτό το ν/σ επαναφέρει την εξουσία του άντρα-
πατέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:37 | ΠΕΤΡΟΣ Κ. 1.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟΣ 50-50. 2.ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ 
ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ, ΜΕ ΑΥΤΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI GIA TOYS DYO ΓΟΝΕIS ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΟΜΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΠΟΤΑ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:18 | ΚΟΡΩΝΗΣ Β. Το νομοσχέδιο βρίσκετε προς την σωστή κατεύθυνση , την επίλυση 
τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν τόσο με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, όσο και της 
νομολογίας των δικαστηρίων που απέτυχε να αποτυπώσει τις αλλαγές στην κοινωνία και τις κοινωνικές συνθήκες. 
Η ραγδαία αύξηση των διαζυγίων σε συνδυασμό με την εκρηκτική αύξηση των παραβιάσεων δικαστικών 
αποφάσεων επικοινωνίας απέκλεισε τον ένα γονέα από την ζωή χιλιάδων των παιδιών. Η πολιτεία καλείτε να 
προστατεύσει πρωτίστως τα παιδιά και δευτερευόντως να οριοθετήσει τις συμπεριφορές των γονέων προς το 
συμφέρον του παιδιού, μέσα από μια αμερόληπτη στάση χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η ατσιστική 
νοοτροπία των επικριτικών σχολίων της +επιμέλειας και η ενοχοποίηση λόγω φύλου , είναι ακόμα ένας λόγος που 
επιτάσσει την αναγκαιότητα ενός σωστού και δίκαιου νομοθετικού πλαισίου. Α. Το άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. α΄ 
πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ διάρρηξης 
των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις 
διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι έννοιες «ισόχρονη», «εναλλασσόμενη διαμονή» και 
«αποτροπή της γονικής αποξένωσης», καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την κοινή γονική μέριμνα και 
συνεπιμέλεια. Σύμφωνα με: – Αρχή της ισότητας των δύο γονέων άρθρο 1511 παρ. 3 Α.Κ. , άρθρα 4 παρ. 1 και 2 
του Συντάγματος. – Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 18 ΔΣΔΠ). – Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άρθρο 8. – Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015 με σύσταση στα κράτη. 
– μέλη να θεσπίσουν την εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου, τουλάχιστον για χρόνο 1/3 της ζωής του με τον μη 
έχοντα την επιμέλεια γονέα, ως ελάχιστο ποσοστό ικανοποίησης του τέκνου βάσει διεπιστημονικών – διακρατικών 
μελετών. επιβάλλεται η ενιαία και αδιάσπαστη γονική μέριμνα, για όλους τους γονείς, που δεν έχουν κριθεί 
ακατάλληλοι για το γονεϊκό τους ρόλο, ενώ απαιτούνται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση που δεν είναι ξεκάθαρο στον νόμο , (σύμφωνα με την 
υπάρχουσα δομή του) , υπάρχει ο κίνδυνος να ακυρωθεί στην πράξη η ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
(άρθρο 1511 παρ. 2) στην ανατροφή και φροντίδα, τόσο από την απλή διαφωνία γονέων (άρθρο 1514) και να 
επανέλθουμε στο σημερινό καθεστώς, όπου υπάρχει η διάσπαση της επιμέλειας και η απόδοση της στον ένα μόνο 
γονέα, την μητέρα , λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πάγια νομολογία των δικαστηρίων βάσει της ξεπερασμένης από τις 
σύγχρονες επιστημονικές μελέτες βιο-κοινωνικής υπεροχής, αλλά και εν συνεχεία από την παρερμηνεία της παρ. 
3 του Άρθρου 1514 περί «στενότερων δεσμών» και του Άρθρου 1520 περί «συνθηκών διαβίωσης». Οι ήδη 
διαμορφωμένοι πριν τη δίκη δεσμοί του τέκνου με το ένα γονέα (άρθρο 1514), δεν πρέπει να δίνουν σ’ αυτόν 
προβάδισμα στη γονική μέριμνα, εφόσον έχουν επιτευχθεί από τον γονέα κατά παράβαση του άρθρου 1532 
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δηλαδή : 1) με υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2) 
με διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του ή με την κάθε 
τρόπο πρόκληση γονεϊκής αποξένωσης και διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς και 3) με υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα ή με την δια οποιουδήποτε άλλου τρόπου παρεμπόδιση της επικοινωνίας. Β. 
Στο άρθρο 1511 παρ. 4 Α.Κ. θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την γονεική αποξένωση έτσι ώστε να προλαμβάνονται 
καταστάσεις καθοδήγησης και υποβολής των παιδιών πριν από το δικαστήριο και να είναι σε θέση να 
αναγνωριστεί η πραγματική τους βούληση, όταν και μόνο όταν είναι αναγκαίο να αποφασισθεί κατά τρόπο 
διαφορετικό η γονική μέριμνα. Για να αποφορτιστούν τα δικαστήρια και να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος, έτσι 
ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους οι δυο γονείς και το ίδιο το παιδί, παρουσία ειδικών ψυχικής υγείας , θα 
πρέπει η διαδικασία να αρχίζει από το στάδιο της διαμεσολάβησης του Άρθρου 1512, με συμμετοχή 
διαμεσολαβητή από κατάλογο παιδοψυχολόγων. Γ. Το άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ. πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής 
:«3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση : α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1/3 ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ή γ) 
να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους 
έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ 
ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά 
με την άσκηση της γονικής μέριμνας.» Δ. Στο Άρθρο 1515 A.K. «……Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Δ. Άρθρο 1519 εδ. στ’ Α.Κ. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ 
ΛΟΓΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΥΤΟΥ. Η 
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
δικαστική απόφαση, που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει το δικαίωμα να ζητά 
από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου». Ε. Άρθρο 1520 Α.Κ., δεν είναι επαρκώς 
κατοχυρωμένο το ελάχιστο 1/3 της επικοινωνίας με τον γονέα που δεν διαμένει με το παιδί, καθώς υπάρχουν 
πολλές εξαιρέσεις , όπως αναφέρονται στα επιμέρους άρθρα και κάνουν λόγο για συνθήκες διαβίωσης, 
διατάραξης καθημερινότητας, κατάχρηση του δικαιώματος επικοινωνίας, οι οποίες μέχρι σήμερα αποτελούν το 
κανόνα για το έντεχνο και προσχηματικό περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας. Προτεινόμενη τροποποίηση: 
«Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και 
η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΖΗΤΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Η ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους 
ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα 
να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική 
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σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με 
την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511. ΌΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Η 
ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ, Ο ΑΛΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ Η ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:49 | Σοφia Διάβαζα τον νόμο σε ισχύ τώρα. Σε κανένα σημείο δεν φαίνεται να «ευνοεί τις 
μητέρες». Το θέμα είναι ότι ο νόμος μέχρι τώρα δεν εφαρμόζεται σωστά. Αυτό δεν πας να το φτιάξεις με ένα νέο, 
προχειρογραμμένο νομοσχέδιο, αλλά με το να πιέσεις τις δικαστικές αρχές να κάνουν σωστά την δουλειά τους. 
Υποστηρίζοντας οικονομικά τους διαζευγμένους ίσως, για δικηγορικά έξοδα και, δημιουργώντας Οικογενειακό 
Δικαστήριο, κατάλληλες επιτροπές από ειδικούς κτλ. Αλλά όλα αυτά ποιον θα επιβαρύνουν? Την πολιτεία. Οπότε 
τι κάνεις σαν πολιτεία? Βγάζεις ένα τέτοιο νομοσχέδιο προς διαβούλευση (σιγά την διαβούλευση, τελεσίδικο 
είναι) ώστε να ικανοποιήσεις λίγους, και να χαντακώσεις πολλούς. Και άστους να χτυπιούνται μεταξύ τους και να 
το μετατρέπουν σε μάχη των δύο φύλων. Όσο αυτοί μαλώνουν, εσύ θα περνάς αλλά σχέδια νόμου και θα 
ξεπουλάς την χώρα με την ησυχία σου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:25 | Σοφia Διάβαζα τον νόμο σε ισχύ τώρα. Σε κανένα σημείο δεν φαίνεται να «ευνοεί τις 
μητέρες». Το θέμα είναι ότι ο νόμος μέχρι τώρα δεν εφαρμόζεται σωστά. Αυτό δεν πας να το φτιάξεις με ένα νέο, 
προχειρογραμμένο νομοσχέδιο, αλλά με το να πιέσεις τις δικαστικές αρχές να κάνουν σωστά την δουλειά τους. 
Υποστηρίζοντας οικονομικά τους διαζευγμένους ίσως, για δικηγορικά έξοδα και, δημιουργώντας Οικογενειακό 
Δικαστήριο, κατάλληλες επιτροπές από ειδικούς κτλ. Αλλά όλα αυτά ποιον θα επιβαρύνουν? Την πολιτεία…. ! 
Οπότε τι κάνεις σαν πολιτεία? Βγάζεις ένα τέτοιο νομοσχέδιο προς διαβούλευση (σιγά την διαβούλευση, 
τελεσίδικο είναι) ώστε να ικανοποιήσεις λίγους, και να χαντακώσεις πολλούς. Και άστους να χτυπιούνται μεταξύ 
τους και να το μετατρέπουν σε μάχη των δύο φύλων. Όσο αυτοί μαλώνουν, εσύ θα περνάς αλλά σχέδια νόμου και 
θα ξεπουλάς την χώρα με την ησυχία σου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:57 | Σοφ π Διάβαζα τον νόμο σε ισχύ τώρα. Σε κανένα σημείο δεν φαίνεται να «ευνοεί τις 
μητέρες». Το θέμα είναι ότι ο νόμος μέχρι τώρα δεν εφαρμόζεται σωστά. Αυτό δεν πας να το φτιάξεις με ένα νέο, 
προχειρογραμμένο νομοσχέδιο, αλλά με το να πιέσεις τις δικαστικές αρχές να κάνουν σωστά την δουλειά τους. 
Υποστηρίζοντας οικονομικά τους διαζευγμένους ίσως, για δικηγορικά έξοδα και, δημιουργώντας Οικογενειακό 
Δικαστήριο, κατάλληλες επιτροπές από ειδικούς κτλ. Αλλά όλα αυτά ποιον θα επιβαρύνουν? Την πολιτεία…. ! 
Οπότε τι κάνεις σαν πολιτεία? Βγάζεις ένα τέτοιο νομοσχέδιο προς διαβούλευση (σιγά την διαβούλευση, 
τελεσίδικο είναι) ώστε να ικανοποιήσεις λίγους, και να χαντακώσεις πολλούς. Και άστους να χτυπιούνται μεταξύ 
τους και να το μετατρέπουν σε μάχη των δύο φύλων. Όσο αυτοί μαλώνουν, εσύ θα περνάς αλλά σχέδια νόμου και 
θα ξεπουλάς την χώρα με την ησυχία σου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:14 | Μαργαρίτα Γ. Το νομοσχέδιο σας πρέπει να αποσυρθεί. ΔΕΝ εξυπηρετεί το συμφέρον 
των παιδιών αλλά μόνο συγκεκριμένης ομάδας γονέων. Το υπάρχον νομοσχέδιο δεν απαγορεύει την συνεπιμέλεια 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ο νομοθέτης δεν πρέπει να επιβάλει υποχρεωτικά την συνεπιμέλεια, αλλά 
να το κρίνουν οι αρμόδιοι ανάλογα την περίπτωση. Είναι έγκλημα και θα απολογηθείται στο μέλλον αν δώσετε 
υποχρεωτικά τα παιδιά σε κακοποιητικούς γονείς μέχρι την αμετάκλιτη απόφαση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:50 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50 50, 
ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:28 | Γιωργος Αγγελιδης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:11 | ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ Λίγες διορθώσεις και θα φτιάξουν ολα προς το συμφέρον του 
παιδιού… Να εφαρμοστεί ο νόμος 2079/2015 
Εναλλασσόμενη κατοικία… 50/50 του χρόνου με διανυκτερεύσεις… Ίσα ολα… Είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού να 
έχει και τους 2 γονείς στην ζωή του… Εμένα προσωπικά το 1/3 Δεν μου φτάνει… Ούτε και στο παιδί μου… Θέλω 
τουλάχιστον ίσο χρονο με αυτό που θα έχει και η πρώην συμβία μου με το παιδί μας… 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:00 | ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ Κύριε Τσιαρα συγχαρητήρια για το έργο σας… Λίγες διορθώσεις 
και θα φτιάξουν ολα προς το συμφέρον του παιδιού… Να εφαρμοστεί ο νόμος 2079/2015 Εναλλασσόμενη 
κατοικία… 50/50 του χρόνου με διανυκτερεύσεις… Ίσα ολα… Είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού να έχει και τους 2 
γονείς στην ζωή του… Εμένα προσωπικά το 1/3 Δεν μου φτάνει… Ούτε και στο παιδί μου… Θέλω τουλάχιστον ίσο 
χρονο με αυτό που θα έχει και η πρώην συμβία μου με το παιδί μας… 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:05 | Αννα-Μαρια Ανακοίνωση της «Εναλλακτικής Παρέμβασης» για το σ/ν του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου». Το νομοσχέδιο αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου που φέρνει προς ψήφιση το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, με περιεχόμενο τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά γονέων που τελούν σε διάσταση 
ή έχουν λύσει τον γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσής τους, δεν συνιστά κάποια μείζονα «μεταρρύθμιση», όπως 
ισχυρίζεται ο Υπουργός, κάνοντας συγκρίσεις με την πραγματικά αναγκαία και προοδευτική μεταρρύθμιση του ν. 
1329/1983.Το επισπεύδον Υπουργείο Δικαιοσύνης διέρρεε όλο το προηγούμενο διάστημα μέσω πανομοιότυπου 
περιεχομένου δημοσιευμάτων την πρόθεση επιβολής με οριζόντιο τρόπο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, 
εισάγοντας την έννοια της γονεϊκής αποξένωσης (όρος αμφισβητούμενης επιστημονικής σημασίας και 
τεκμηρίωσης στην ψυχολογική επιστήμη) ως ενός από τα τεκμήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, με 
κατανομή του χρόνου που περνά το παιδί ισομερώς και στους δύο γονείς και με υποχρεωτική προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση. Το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου που ήδη τέθηκε σε διαβούλευση αποκλίνει από τις 
παραπάνω «διαρροές», προσπαθώντας προφανώς να συγκεράσει ένα «παρασκηνιακό παζάρεμα» με τους 
υπερασπιστές της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και την αποφυγή εξόφθαλμων ρυθμίσεων που αντιβαίνουν στη 
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η παράκαμψη της διαδικασίας Κωδίκων του Κανονισμού της 
Βουλής, η οποία επιτάσσει την υιοθέτηση ή μη (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης) του πορίσματος της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστήνεται προς τούτο τον σκοπό, οδήγησε ουσιαστικά στην άνευ συνοχής 
και τεκμηρίωσης παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του πορίσματος, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο 
του σχεδίου νόμου να πάσχει από ασυνέχειες και νομοτεχνικά προβλήματα. Ο δημόσιος λόγος και αντίλογος που 
αναπτύχθηκε σχετικά, δυναμιτίστηκε από το κενό της έλλειψης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, 
που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν με οργανωμένο και νηφάλιο τρόπο την οπτική 
και την κριτική τους στις προωθούμενες ρυθμίσεις. Αντ’ αυτού, με κυβερνητική ευθύνη δημιουργήθηκαν συνθήκες 
πόλωσης που κάθε άλλο παρά έχουν ως επίκεντρο, επίδικο και επιδιωκόμενο, το συμφέρον του παιδιού. Έτσι η 
επιχειρούμενη νομοθετική αλλαγή έχει λάβει τον χαρακτήρα ρεβανσισμού «πατέρων» έναντι δήθεν 
«προνομιούχων μέχρι σήμερα μητέρων», στο όνομα του συμφέροντος του παιδιού που παραμένει ως άλλοθι στο 
επίκεντρο μιας στρεβλά παρουσιαζόμενης ως «διαμάχης μεταξύ των δύο φύλων». Οι βασικές αλλαγές που εισάγει 
το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες: το συμφέρον του τέκνου (ά. 1511 του Αστικού Κώδικα) ορίζεται πλέον με βάση 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων ως προς αυτό («ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του… αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς»). Η γονική μέριμνα 
ασκείται «εξίσου» (α. 1513 ΑΚ). Καθιερώνεται «τεκμήριο επικοινωνίας» με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο στο ένα τρίτο του «συνολικού χρόνου» (α. 1520 ΑΚ). Η κακή άσκηση της επιμέλειας, οριζόμενη με πολύ 
ευρύ τρόπο, μπορεί να σημάνει την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον γονέα (α. 1532 ΑΚ). Οι διατάξεις αυτές 
είναι βαθύτατα προβληματικές. Συγχέουν την μέριμνα (που σύμφωνα με την παρούσα νομοθετική και 
νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την επιμέλεια, με αποτέλεσμα να επέρχεται 
κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής της. Καθιερώνουν τεκμήρια, όπως το 
δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός είναι αόριστα (ποιός είναι ο συνολικός χρόνος 
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στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή στην προσπάθειά του να προβεί σε 
εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης που δικάζει. Το σημαντικότερο, οι 
διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, που θα έπρεπε να είναι 
κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του γάμου. Αντίθετα, το 
παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις ορέξεις…) γονέων που 
αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι 
χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας 
ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση 
αμετάκλητη! Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα που ζητούν απαντήσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις και 
που θα βοηθούσαν τόσο στην ομαλή οικογενειακή ζωή των ζευγαριών, ετερόφυλων και ομόφυλων, όσο και στην 
ζωή των παιδιών που οι γονείς τους ζουν σε διάσταση. Αλήθεια: Τι πράττει η Κυβέρνηση για να υποστηρίξει το 
εισόδημα των γονέων και μονογονέων για να μπορούν να μεγαλώνουν αξιοπρεπώς το παιδί τους; Πώς ενισχύει 
τις κοινωνικές υπηρεσίες που καλούνται αν και υποστελεχωμένες να ανταποκριθούν στις παραγγελίες των 
εισαγγελέων ανηλίκων για την καταλληλότητα του περιβάλλοντος όπου διαβιούν τα παιδιά; Πώς αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα εκτέλεσης των αποφάσεων, κυρίως ως προς τις περί καταβολής διατροφής διατάξεις τους; Ποια 
πρωτοβουλία λαμβάνει για να ρυθμίσει τη σχέση του παιδιού με τον μη βιολογικό γονέα του στις μη 
ετεροκανονικές οικογένειες; Πώς υποστηρίζει τους δικαστές στο έργο τους, όταν καλούνται να εκδικάσουν 
υποθέσεις οικογενειακής φύσης; Αντί να επικεντρωθεί η Κυβέρνηση λοιπόν στις παραπάνω διαγνωσμένες 
ανάγκες, εισάγει «τιμωρητικές» διατάξεις για τους γονείς που είτε δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος 
επικοινωνίας, δεν καταβάλλουν υπαιτίως τη διατροφή του τέκνου ή δεν διασφαλίζουν την καλή σχέση του παιδιού 
με τους συγγενείς του έτερου γονέα. Προφανώς τέτοιες συμπεριφορές απαντώνται και έχουν κατά τεκμήριο 
αρνητική επίπτωση στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Είναι όμως η απάντηση σε αυτό, η απώλεια της γονικής 
μέριμνας, δηλαδή το να καταστεί ένα παιδί «ορφανό»; Προφανώς επιλέγει η κυβέρνηση να δαπανήσει χρήματα 
στους συμβούλους/στις εταιρείες συμβούλων που θα αναλάβουν την επιμόρφωση των δικαστών, παρά στην 
ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για να υποστηρίζουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο.Ο διακηρυγμένος 
σκοπός της επίτευξης της ισότητας των δύο φύλων και της εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων σε σχέση με την 
κατασκευή των ρόλων και την άσκηση των καθηκόντων τους ως γονέων, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί «εν κενώ» 
και με μία νομοθετική μεταρρύθμιση, όσο παιδευτικό χαρακτήρα και εάν έχει ένα νομοθέτημα. Η μειονεκτική 
θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του 
καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια πραγματικότητα που οι διατάξεις του νομοσχεδίου 
θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πώς θα αποτραπεί, για παράδειγμα, η εργαλειοποίηση της πρόβλεψης για 
υποχρεωτική συναπόφαση (ή προηγούμενη ενημέρωση για κάθε καθημερινό ζήτημα) από τον θύτη 
ενδοοικογενειακής βίας (και μάλιστα ψυχολογικής για την οποία δεν θα υποβληθεί ποτέ μήνυση); Από τα 
παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των σχέσεων του τέκνου με τους εν διαστάσει γονείς δεν είναι απλό, 
ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί «οριζόντια», με εισαγωγή τεκμηρίων ή «υποχρεωτικά». Η εξατομικευμένη δικαστική 
κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων δικαστών, τους οποίους θα συνεπικουρούν 
ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος τρόπος για να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του παιδιού, 
αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των γονέων του. Εν κατακλείδει:– Η «υποχρεωτική συνεπιμέλεια» 
δεν προωθείται τελικά από το νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση. Τα πρόσθετα όμως «περιθώρια» που 
δίνονται για συναπόφαση και υποχρέωση ενίσχυσης της σχέσης του έτερου γονέα με το παιδί (επί ποινή 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας), καθώς και η ασαφής αναφορά στην «εξίσου» άσκηση της γονικής μέριμνας, θα 
εντείνουν τις αντιδικίες σε βάρος των παιδιών.– Η πρόβλεψη δυνατότητας παραπομπής σε διαμεσολάβηση με 
δικαστική απόφαση, υποβάλλει τους γονείς σε περαιτέρω κόστη. Από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι/ες στον 
θεσμό της υποχρεωτικής (δια νόμου ή δια δικαστικής απόφασης) διαμεσολάβησης, η οποία συνιστά απεμπόληση 
του καθήκοντος δικαστικής προστασίας, ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης και επιβάρυνσης των διαδίκων. 
Εξυπηρετεί μόνο την αδυναμία στελέχωσης των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επαγγελματικής 
ψευτοαποκατάστασης μερικών χειμαζόμενων από την κρίση και τη μείωση της ύλης δικηγόρων. Θα αποτύχει 
όπως και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, αυτή τη φορά όμως σε βάρος των παιδιών.– Η προϋπόθεση 
αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να 
χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας 
(θυμίζουμε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το παιδί 
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ενώπιον του οποίου ασκείται ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών 
διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν 
το Υπουργείο την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.– Οποιαδήποτε 
αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου προκειμένου να είναι αποτελεσματική, σύγχρονη και συμπεριληπτική 
απαιτεί γενικότερη στήριξη της μητρότητας, της γονεϊκότητας, των παιδιών, άρση των διακρίσεων κατά των 
ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο γάμο και την τεκνοθεσία, αναγνώριση διαφορετικών μοντέλων οικογένειας πέραν του 
πυρηνικού. Απαιτεί προνοιακές πολιτικές και ενίσχυση γονέων και παιδιών από δημόσιους φορείς, χωρίς την 
αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων.– Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη 
ισότητας των φύλων για το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα προωθεί την ισότητα μεταξύ των 
γονέων και άρα μεταξύ των φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί παραβλέπει την πραγματικότητα των 
υπαρχουσών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η γυναίκα βιώνει τρομακτικές ανισότητες, 
καταπιέσεις, διακρίσεις και επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής (οικιακή εργασία, φροντίδα 
παιδιών, ηλικιωμένων κλπ).– Η εξατομικευμένη κρίση με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και την θεσμοθέτηση 
εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ρύθμιση των οικογενειακών 
διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Η Εναλλακτική Παρέμβαση – 
Δικηγορική Ανατροπή ζητάει να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου, να ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση η διαδικασία 
των Κωδίκων και να υιοθετηθεί η παιδοκεντρική αντίληψη στα υπό ρύθμιση ζητήματα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:28 | ΑμετάκληταΟΧΙ Κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεται και να εξετάζεται μοναδικά από 
τους ειδικούς κατά περίπτωση. Συμφωνώ ότι τα παιδιά έχουν εξίσου ανάγκη από τους δυο γονείς τους αλλά αυτό 
γίνεται μόνο όταν μπορεί να υπάρξει πραγματικά ΣΥΜΠΝΟΙΑ μεταξύ τους.. και συμφωνούν επί της αρχής! Αν δεν 
μπορούν να συνενοηθούν μεταξύ τους και υπάρχει πολεμικό κλίμα, δεν είναι δυνατή η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! Βάζει μόνο σε κίνδυνο τα παιδιά που θα συνεχίσουν να γίνονται έρμαια των διαφωνιών και της 
επιθετικότητας που θα διαιωνίζεται!!!! Δεν ζούμε στην ιδεατή κοινωνία που ο νομοθέτης έχει στο μυαλό του.. Ας 
συμβουλευτούν πρώτα έρευνες για την ενδοοικογενειακή βία, ας δούμε στατιστικές περιστατικών!!!! Για ποιο 
λόγο υπάρχει το womensos.gr και όχι το mensos.gr;;;;;; Μήπως φάσκουμε και αντιφάσκουμε;;;; Για τους λίγους 
μπαμπάδες που νιώθουν αποξενωμένοι (μήπως μόνοι τους αποξενώθηκαν γιατί έβαζαν άλλες προτεραιότητες 
τελικά;) δεν μπορούμε να βάλουμε σε κίνδυνο τόσες παιδικές ψυχές!!! Να διαμορφωθούν ειδικές δομές για τη 
στήριξη των οικογενειών. Να προστατευτούν τα παιδιά!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:18 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ Το νομοσχέδιο έρχεται να ανατρέψει το βασικό θεμέλιο της 
ισχύουσας ρύθμισης των ζητημάτων του παιδιού χωρισμένων γονέων, που ήταν το συμφέρον του παιδιού. Η 
συνεπιμέλεια παρέχεται ήδη ως δυνατότητα. Το να επιβάλλεται ως υποχρεωτική, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε μία οικογένεια και τις οποίες συνθήκες καλείται ο δικαστής να σταθμίσει in 
concreto, φανερώνει μία αντιμετώπιση με όρους ποσοτικούς, σαν να πρόκειται για αντικείμενο οικοσκευής που 
πρέπει να μοιραστεί ακριβοδίκαια. Όσο για το διατυπούμενο αίτημα για υποχρεωτική εναλλασσόμενη κατοικία, 
είναι το αποκορύφωμα αυτού του είδους της αντιμετώπισης και της αδιαφορίας για την ανάγκη του παιδιού να 
νιώθει ότι έχει μία βάση. Περαιτέρω, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε πλείστες όσες περιπτώσεις, ο χωρισμός δύο 
ανθρώπων συνοδεύεται από εντάσεις και πικρίες (πράγμα αναμενόμενο και φυσιολογικό), είναι αν μη τι άλλο 
αλλοπρόσαλλο να καθίσταται υποχρεωτικός τρόπος ρύθμισης, ελλείψει διαφορετικής συμφωνίας, το να 
καλούνται οι ίδιοι δύο άνθρωποι να συναποφασίζουν για σειρά ζητημάτων που αφορούν το παιδί. Θεωρούν 
πραγματικά οι συντάκτες του νομοσχεδίου ότι τα αρνητικά συναισθήματα μεταξύ των γονέων δεν θα εκβάλουν 
στη διαδικασία της συναπόφασης; ότι δεν θα μεταβληθεί, όχι σε όλες προφανώς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, η 
διαδικασία συναπόφασης σαν πεδίο αντιπαράθεσης και επιβολής του ενός γονέα έναντι του άλλου, με όλες τις 
συνέπειες που θα έχει αυτό για το παιδί; Ως προς τις ρυθμίσεις που θεσπίζουν ως λόγο απώλειας της γονικής 
μέριμνας, είτε έννοιες ψυχολογικού χαρακτήρα, η επιστημονική εγκυρότητα των οποίων αμφισβητείται 
(διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων) είτε ακόμα και την παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας με τους παππούδες, ενώ για περιπτώσεις κακοποίησης παιδιού/ενδοοικογενειακής βίας αξιώνεται 
αμετάκλητη καταδίκη, ο συνδυασμός των παραπάνω μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε φαινόμενα όπου ο 
κακοποιητής, επικαλούμενος την «διάρρηξη της σχέσης» του (ή των δικών του γονέων) με το κακοποιημένο παιδί, 
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θα μπορεί ακόμη και να αξιώσει την αφαίρεση της μέριμνας από τον γονέα που προσπαθεί να το προστατέψει. 
Αν αναλογιστούμε μόνο ότι μέχρι πριν λίγες εβδομάδες ετίθετο προς συζήτηση η αναθεώρηση του καθεστώτος 
της παραγραφής για αδικήματα κακοποίησης, λόγω των βαρύτατων επιπτώσεων στην ψυχολογία του θύματος. 
Τέλος, όσο για την επίκληση ως δικαιολογητικό λόγο για τις παραπάνω ρυθμίσεις, το γεγονός ότι σε πολλές 
περιπτώσεις, δικαστικές αποφάσεις που αφορούν το δικαίωμα επικοινωνίας δεν εφαρμόζονται και ο γονέας 
αποστερείται την επικοινωνία, σαφώς και είναι ζητούμενο να βρει η Πολιτεία τους τρόπους αντιμετώπισης 
παρόμοιων φαινομένων. Πάντοτε με τρόπο όμως που θα αποβλέπει στην δημιουργία, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 
ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και ηρεμίας για το παιδί. Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί και η όποια 
συζήτηση για τα ζητήματα αυτά να επανεκκινήσει από μηδενική βάση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:58 | Δημήτρης Κουτούφαρης Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα 
συναινετικά διαζύγια και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική 
πραγματικότητα, το τι ισχύει στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
2079/2015,την επιστημονική βιβλιογραφία, το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της 
κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), το κείμενο του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών 
Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις χωρισμένων ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη  
εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – συνεπιμέλεια – ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας 
με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα για τα παιδιά τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των 
παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη 
απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόμου και η συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που 
θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την κουλτούρα συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων 
αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή του από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα 
μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο παρόν νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια 
της ίσου παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου 
δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:26 | Δημήτρης Κάντε ομάδες από παιδοψυχολογους να ενδιαφερθούν πραγματικά για το 
καλό και το συμφέρον των παιδιών μας.το τι θέλουν και τι χρειάζονται τα παιδιά μας. Μιλάμε για δικαιοματα των 
Παιδιών… 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:45 | Μαγδα Φ Το νομοσχέδιο βάζει σε κινδυνο παιδιά και μητέρες που έχουν υποστεί 
ενδοοικογενειακή Βία. Υπάρχει η συναινετική επιμέλεια και έτσι πρέπει να μείνει. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:22 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50-50 ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:13 | Φίλιππος Κιτσάκης Συνεπιμελεια ίσος χρόνος ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ ..σώστε τα 
παιδιά μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:31 | Χασαπόπουλος Αριστοτέλης Να γίνει πράξη ότι λεγόταν και υποσχέθηκε ο υπουργός 
τόσο καιρό. Γονείς παραμένουν όμηροι πρακτικών γονεικης αποξένωσης επειδή το υπάρχον νομικό πλαίσιο δίνει 
ηγεμονικά δικαιώματα στον έναν γονέα. τα παιδιά χρειάζονται και τους δυο γονείς τους. Όταν ο ένας γονέας δεν 
επιθυμεί έμπρακτα να ασχοληθεί με το παιδί, τότε ο άλλος γονέας να έχει την ευθύνη του παιδιού. είμαι πατέρας 
ο οποίος θε΄λειτουργία παρά πολύ να ζει τη καθημερινότητα του παιδιού του. δυστυχώς τη στεροιυμαι και 
αρκούμαι σε δυο τρίωρα και ανά δεύτερο σκ. ποιος νόμος λέει ότι η μάνα είναι πάντα η καλύτερη; ακόμα και στις 
υιοθεσίες βλέπουν την οικογένεια εν τω συνόλω και όχι μεμονωμένα. τα παιδιά είναι ΕΥΘΥΝΗ. αν δε μπορεί ή δε 
θέλει να την αναλάβει, αυτό δε θα πρέπει να γίνεται εις βάρους του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:19 | Σουζάνα κοζυρακη Συνεπιμελεια ίσος χρόνος ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ …ξεκάθαρα 
στο νομοσχέδιο …τα παιδιά θέλουν και χρειάζονται και τους δύο γονείς κάντε το πράξη. 
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31 Μαρτίου 2021, 11:07 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:23 | Ατζολιδακης Βαγγέλης Καλημέρα σας …ξέρετε πως είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί, να 
είσαι ενεργά στην ανατροφή του από την μέρα που γεννήθηκε μέχρι την ηλικία των έξι ετών, και μετά επειδή 
χώρισες με την μαμά του , εσύ επειδή είσαι ο μπαμπάς να σου αφαιρείται από το δικαστήριο η επιμέλεια επειδή 
η πρώην σύζυγος σου δεν θέλει από κοινού να μεγαλώσετε το παιδί σας???? Να είσαι μπαμπάς μόνο για τέσσερις 
μέρες το μήνα , και να σου λένε να έχεις ποιοτικό χρόνο με το παιδί σου ….πως θα του δώσεις αξίες και αρχές με 
τέσσερις μέρες το μήνα?? Ίσος χρόνος 50-50 συνεπιμελεια και εναλλασσόμενη κατοικία αν θέλετε να 
σταματήσουν να υπάρχουν παιδιά χωρισμένων γονιών …τι ωραίο που ακούγεται… σας παρακαλούμε. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:51 | Αφροδίτη Φ. Για να προωθηθεί η συνεπιμέλεια χρειάζεται να βελτιωθούν οι συνθήκες 
ζωής των γονέων και των παιδιών. Κοινωνικό κράτος και στελεχωμένες υπηρεσίες, άνοιγμα της Παιδείας με μέτρα 
κατά της πανδημίας, οικονομική στήριξη, προστασία της εργασίας. Επίσης είναι επείγον να προστατευθούν τα 
θύματα κακοποίησης με ξενώνες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ. Το νομοσχέδιο αυτό είναι 
επικίνδυνο και βρίσκεται στον αντίποδα όλων αυτών που πρέπει να γίνουν. Τόσο από την ιδεολογική άποψη, ότι 
προσπαθεί να περάσει έναν γενικό ορισμό για το συμφέρον του παιδιού (στα όρια του αυθαίρετου, συνδέοντάς 
το γενικά με την «ισόχρονη» παρουσία των γονέων και αγνοώντας τις υλικές συνθήκες μεγαλώματος του παιδιού 
που είναι το βασικό πρόβλημα που θα έπρεπε να απασχολεί μια κυβέρνηση), όσο και από πρακτική άποψη, όπως 
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στο ζήτημα της κακοποίησης που η καταδίκη πρέπει να καταστεί αμετάκλητη για να εμποδιστεί η επικοινωνία του 
κακοποιητή με το παιδί (αλλά όχι μόνο σε αυτό). Συνεπιμέλεια με επιβολή δε γίνεται. Και πολλά από αυτά που 
αναφέρει το ν/σ είναι ανεφάρμοστα και επικίνδυνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:07 | Αννα Κ. Αυτός ο «δημόσιος διάλογος» για το ν/σ Τσιάρα, αντιμεταρρύθμιση του 
Οικογενειακού Δικαίου, όλα τα είχε, αλλά κυρίως χρήμα. Πολύ χρήμα! Χρηματοδοτούμενες παραγωγές για 
τραγουδάκια, σποτάκια με διάσημους καλλιτέχνες, πανάκριβες αφίσες με χορηγούς εταιρείες και δημόσιους 
οργανισμούς συγκοινωνιών, κατά παραγγελία έρευνες σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, πανώ κλπ. Γέμισαν οι 
στάσεις Αθηνών και περιχώρων με αφίσες τους! Ούτε οι εκλογές του 1985 να ήταν! Βέβαια, το «δημόσιος 
διάλογος» δεν είναι η κατάλληλη λέξη, καθώς περισσότερο μονόλογος ήταν, δεδομένου ότι ο Υπουργός 
συνομίλησε ΜΟΝΟ με το λόμπυ των διαζευγμένων πατεράδων, όπως και τα ΜΜΕ, όσο δε για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ο διάλογος ήταν περισσότερο «αγοραίος» παρά «δημόσιος», καθώς κυριάρχησαν οι χυδαίες επιθέσεις 
προς όποιον τόλμησε να έχει διαφορετική γνώμη από τους κατά τα άλλα «στοργικούς πατεράδες». Θα το 
δημοσιεύσετε άραγε; Είμαι πολύ περίεργη! Δημοσιεύστε το παρακαλώ πολύ! Μας φιμώνουν από παντού! Η 
τοποθέτηση μου δεν είναι άσχετη, αντιθέτως άμεσα σχετιζόμενη με τη έννοια του «δημοσίου» διαλόγου! 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:44 | Αθήνα Κ Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια παρεμποδίζει και αποτρέπει τα διαζύγια 
διαταραγμένων γάμων μιας και η μητέρα και στις δύο περιπτώσεις όσο και αν το θέλει, δεν θα μπορεί να 
προστατέψει ούτε τα παιδιά της ούτε και τον εαυτό της από το κακοποιητικό περιβάλλον. Αυτό θέλουμε; Να ξέρει 
όλη η γειτονιά ότι υπάρχει διαρκής κακοποίηση, να ακούγονται καθημερινά κλάματα και φωνές και να 
υποχρεώνονται τα αθώα αυτά πλάσματα, τα παιδιά, να υπομένουν νοσηρές οικογενειακές τραγωδίες και να 
φορτώνονται με ψυχολογικά τραύματα, απλώς επειδή η μητέρα θα αποτρέπεται με τέτοια νομοθέτηση να τα 
απομακρύνει από το προβληματικό και κακοποιητικό περιβάλλον. Κίνητρο δεν είναι η ουσιαστική και ενεργής 
παρουσία του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο στη ζωή του παιδιού, αλλά η εκδίκηση προς τις μητέρες που 
τολμούν να σηκώσουν το κεφάλι και να προστατεύσουν τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους από νοσηρές και 
κακοποιητικές συμπεριφορές και φυσικά σκοπός είναι να μην πληρώνουν έστω και αυτήν την πενιχρή διατροφή. 
«Φυτεύεται» ο όρος «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης», όρος που κανένας αναγνωρισμένος επιστημονικός 
φορέας δεν αποδέχεται, και έχει ρίζες σε πολιτισμούς αμερικάνικης νοοτροπίας, όπου και εκεί απέτυχε 
παταγωδώς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:50 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:32 | Παναγιωτα Παλαμπουικη Προκειται για νομο ο οποιος θα μεταφερει την κοινωνια μας 
δεκαετιες πισω. Ειναι γνωστο πως οτι συμβαινει μεσα σε μια οικογενεια δυσκολα μπορει κανεις να το αποδειξει 
μιας και δεν υπαρχουν μαρτυρες. τα παιδια με βαση αυτον τον νομο θα υποχρεωνονονται να παιρνουν το 1/3 του 
χρονου τους με τον πατερα ειτε θελουν ειτε οχι και οι μητερες ακομη κι αν γνωριζουν πως ο πατερας ασκει πχ 
ψυχολογικη βια στο παιδι, θα ειναι υποχρεωμενες να το παραδωσουν στον βασανιστη του. Καλη η συνεπιμελεια 
αλλα οταν συμφωνουν και οι δυο πλευρες και δεν χρειαζεται κανενας νομος, την εφαρμοζουν οι πρωην συζυγοι 
απο μονοι τους. Η υποχρεωτικη συνεπιμελεια αντιθετα, δεν προστετευει το παιδι. Στην καλυτερη των 
περιπτωσεων αναγκαζει το παιδι να μην εχει μια σταθερη βαση και να ειναι μονιμα με την βαλιτσα στο χερι. Αν 
ψηφιστει αυτος ο νομος θα εχουμε δραματα αφου τελικα θα αποδειχτει η χαρα του παιδεραστη και του 
κακοποιητη. Αν η κυβερνηση ενδιαφερεται πραγματικα να προστατεψει τα παιδια, καλα θα κανει να το 
ξανασκεφτει. Υπαρχουν καλυτεροι τροποι, οπως εφαρμοζονται σε αλλες χωρες οπου οι μητερες και τα παιδια 
προστατευονται απο το κρατος. Τους χορηγουνται σπιτια και επιδομαματα για να μπορουν να μεγαλωσουν τα 
παιδια με μεγαλυτερη ανεση, στην Ελλαδα οι μητερες και τα παιδια ειναι προφανως υπο διωγμο!!! Φυσικα και 
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πρεπει οι πατεραδες να μπορουν να βλεπουν τα παιδια τους και ηδη παιρνουν τα παιδια για μερες οπως οριζει ο 
τωρινος νομος αλλα το πρωτο μελημα της πολητειας δεν μπορει να ειναι η προστασια των δικαιωματων των 
πατεραδων αλλα αυτα των παιδιων!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:44 | D Gkan Θεωρώ πως πέραν του συμφέροντος του παιδιού, κυρίαρχος σκοπός του 
παρόντος νομοσχεδίου θα πρέπει να αποτελεί ο σεβασμός και η διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αποτελεί παραλογισμό, η 
υιοθέτηση νέου οικογενειακού δικαίου στη χώρα μετά από πολλές δεκαετίες, χωρίς τη μέριμνα του σεβασμού 
όλων των σχετικών δικαιωμάτων των παιδιών σύμφωνα με τη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
με λεπτομερή σχετική τεκμηρίωση – περιγραφή. Μετά από πόσες δεκαετίες θα μεριμνήσει η πολιτεία για τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών; Ενδεικτικό παράδειγμα από προσωπική εμπειρία τις τελευταίες ημέρες, 
η πρώην σύζυγός νόσησε από κορονοιο, λήγει η καραντίνα χωρίς να έχει κάνει αρχικά τεστ τα παιδιά, μα ούτε και 
τώρα υπάρχει η διάθεση να κάνει μοριακό τεστ τα παιδιά που ζουν μαζί της. Με αναφέρει αν διαφωνείς πήγαινε 
δικαστικά, ο νόμος είναι μαζί μου. Αν δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών, 
ανάλογες πρακτικές θα εξακολουθούν να λαμβάνουν τόπο στη χώρα. Αν η επιθυμία είναι να πάψουν να 
συμβαίνουν αυτά στη χώρα, το σχέδιο νόμου χρειάζεται πάρα πολλές βελτιώσεις. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:18 | Νικόλαος Κατινάς Πρέπει επιτέλους, να αναγνωριστεί ο ρόλος του πατέρα στην 
ανατροφή του παιδιού. Αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Δεν είναι 
δυνατόν να αποτελεί η σχέση πατέρα-παιδιού, μέσο εκβιασμού από την πλευρά της μητέρας. Ναι, στην 
συνεπιμελεια, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να φέρνει προσκόμματα στην επαφή του παιδιού με τους συγγενείς του, 
η μητέρα του, με πρόφαση την διαμονή των γονέων σε διαφορετικούς νομούς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:29 | κωστας παπαγεωργιου Η ουσιαστική ισότητα στην ανατροφή των παιδιών από τους 2 
γονείς τους θα γίνει μόνο με ίσο χρόνο διαμονής και εναλλασσόμενη κατοικία στα σπίτια των γονιών τους. Ίσες 
και αδιάσπαστες γονικές ευθύνες για τους γονείς. Ποινές για ψευδείς κατηγορίες και αποξένωση στον άλλο γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:44 | Αντωνια 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικης́ μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́
νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρες́ ποινες́ για όσους 
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παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:38 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΖΟΥΦΗ Το νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μολονότι γυναίκα θα 
ήθελα να υπάρξουν αλλαγές. Φέρτε ισότητα κ δικαιοσύνη σε αυτόν το τόπο. Ένα παιδί χρειάζεται ισοχρονα κ 
ισόποσα κ τους δύο γονείς του μετά από ένα διαζύγιο. Η συνεργασία μεταξύ δύο χωρισμένων γονιών 

επιβάλλεται➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:46 | ΑΡΓΥΡΗΣ Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50-50 
ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ . ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ. ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ, ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:33 | Φωτεινή Κίντου Η ενεργός παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και 
κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου 
και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού 
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. 
Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι 
γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 



382 
 

31 Μαρτίου 2021, 10:49 | ΜΗΤΕΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ: Οι οικογενειακές 
σχέσεις είναι σύνθετες και περίπλοκες. Ο εμπνευστής του νομοσχεδίου είτε δεν έχει ιδέα από την οικογενειακή 
πραγματικότητα είτε προσπαθεί να ταυτίσει εσκεμμένα το συμφέρον του παιδιού με εκείνο των γονέων, των 
ανιόντων αλλά και τρίτων. Τον εμπνευστή του νομοσχεδίου στην πραγματικότητα τον απασχολεί, όχι το συμφέρον 
του παιδιού, αλλά το πως θα κατηγορήσει τη μάνα του παιδιού ως «αποξενώτρια», ώστε να χάσει η μάνα την 
επιμέλεια και το παιδί να μεγαλώσει με επιμελήτρια την ενεργή γιαγιά/νταντά, με εμπλοκή όλων των 
παρεμβατικών συγγενών, δηλαδή με τη μεταφορά της προ του γάμου τοξικότητας και μετά τη λύση του. Αυτό για 
το νομοθέτη πρέπει να γίνει με όποιο κόστος, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. Αυτό για να επικοινωνηθεί 
στην κοινωνία βρέθηκε το πλαστό επιχείρημα 50/50 – ισότητα. Έτσι ένας πολίτης, ο οποίος δεν γνωρίζει από 
τέτοιες καταστάσεις, θα μπορούσε κάλλιστα «να πέσει στη φάκα» της δήθεν ισότητας των γονέων, 
παραγνωρίζοντας τις κακές μεταξύ τους σχέσεις, τα γεγονότα τυχόν κακοποίησης παιδιού ή/ και μητέρων, την 
εμπλοκή ανιόντων, τρίτων κλπ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ, 
ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ 
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ. Το επιχείρημα της δήθεν 
«αποξενώτριας» μάνας αποτελεί το ίδιο άλλοθι που αποτελούσε το ότι η δημόσια υγεία είναι αντιπαραγωγική, 
ώστε να τη διαλύσουν και τώρα στην πανδημία να καταλάβουν ότι τελικά μόνο στη δημόσια υγεία μπορούμε να 
καταφύγουμε στα δύσκολα. Το ίδιο και για τη δημόσια παιδεία κλπ. Μέσα από προπαγάνδα στα γνωστά μέσα, με 
χορηγίες σε ιδρύματα, πληρωμένες διαφημίσεις κλπ, εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα δεν έχουν χρήματα για τη 
διατροφή του παιδιού τους, προσπαθούν να αποδομήσουν τη νευραλγική για κάθε παιδί σχέση μάνας – τέκνου, 
η οποία καταρρέει μπροστά στη δύναμη που δίνει ο εμπνευστής του νομοσχεδίου σε ανιόντες αλλά και ΤΡΙΤΟΥΣ 
(!), οι οποίοι, παραγκωνίζοντας το ρόλο του γονέα, κατοχυρώνουν απευθείας δικαίωμα επικοινωνίας με ανήλικα, 
στην τυχόν παρέμβαση ή επικινδυνότητα των οποίων, το παιδί αφήνεται ΕΡΜΑΙΟ. Ανιόντες αλλά και τρίτοι, αντί 
για υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα λογοδοσίας έναντι γονέων. Αλήθεια από πότε οι γονείς δεν είναι αρκετοί για να 
αποφασίζουν με ποιον θα έρχεται σε επαφή το παιδί τους; Όσοι θεωρούν τα εγγόνια δύο φορές παιδιά τους, τα 
παιδιά των ανηψιών δύο φορές ανήψια και λοιπά αιτήματα που χρήζουν άλλου είδους αξιολόγησης, αν θεσπιστεί 
υποχρέωση διατροφής του τέκνου ΕΝΑΝΤΙ αυτών, θα αρχίσουν να σφυρίζουν αδιάφορα, λέγοντας ότι από 
πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση… ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ, 
ΕΝΩ ΟΤΑΝ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ, ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΗ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ Ο 
ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ (!) ΓΕΝΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΡΙΑ ΣΕ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΟΙΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΑ;;;; ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ προκειμένου να εξυπηρετηθεί σε πολλές περιπτώσεις ο εγωισμός και η 
κτητικότητα των παρεμβατικών τρίτων (ανιόντων, θείων και λοιπών τεταρτοξάδελφων) σε βάρος του 
συμφέροντος του παιδιού στην ηρεμία, στη σταθερότητα, την επιλογή, την πρόοδο και τη σύνδεση με την ίδια του 
τη μάνα, η οποία πρέπει πάση θυσία να αποδομηθεί. ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ ΠΟΣΕΣ «ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ» έχουν 
ταλαιπωρήσει παιδιά και μητέρες… Αντιθέτως, ο νομοθέτης ΑΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΟΙ 
ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΤΑΜΕΝΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΛΟΚΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ DE FACTO ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τέλος, και σημαντικότερο τα του ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ λύνουν πολλές απορίες…. ΑΝΤΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:57 | Φιλιππια Το νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μολονότι γυναίκα θα ήθελα να 
υπάρξουν αλλαγές. Φέρτε ισότητα κ δικαιοσύνη σε αυτόν το τόπο. Ένα παιδί χρειάζεται ισοχρονα κ ισόποσα κ 

τους δύο γονείς του μετά από ένα διαζύγιο. Η συνεργασία μεταξύ δύο χωρισμένων γονιών επιβάλλεται➢‘Αρθρο 
5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
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κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 

(…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:54 | Χρήσρος Τζαμούσης Κάθε παιδί έρχεται στον κόσμο από δύο γονείς, και δικαιουτ́αι να 
τους έχει και τους δύο, ανεξάρτητα του εάν συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο νομικό δεσμό. Στη γονική αγάπη 
δεν υπάρχουν αντίπαλες «ομάδες», μα το κοινό ενδιαφέρον των γονέων για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών 
τους. Η νομιμότητα, η ισότητα των δύο φύλων, η θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων, η επιστήμη και η απτή 
πραγματικότητα επιτάσσουν τη θέσπιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας, του ίσου χρόνου μεταξύ 
των γονέων και της εναλλασσόμενης κατοικίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:44 | Μαρία Χ Ως γυναίκα σε γάμο μητέρα 3 παιδιών κ εκπαιδευτικός που έχει καθημερινή 
επαφή με παιδιά κ σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες και τις οδηγίες της ευρωπαϊκής Ένωσης, 
θεωρώ ότι η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και χρόνο κ στους 
δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά σε ένα διαζύγιο. Ο ρόλος του πατέρα κ της μητέρας είναι σημαντικοί για τη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:57 | ΝΤ Το νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου χρειάζεται 
σημαντικές αλλαγές προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των παιδιών στην ισότιμη ανατροφή και από τους 
δύο γονείς τους μετά από έναν χωρισμό. Έχει παρέλθει ένα και πλέον έτος από την πρώτη δημόσια τοποθέτηση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, για την ανάγκη μεταρρύθμισης του Οικογενειακού Δικαίου, 
κατά τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζεται η φυσική παρουσία και των δύο γονέων στην ζωή του παιδιού, μετά από 
ένα διαζύγιο. Έκτοτε, ο ίδιος έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί επί του ζητήματος, διαβεβαιώνοντας από δημοσίου 
βήματος της Βουλής, μεταξύ άλλων, ότι «η συνεπιμέλεια θα είναι το ελάχιστο δεδομένο που θα υπάρχει στην 
νομοθετική πρωτοβουλία». Αυτό δημιούργησε την ελπίδα σε χιλιάδες γονείς και παιδιά ότι επίκειται αλλαγή του 
υπάρχοντος αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου, με την μετάβαση από τον θεσμό της αποκλειστικής επιμέλειας, 
βάσει του οποίου ο ένας γονέας – συνηθέστατα η μητέρα – είναι υπεύθυνος για την ανατροφή των παιδιών, στο 
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μοντέλο της από κοινού ανατροφής και από τους δύο γονείς με ίσο χρόνο (συνεπιμέλεια) ανεξάρτητα από το αν 
οι τελευταίοι είναι παντρεμένοι, σε σύμφωνο συμβίωσης, σε διάσταση ή διαζευγμένοι ή αν πρόκειται για παιδιά 
εκτός γάμου, ως προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάτι τέτοιο θα εναρμόνιζε το οικογενειακό δίκαιο με την Διεθνή 
Σύμβαση περί Δικαιωμάτων των Παιδιών που έχει κυρώσει η χώρα1, τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης2, 
τις θέσεις του Συνηγόρου του Παιδιού3, τις απόψεις ξένων αλλά και εγχώριων επιστημονικών φορέων, όπως η 
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία4, ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων5, καθώς και τις απόψεις της κοινής γνώμης 
βάση πανελλήνιας δημοσκόπησης που τάσσεται σε ποσοστό 89% υπέρ της θεσμοθέτησης της συνεπιμέλειας6, 
όπως επίσης και των 25000 επώνυμων υπογραφών από συμπολίτες μας που συμφωνούν με την συνεπιμέλεια με 
ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία. Προ ολίγων ημέρων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το 
πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο. Καίτοι το τελευταίο έχει μια σειρά από καινοτομίες, υπάρχουν ασάφειες και 
παραλήψεις όπως (η απουσία από το άρθρο του 1/3 σε έκαστο γονέα και το υπόλοιπο 1/3 μαχητό) που καθιστούν 
αμφίβολη την διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών με κατάλληλους και πρόθυμους γονείς να 
ανατρέφονται από κοινού και από τους δύο. Συγκεκριμένα, στα θετικά σημεία του νομοσχεδίου συγκαταλέγεται 
αφενός η αναφορά στην γονική ισότητα, αφετέρου στην τροποποίηση του άρθρου 1511, ότι το συμφέρον του 
τέκνου «εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του». Ωστόσο, προκειμένου να είναι δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή ενός γονέα στην ανατροφή του 
παιδιού του και να διασφαλιστεί πρακτικά η γονική ισότητα προς όφελός του, π.χ. χωρίς διακρίσεις σε γονέα με 
τον οποίο κυρίως διαμένει το τελευταίο, επιβάλλεται να προστεθεί η αναφορά στην «ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες 
αμφοτέρων», όπως εφαρμόζεται σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης πχ στη Σουηδία την τελευταία 
25ετία τη Γαλλία, το Βέλγιο κλπ ήδη από την γέννηση του παιδιού. Πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού που 
αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει η ρύθμιση αυτή σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης είναι ανακριβείς. Σε κάθε 
περίπτωση, σύμφωνα και με τις επιταγές του ψηφίσματος 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης προβλέπεται 
ρητώς η εισαγωγή της εναλλασσόμενης κατοικίας στις εθνικές νομοθεσίες, ελαχιστοποιώντας τις όποιες 
εξαιρέσεις σε περιπτώσεις κακοποίησης, παραμέλησης, κλπ.8Στην τροποποίηση του άρθρου 1514, αντίθετα με τις 
εξαγγελίες του υπουργείου, εξακολουθεί να δίνεται η δυνατότητα απόδοσης της επιμέλειας του παιδιού 
αποκλειστικά στον έναν γονέα «…εξαιτίας διαφωνίας των γονέων…». Με δεδομένο ότι η προσφυγή στα αστικά 
δικαστήρια αποτελεί πρακτική εργαλειοποίησης του παιδιού από πολλούς γονείς, η δυνατότητα κατανομής της 
γονικής μέριμνας επί απλής διαφωνίας των γονέων κινδυνεύει να επιτρέψει την συνέχιση του σημερινού 
αναχρονιστικού καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας, ακυρώνοντας την μεταρρύθμιση και τις εξαγγελίες του 
υπουργού στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να εμπεδωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των 
γονέων και να περιοριστεί η εργαλειοποίηση των παιδιών, η κατανομή της μέριμνας θα πρέπει να είναι δυνατή 
κατ’ εξαίρεση και για εξαιρετικά σπουδαίο λόγο σε άμεση σχέση με την αποδεδειγμένα κακή άσκησή της, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου. Για το κομβικό αυτό σημείο του νομοσχεδίου επιβάλλεται να δοθούν 
οι ανάλογες κατευθύνσεις στον δικαστή, τόσο μέσω της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου, εφόσον η κυβέρνηση 
πραγματικά επιθυμεί την νομοθέτηση της ανατροφής των παιδιών και από τους δύο γονείς ως προεπιλεγμένη 
ρύθμιση, όσο και μέσω της επαναδιατύπωσης του σχετικού εδαφίου (αρ. 1514, παρ. 2) με ταυτόχρονη απαλοιφή 
της περιπτωσιολογίας που αφορά στην διαφωνία των γονέων, όπως, επίσης, επιβάλλεται να συνδεθεί με το άρθρο 
1518, το οποίο αναφέρεται στην επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, όπου κρίνεται αναγκαίο να προστεθεί 
ρητώς, ότι η κοινή άσκηση της φυσικής επιμέλειας είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και απόδοση 
αυτής αποκλειστικά στον έναν γονέα θα πρέπει να προβλέπεται μόνο στα οριζόμενα ως εξαιρέσεις του άρ. 1532 
για ό,τι συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Η νομοθετική ρύθμιση οφείλει να μεταφέρει ένα ισχυρό 
μήνυμα πρωτίστως προς τους γονείς και τους εφαρμοστές του δικαίου, ότι η γονική μέριμνα στο σύνολό της 
αποτελεί καθήκον των γονέων απέναντι στα παιδιά, η εκπλήρωση του οποίου δεν μπορεί να εξαρτάται από τη 
συμφωνία ενός έκαστου μέρους και ευθύνη, από την οποία δεν μπορούν να απαλλαγούν με την επίκληση της μη 
ομαλής εξέλιξης της μεταξύ τους συμβίωσης. Επιπλέον, η μεταβολή του τόπου κατοικίας του παιδιού, καθώς και 
οι ψευδείς ισχυρισμοί και κατηγορίες σε αντιδικίες για θέματα γονέα-παιδιού αποτελούν εξαιρετικά συνήθεις 
τακτικές γονικής αποξένωσης7. Συνεπώς, η μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου, από αυτή της τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων, θα πρέπει να είναι δυνατή μετά από «προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση» (άρ. 1519). Η πρόβλεψη ενδεικτικών περιστάσεων καταχρηστικής 
άσκησης της γονικής μέριμνας (αρ. 1532) είναι μια σημαντική καινοτομία του νομοσχεδίου, καθώς καθορίζει ένα 
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πλαίσιο συμπεριφοράς των γονέων, υπέρβαση του οποίου προβλέπεται να έχει συνέπειες στην άσκησή της. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα θα πρέπει να προστεθούν στην σχετική 
περιπτωσιολογία γεγονός που αναμένεται να περιορίσει την δικαστηριακή εργαλειοποίηση των παιδιών. Τέλος, 
στο περί δικαιώματος επικοινωνίας, μεταξύ τέκνου και γονέα, άρθρο 1520, όπου σημειώνεται το τεκμήριο 
ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας, θα πρέπει το δικαίωμα επικοινωνίας να προσδιοριστεί πρωτίστως ως δικαίωμα 
του τέκνου (βλ. Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού αρ.7, 8, 18, 93) και να είναι υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό. Επιπρόσθετα, το τεκμήριο του ενός τρίτου του συνολικού χρόνου θα 
πρέπει να ενισχυθεί και να καθίσταται μαχητό μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας του γονέα, 
όπως για παράδειγμα, κακοποίηση ή παραμέληση τέκνου, διατηρώντας τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του 
άρθρου, ήτοι αν ο ένας γονέας ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας για τον ίδιο ή αν κάποιος εκ των δύο γονέων 
έχει καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήματα που προσδιορίζονται. Ως συμβολική αξία, η νομική αρχή της κοινής 
επιμέλειας (νομικής και φυσικής), της κοινής λήψης/διαμοιρασμού σημαντικών αποφάσεων για τη ζωή του 
παιδιού επικοινωνεί στο παιδί, στον άλλον γονέα, στο σχολείο και στις αρχές – στον κόσμο – ότι και οι δύο γονείς 
έχουν την ευθύνη για την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του σε έναν λειτουργικό ενήλικα, ότι και οι δύο γονείς 
είναι εξίσου σημαντικοί στην ζωή του παιδιού, ότι και οι δύο είναι αναγκαίοι για την ευημερία του παιδιού και ότι 
κανένας δεν πρέπει να απορριφθεί ή να μειωθεί έχοντας δευτερεύοντα ρόλο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:23 | Άννα Κ. Σε ένα διαζύγιο δεν πρέπει να υπάρχει εγωισμός και εργαλιοποιηση των 
παιδιών. Είμαι γυναίκα κ αγωνίζομαι για την ισότητα. Ο σεβασμός και η στροφή στο παιδί μετά από ένα διαζύγιο 
θα επέλθει μόνο με από κοινού άσκηση επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο 
γονείς. Το ότι δεν αγαπιόμαστε δε σημαίνει ότι δεν θα συνεργαζόμαστε. Για το καλό των παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:39 | Ηλίας Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα συναινετικά διαζύγια και 
την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, το τι ισχύει στις 
λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015,την επιστημονική βιβλιογραφία, 
το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), το κείμενο του 
συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις χωρισμένων 
ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – συνεπιμέλεια 
– ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα για τα παιδιά 
τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα 
και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόμου και η 
συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την κουλτούρα 
συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή του από τις 
δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο παρόν νόμος 
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσου παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:35 | Νικολουδακης Εμμ Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να επέλθει δικαιοσύνη 

και να εφαρμόζονται οι αποφάσεις➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
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άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:27 | Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Για κάθε παιδί η προστασία των δικαιωμάτων του και προφανώς 
και η ανατροφή του και από τους δυο γονείς στου πρέπει να θεωρείται δεδομένη και όχι διαπραγματεύσιμη με 
παζάρια τι χρήματα θα δώσεις γονέα (κατά συντριπτική πλειοψηφία πατέρα) για να «βλέπεις» λίγο παραπάνω το 
παιδί σου λες και πρόκειται για αξιοθέατο. Ξαφνικά πολλοί Έλληνες γονείς απέκτησαν και τον τίτλο «βίαιοι» -
«επιθετικοί» κ.λ.π. μόνο και μόνο για να μην μπορούν οι δικαστές στις αποφάσεις τους να απονείμουν κοινή 
επιμέλεια των τέκνων στους δύο γονείς μετά την διάσπαση και λύση του γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ, το ταχύτερο δυνατόν αυτή την κατρακύλα της κοινωνίας μας και παράλληλα 
ενημερώστε τους νέους και νέες υποψήφιους γονείς μέσα από προγράμματα ή ακόμα ακόμα και διανέμοντας 
τους ένα ενημερωτικό έντυπο πριν από την τέλεση πολιτικού, θρησκευτικού γάμου ή σύναψης του συμφώνου 
συμβίωσης για το τι ισχύει στη νομική διάσταση του θέματος σχετικά με το διαζύγιο και την επιμέλεια των τέκνων 
στην Ελλάδα. Ασφαλώς άγνοια νόμου δεν νοείται αλλά θα αναφέρω τη φράση που λένε στην Κρήτη: «ΤΟ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΩΣ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ» .Προφανώς και για τα παιδιά εκτός γάμου ή συμφώνου των γονέων τους να 
ισχύουν τα ίδια ακριβώς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:01 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΦΗΣ Το παρόν νομοσχέδιο ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΕΙ το οικογενειακό 
δίκαιο με την Διεθνή Σύμβαση περί Δικαιωμάτων των Παιδιών που έχει κυρώσει η χώρα, τις συστάσεις του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, τις θέσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, τις απόψεις ξένων αλλά και εγχώριων 
επιστημονικών φορέων, όπως η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, καθώς και 
τις απόψεις της κοινής γνώμης βάση πανελλήνιας δημοσκόπησης που τάσσεται σε ποσοστό 89% υπέρ της 
θεσμοθέτησης της συνεπιμέλειας6, όπως επίσης και των 25000 επώνυμων υπογραφών από συμπολίτες μας που 
συμφωνούν ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:17 | Δημήτριος Α. Φέρτε ισότητα κ κυρίως δικαιοσύνη στα παιδιά μας. Το νομοσχέδιο 

χρειάζεται αλλαγές .➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
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Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:30 | Άννα Σ. Εφόσον μιλάμε για το καλό των παιδιών φέρτε ισότητα στα παιδιά μετά από 
ένα διαζύγιο. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο 
γονείς με ίσο χρόνο θα επιφέρει σεβασμό στα παιδιά. Η εργαλιοποιηση των παιδιών θα σταματήσει. Επιπρόσθετα 
αυστηροποιηση των ποινών κ αφαίρεση της σε σοβαρές περιπτώσεις. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:05 | Μαντζουρανακης Ν Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές. Παρακολουθώ την επιστήμη κ 

τις προτάσεις της ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ ισότητα➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
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επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:13 | JG Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό και 
όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως επιτακτικά και 
υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου 
υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις 
έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού 
υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, 
μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:27 | Σωκράτης Τα παιδιά έχουν ανάγκη και από τους δύο γονείς! Πρέπει να είμαστε υπέρ 
της συνεπιμέλειας! 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:50 | Δανάη Αλ Φέρτε ένα δίκαιο νόμο για τα παιδιά του τόπου μας. Ισότητα συνεπιμελεια 
ίσος χρόνος κ ίσα δικαιώματα κ στους δύο γονείς. Εναλλασσόμενη κατοικία. Αυστηροποιηση των ποινών σε 
παραβιάση αποφάσεων κ φυσικά αφαίρεση της σε σοβαρές περιπτώσεις. Μόνο έτσι θα επέλθει δικαιοσύνη στα 
παιδιά μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:37 | Αλέξανδρος Δουρίδας Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου το οποίο ικανοποιείται από την ανατροφή του τέκνου και την εκπλήρωση της ευθύνης έναντι αυτού 
και από τους δύο γονείς του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:56 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
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31 Μαρτίου 2021, 08:46 | Αναστάσιος Γιαμουρίδης Ο νόμος κινείται σε σαφώς θετική κατεύθυνση καθώς έρχεται 
να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και της σχετικής πάγιας 
νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη 
επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (cf. Συνήγορος του 
Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). 
Ο νόμος πρέπει να είναι ακόμη σαφέστερος όσον αφορά την νέα κατεύθυνση της από κοινού και εξίσου άσκησης 
της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς και συνεπώς χρήζει βελτιώσεων στα παρακάτω σημεία. Άρθρο 5: Ο 
νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας 
(ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική 
έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική 
Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει 
να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά 
αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της 
παραγράφου 2 του Άρθρου 5: «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του (…)» Άρθρο 8 Παρεκκλίσεις από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές 
συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης 
νομολογίας που ανάγει τυχόν διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα 
γονέα. Η ρητή αναφορά της παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι 
συνεπώς προβληματική και επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν 
διαφωνία γονέων στον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας. 
Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: «Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή 
ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η 
συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το 
συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». Άρθρο 9 Ως έχει, το Άρθρο 
9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής 
μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…) Άρθρο 12 Η δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία 
τετελεσμένων: π.χ. μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη μήνες 
αργότερα. Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση οριστικής δικαστικής 
απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής μεταβολή του τόπου 
κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 12: «(…) 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας». Άρθρο 13 Το Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των δύο 
γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (ενδεικτικά, 
βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου των 
Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως θετικό και 
απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία. Λόγω της ασάφειας του διεκδικούμενου χρόνο 
(βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Θα έπρεπε να 
αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.• Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα δικαιολογούσαν 
απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν 
διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω ενδεικτικά, ώστε 
οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.• Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος απόδειξης μεταξύ 
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των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο αιτούμενος χρόνος 
πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να είναι σε 
οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο  
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 18 Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη 
μεταβολή που κατά πάσα πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές 
αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. 
Επιπροσθέτως, είναι βαθιά προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η 
αποστέρηση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα 
δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση 
αλλαγής του Άρθρου 18: «Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των 
Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ 
των γονέων». 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:00 | Χρύσα Τεκεδοπούλου Ο νόμος κινείται στη σωστή κατεύθυση και έρχεται να 
θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του 
προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και 
εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική 
Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Πρέπει να είναι ακόμη 
σαφέστερος όσον αφόρα την από κοινού και εξίοσυ άσκηση της γονικής μέριμνας (συμπεριλαμβανομένης της 
ισόχρονης επιμέλειας). 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:47 | Σίμος Ευαγγέλου Ο νόμος κινείται στη σωστή κατεύθυση και έρχεται να θεραπεύσει 
την σημαντική απόκλιση μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού 
τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των 
ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος 
Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Πρέπει να είναι ακόμη σαφέστερος όσον αφόρα 
την από κοινού και εξίοσυ άσκηση της γονικής μέριμνας (συμπεριλαμβανομένης της ισόχρονης επιμέλειας). 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:45 | Αναστάσιος Γιαμουρίδης Ο νόμος κινείται στη σωστή κατεύθυση και έρχεται να 
θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του 
προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και 
εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική 
Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Πρέπει να είναι ακόμη 
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σαφέστερος όσον αφόρα την από κοινού και εξίοσυ άσκηση της γονικής μέριμνας (συμπεριλαμβανομένης της 
ισόχρονης επιμέλειας). 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:46 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου 
και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμελ́εια) 
και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, 
χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις 
αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, 
επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδη ́ ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και 
διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια 
(δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην 
αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο 
γονεις́ και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις 
φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο 
κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ 
επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:48 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) 

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
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τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:59 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα, πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ 
με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών, δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον 
μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων, ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
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επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου, αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30, είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:33 | Theo Vlachos Καμία ανοχή σε αποδεδειγμένο κακοποιητή! 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:34 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου 
– Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:31 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 04:07 | Elisavet Efstratiou Προς τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA: Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
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δικαίου» Μάρτιος 2021. Εισαγωγή: Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, 
φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα εφαρμοστούν οι 
προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα, ενώ δεν 
προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για να 
καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης. Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας». Η νομοθεσία κρατών όπως η Γαλλία 
πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Γαλλικό Αστικό 
Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση της 
γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Στο παρόν κατατίθενται σύντομες 
παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων επιπτώσεων των 
επιλεγμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και εκτίθενται σε 
κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα ορισμένων ομάδων 
όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα. Ανάλυση επιλεγμένων ρυθμίσεων 1. Συμφέρον 
τέκνου: ΑΚ 1511. Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευση και ερμηνεία της 
οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς να είναι 
αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο», κατόπιν ενδελεχούς έρευνας. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά. Με την προτεινόμενη 
ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως 
από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 
της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην 
υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν άμεσης και 
αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, 
για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο 
και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της ΑΚ 1511, συνιστά 
περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που 
αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το 
αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου 
πρέπει να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της 
υπόθεσης. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της 
γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους 
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αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί. 2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα 
με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες 
συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το 
Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης 
του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων 
του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της 
απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, 
ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία 
της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη 
«προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. 
β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη 
διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση 
του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Ως αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να 
συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης, το Σχέδιο 
Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να 
καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον 
για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική 
μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του 
άλλου, αρκεί πιθανολόγηση. Καταλύει, δε, την προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα 
με την οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
ενώ οδηγεί σε πλήρη καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, κατά 
ανεπίτρεπτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τον κοινό νομοθέτη. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα 
με τον γαλλΑΚ, επέρχεται αυτοδικαίως η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για 
έγκλημα κατά του έτερου γονέα, μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η 
τροποποίηση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ ως εξής: «η άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, 
όταν αυτή συνοδεύεται από δικαστική πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι 
παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί 
σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική 
διάρκεια. Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην 
πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από 
τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. Υποστήριξη Προσφύγων 
στο Αιγαίο (RSA) Ιάσονα Καλαμπόκα 30, 82131 Χίος, Ελλάδα +30 22711 03721 info@rsaegean.org. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:33 | annamant Με την πρόταση για το άρθρο 1511 ΑΚ, το παιδί εξαφανίζεται από τη ρύθμιση 
και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. διατάξεις που βρίσκονται σε αντινομία με άλλες 
διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: α) Η παρανόηση της λειτουργίας του 
άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του παιδιού  ως γενική προϋπόθεση για 
τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με το ΣχΝ ρυθμίζονται τα κριτήρια 
ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως η διάταξη περιέχει κριτήρια 
που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί ενός συγκεκριμένου θέματος 
γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). β) Στο άρθρο 1441 ο νομοθέτης αγνοεί τις επόμενες ρυθμίσεις για την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας και δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του άρθρου 1441 είναι να προβλέπει το ελάχιστο 
περιεχόμενο της συμφωνίας αναφορικά με τα παιδιά. γ) Στο άρθρο 1513 σε συνδυασμό με το 1520, εντοπίζεται 
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το εξής παράδοξο: σε σχέση με την απαίτηση του νόμου να περνά το παιδί το 1/3 του χρόνου του με τον ένα γονέα, 
τίθενται προϋποθέσεις και δικλίδες για να διασφαλίζεται το συμφέρον του, αλλά για την επιχειρούμενη (με τη 
λέξη “εξίσου”) ισόχρονη παραμονή του με τον κάθε γονέα δεν τίθεται καμιά προϋπόθεση. Εξάλλου, η άνωθεν 
καθιέρωση της ισόχρονης εναλλασσόμενης διαμονής του παιδιού με τον κάθε γονέα αντιφάσκει με την ίδια την 
έννοια της συνεπιμέλειας, αφού ακριβώς αυτό το θέμα (με ποιον θα μένει το παιδί και για πόσο χρόνο) είναι 
βασικό θέμα που πρέπει να συναποφασίζουν οι γονείς. δ) Στο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» επικοινωνίας που 
ξαφνικά εισάγεται, ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που 
«τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας γονέας) … ζητεί 
μικρότερη επικοινωνία. Και last but not least, η ακατανόητη και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη του όρου 
τεκμήριο, ως δήθεν «τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας», σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο με την 
έννοια που έχει ο όρος στη γενική θεωρία του δικαίου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:57 | Νίκος Κ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο σκοπός του νόμου ΠΡΕΠΕΙ να είναι λιτός, να περιέχει τη 
γενική αρχή που πρέπει να επιδιώκεται, και να μην αναφέρεσαι στις εξαιρέσεις του νόμου, ούτε στα μέσα 
εκπλήρωσής του. Κατά συνέπεια ορθή η δατύπωση: «Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:16 | Chris Zervas Προς τους 300 της βουλής.Αν αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Το υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει - ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο». ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. 
– ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ 
ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… 
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ …το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να 
αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ 
LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: “WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA 
ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ 
ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:57 | Νίκος Κ Ο σκοπός του νόμου δεν πρέπει να είναι λιτός, να περιέχει τη γενική αρχή που 
πρέπει να επιδιώκεται, και να μην αναφέρεσαι στις εξαιρέσεις του νόμου, ούτε στα μέσα εκπλήρωσής του. Κατά 
συνέπεια ορθή η δατύπωση: «Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της 
ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι 
αυτού». 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:42 | Elisavet Efstratiou Προς τους 300 της βουλής. Αν αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Το υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο». ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
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ΝΟΜΟΥ. ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:42 | Ελπίς Ζέρβα Προς τους 300 της βουλής. Αν αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Το υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο». ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:26 | Στυλιανή Μακρή Όχι στο νομοσχέδιο που δεν είναι παιδοκεντρικό αλλα κινείται με 
γνώμονα το συμφέρον του ενός εκ των γονέων-πατέρα εν προκειμένω. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:07 | Χρήστος Ζέρβας Κύριοι Μητσοτάκη, Τσιάρα, Τσίπρα, Κυρία Γεννηματά, Κύριοι 
Κουτσούμπα, Βελόπουλο, Βαρουφάκη Και Κυρίες & Κύριοι Βουλευτές. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται 
να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς 
αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα 
ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ 
ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά στον κόσμο». ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; Υπάρχει 
Εναλλασσόμενη κατοικία; Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -
ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ 
ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ …το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να 
αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ 
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LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: “WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA 
ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ 
ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:06 | Ε.Π. Ποιός καθορίζει το συμφέρον του παιδιου; Ποιός θεωρεί σωστό το παιδί να είναι 
βαλιτσάκι; Να μην έχει σταθερότητα; Να μην μπορεί να έχει προσωπικές σχέσεις με συνομίληκούς του γιατί θα 
είναι πέρα δώθε; Για τον εγωισμό του «μπαμπά»; Ποιός καθορίζει οτι το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει 
με τον κακοποιητή; Έχω υπάρξει αυτό το παιδί και δε θέλω κάτι τέτοιο για τα άλλα παιδιά! Αποσύρετε το όπως 
είναι, διαβάζοντάς το μου ξύπνησαν μνήμες. Είναι η καταστροφή του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:14 | Τσιουπη Μ Αποκλειστε Τους κακοποιητές! Το παιδί στην μάνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:38 | Ε. Οικονομου Κανένα δικαίων σε κακοποιητές. Το παιδί στην μάνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:52 | Ελευθερία Δεν είναι προς όφελος τον παιδιών ο νόμος. Αμετάκλητη απόφαση θα 
παρθεί μετά από πολύ καιρό. Τι θα γίνει μέχρι τότε; Το παιδί θα πηγαίνει υποχρεωτικά στον κακοποιητικο γονέα. 
Και ο άλλος γονέας δεν θα μπορεί να είναι παρών. Πόσο καιρό θα συμβαίνει αυτό. Παρά πολύ καιρό. Υποχρεωτικά 
κανείς δεν γίνεται γονέας. Μια επιτροπή επιστημόνων, ψυχιατρων, παιδοψυχολογων, κοινωνιολογων, να 
αποφασίζει για την επιμέλεια όταν αυτή ζητείται. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από σταθερό περιβάλλον. Με αυτό τον 
νόμο πολλές γυναίκες θα παραμείνουν σε κακοποιητικες σχέσεις ώστε να προστατεύουν τα παιδιά τους. Αυτό 
θέλουμε; Κι αν αρνηθεί το παιδί να πηγαίνει στον έναν γονέα; Θα πρέπει να υποχρεώνεται; Ο ψυχισμός του δεν 
προστατευεται. Κανένα όφελος παιδιού εδώ. Ποιον ωφελεί λοιπόν; 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:30 | ΑμετάκληταΟΧΙ «Κίνητρο δεν είναι η ουσιαστική και ενεργής παρουσία του γονέα που 
δεν διαμένει με το τέκνο στη ζωή του παιδιού, αλλά η εκδίκηση προς τις μητέρες που τολμούν να σηκώσουν το 
κεφάλι και να προστατεύσουν τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους από νοσηρές και κακοποιητικές 
συμπεριφορές και φυσικά σκοπός είναι να μην πληρώνουν έστω και αυτήν την πενιχρή διατροφή. «Φυτεύεται» ο 
όρος «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης», όρος που κανένας αναγνωρισμένος επιστημονικός φορέας δεν 
αποδέχεται, και έχει ρίζες σε πολιτισμούς αμερικάνικης νοοτροπίας, όπου και εκεί απέτυχε παταγωδώς. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία θα είναι καταστροφική για τον ψυχισμό των παιδιών, αφού η ρυθμική εναλλαγή χώρου 
και γονέα θα φέρει στα παιδία όχι μόνο σύγχυση αλλά θα τα βάλει στη μέση του πεδίου της μάχης ανήμπορα να 
δέχονται τα εκατέρωθεν πυρά. Οι γονείς συνήθως χωρίζουν λόγω των διαφορών τους, διαφορές σε ιδέες, αξίες, 
διαφωνίες για προτιμήσεις ως προς τον τρόπο ζωής, συνήθειων, ακόμη και στην εκπαίδευση τον παιδιών και τον 
τρόπο διαβάσματος. Το παιδί θα βιώνει μια διπολική κατάσταση, αλλάζοντας κατοικία, όπου ο κάθε γονέας θα 
έχει διαφορετική νοοτροπία, συνήθειες και βιώματα, ενώ όλο αυτό θα συμπαρασύρει και το δικαίωμα των 
παιδιών στη διατροφή τους, διότι οι πατέρες επιθυμούν να συνεισφέρει ο κάθε γονέας μόνο με τις δικές του 
δυνατότητες κατά την διάρκεια που το παιδί θα φιλοξενείται από τον κάθε γονέα, μιάς και πλέον το παιδί θα είναι 
νομάς χωρίς σταθερή κατοικία και θα μεταφέρεται από το ένα σπίτι στο άλλο παρά την θέλησή του, όπου με έναν 
χτύπο του ρολογιού θα μετατρέπεται από σταχτοπούτα σε πριγκιπόπουλο και το αντίστροφο. Τα παιδιά 
χρειάζονται σταθερότητα και στέγη-έδρα. Το πλαίσιο που προτείνεται από το νομοσχέδιο, προκαλεί σύγχυση και 
αβεβαιότητα σε κάθε ανήλικο πλάσμα. Στην ουσία το παιδί θα μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο πομπούς διαφορετικών 
πληροφοριών και θα καλείται να προσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο εκάστοτε περιβάλλον που το 
τρέφει».  
 
31 Μαρτίου 2021, 00:25 | Αλεξανδρα Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
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στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα: α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:58 | Φωτιος Αγγελοπουλος Είμαι γονιός δύο παιδιών μας σε γάμο. Εφόσον θέλετε το καλό 
των παιδιών ψηφιστε συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς μετά από 

ένα διαζύγιο. Οι αλλαγές που χρειάζονται στο νομοσχέδιο είναι➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση 
άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
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δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:47 | Aνδρονίκη Κούτσιανου Αμετάκλητα όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:00 | Rosa Makri Σώστε κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά.Έστω πρωτόδικες. Για να 
καταδικάστηκαν πρωτόδικα σημαίνει πολλά. Αλλιώς να το αποσύρετε όπως είναι γιατι έρχεστε σε αντιφάσεις με 
το ελληνικό me too που υποστηρίζετε κι όλες τις Διεθνεις Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλαδα!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:49 | Αννα EINAI ΛYΠHPO NA ΔIABAZEI KAΠOIOΣ TA ΣXOΛIA TΩN ΓYNAIKΩN ΠOY ΦAINETAI 
ΞEKAΘAPA OTI ΠPOKEITAI ΓIA TIΣ MHTEPEΣ TΩN ANTPΩN KAI ΠATEPΩN ΠOY EINAI YΠEP TOY ΠPOΣ ΨHΦIΣH 
NOMOΣXEΔIOY .MIΛOYN ME KAKIA KAI MIΣOΣ ΓIA TIΣ ΠPΩHN NYΦEΣ TOYΣ KAI MANEΣ TΩN EΓΓONΩN TOYΣ ΠOY 
ΘA ΓINOYN ANTIKEIMENA ME THN BAΛITΣA ΣTO XEPI NA ΠHΓAINOEPXONTAI ANAMEΣA ΣE ΠATPIKH KAI MHTPIKH 
OIKEIA.ANAPΩTIEMAI AYTEΣ OI ΓYNAIKEΣ ΠOY EINAI MANEΣ ΔEN ΣKEΦTONTAI ΠOΣO ΘA YΠOΦEPOYN TA EΓΓONIA 
TOYΣ AΠO AYTHN THN AΠAPAΔEKTH KATAΣTAΣH TOY ΣYNEXOMENOY ΠHΓAINEΛA.ΔEN ΣKEΦTONTAI TA EΓΓONIA 
TOYΣ KAI TO ΔIKAIΩMA TOYΣ ΣE HPEMO ,ΣTAΘEPO ΠEPIBAΛΛON.TO ΔIKAIΩMA TOYΣ NA TOYΣ MEΓAΛΩNEI KAI NA 
TOYΣ ΦPONTIZEI H MHTEPA TOYΣ KAI OXI H ΠATPIKH ΓIAΓIA TOYΣ,ΔIOTI OTAN ΘA MENOYN ΣTON ΠATEPA TOYΣ 
TA ΠAIΔIA ΔEN ΘA TA MEΓAΛΩNEI O ΠATEPAΣ TOYΣ AΛΛA ENAΣ TPITOΣ .ΓIATI EINAI KAΛYTEPO NA TA MEΓAΛΩNEI 
ENAΣ TPITOΣ ANΘPΩΠOΣ KAI OXI H IΔIA H MANA TOY ΠAIΔIOY; 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:11 | Εύη η λέξη ισότητα είναι κατανοητή και συγκεκριμένη ! 
κάθε παιδί έχει 2 γονείς. Δεν νοείται να σχολιάζουν μητέρες κατά της ισότητας. Ίσος χρόνος, ίση ανατροφή και ίση 
επιμέλεια σε κάθε γονέα μέχρι να αποδειχτεί η ανικανότητά του ! Τι πιο λογικό στη κοινωνία που ζούμε; 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:22 | Γιάννης Φλώρος Ανακοίνωση της «Εναλλακτικής Παρέμβασης» για το σ/ν του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα 
οικογενειακού δικαίου». Το νομοσχέδιο αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου που φέρνει προς ψήφιση το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, με περιεχόμενο τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά γονέων που τελούν 
σε διάσταση ή έχουν λύσει τον γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσής τους, δεν συνιστά κάποια μείζονα 
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«μεταρρύθμιση», όπως ισχυρίζεται ο Υπουργός, κάνοντας συγκρίσεις με την πραγματικά αναγκαία και 
προοδευτική μεταρρύθμιση του ν. 1329/1983. Το επισπεύδον Υπουργείο Δικαιοσύνης διέρρεε όλο το 
προηγούμενο διάστημα μέσω πανομοιότυπου περιεχομένου δημοσιευμάτων την πρόθεση επιβολής με οριζόντιο 
τρόπο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, εισάγοντας την έννοια της γονεϊκής αποξένωσης (όρος αμφισβητούμενης 
επιστημονικής σημασίας και τεκμηρίωσης στην ψυχολογική επιστήμη) ως ενός από τα τεκμήρια κακής άσκησης 
της γονικής μέριμνας, με κατανομή του χρόνου που περνά το παιδί ισομερώς και στους δύο γονείς και με 
υποχρεωτική προσφυγή σε διαμεσολάβηση. Το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου που ήδη τέθηκε σε 
διαβούλευση αποκλίνει από τις παραπάνω «διαρροές», προσπαθώντας προφανώς να συγκεράσει ένα 
«παρασκηνιακό παζάρεμα» με τους υπερασπιστές της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και την αποφυγή 
εξόφθαλμων ρυθμίσεων που αντιβαίνουν στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η παράκαμψη της 
διαδικασίας Κωδίκων του Κανονισμού της Βουλής, η οποία επιτάσσει την υιοθέτηση ή μη (χωρίς δυνατότητα 
παρέμβασης) του πορίσματος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστήνεται προς τούτο τον σκοπό, 
οδήγησε ουσιαστικά στην άνευ συνοχής και τεκμηρίωσης παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του 
πορίσματος, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου να πάσχει από ασυνέχειες και νομοτεχνικά 
προβλήματα. Ο δημόσιος λόγος και αντίλογος που αναπτύχθηκε σχετικά, δυναμιτίστηκε από το κενό της έλλειψης 
διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν 
με οργανωμένο και νηφάλιο τρόπο την οπτική και την κριτική τους στις προωθούμενες ρυθμίσεις. Αντ’ αυτού, με 
κυβερνητική ευθύνη δημιουργήθηκαν συνθήκες πόλωσης που κάθε άλλο παρά έχουν ως επίκεντρο, επίδικο και 
επιδιωκόμενο, το συμφέρον του παιδιού. Έτσι η επιχειρούμενη νομοθετική αλλαγή έχει λάβει τον χαρακτήρα 
ρεβανσισμού «πατέρων» έναντι δήθεν «προνομιούχων μέχρι σήμερα μητέρων», στο όνομα του συμφέροντος του 
παιδιού που παραμένει ως άλλοθι στο επίκεντρο μιας στρεβλά παρουσιαζόμενης ως «διαμάχης μεταξύ των δύο 
φύλων». Οι βασικές αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες: το συμφέρον του τέκνου (ά. 1511 του 
Αστικού Κώδικα) ορίζεται πλέον με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων ως προς αυτό 
(«ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του… αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεών του με καθένα από αυτούς»). Η γονική μέριμνα ασκείται «εξίσου» (α. 1513 ΑΚ). Καθιερώνεται «τεκμήριο 
επικοινωνίας» με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο στο ένα τρίτο του «συνολικού χρόνου» (α. 1520 
ΑΚ). Η κακή άσκηση της επιμέλειας, οριζόμενη με πολύ ευρύ τρόπο, μπορεί να σημάνει την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας από τον γονέα (α. 1532 ΑΚ). Οι διατάξεις αυτές είναι βαθύτατα προβληματικές. Συγχέουν την μέριμνα 
(που σύμφωνα με την παρούσα νομοθετική και νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με 
την επιμέλεια, με αποτέλεσμα να επέρχεται κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης 
άσκησής της. Καθιερώνουν τεκμήρια, όπως το δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός 
είναι αόριστα (ποιός είναι ο συνολικός χρόνος στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του 
δικαστή στην προσπάθειά του να προβεί σε εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της 
υπόθεσης που δικάζει. Το σημαντικότερο, οι διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του 
οικογενειακού δικαίου, που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη 
διάσταση ή τη λύση του γάμου. Αντίθετα, το παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις 
διαθέσεις (και τις ορέξεις…) γονέων που αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν 
να εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο 
θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, 
μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση αμετάκλητη! Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα που ζητούν 
απαντήσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις και που θα βοηθούσαν τόσο στην ομαλή οικογενειακή ζωή των 
ζευγαριών, ετερόφυλων και ομόφυλων, όσο και στην ζωή των παιδιών που οι γονείς τους ζουν σε διάσταση. 
Αλήθεια: Τι πράττει η Κυβέρνηση για να υποστηρίξει το εισόδημα των γονέων και μονογονέων για να μπορούν να 
μεγαλώνουν αξιοπρεπώς το παιδί τους; Πώς ενισχύει τις κοινωνικές υπηρεσίες που καλούνται αν και 
υποστελεχωμένες να ανταποκριθούν στις παραγγελίες των εισαγγελέων ανηλίκων για την καταλληλότητα του 
περιβάλλοντος όπου διαβιούν τα παιδιά; Πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα εκτέλεσης των αποφάσεων, κυρίως ως 
προς τις περί καταβολής διατροφής διατάξεις τους; Ποια πρωτοβουλία λαμβάνει για να ρυθμίσει τη σχέση του 
παιδιού με τον μη βιολογικό γονέα του στις μη ετεροκανονικές οικογένειες; Πώς υποστηρίζει τους δικαστές στο 
έργο τους, όταν καλούνται να εκδικάσουν υποθέσεις οικογενειακής φύσης; Αντί να επικεντρωθεί η Κυβέρνηση 
λοιπόν στις παραπάνω διαγνωσμένες ανάγκες, εισάγει «τιμωρητικές» διατάξεις για τους γονείς που είτε δεν 
κάνουν χρήση του δικαιώματος επικοινωνίας, δεν καταβάλλουν υπαιτίως τη διατροφή του τέκνου ή δεν 
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διασφαλίζουν την καλή σχέση του παιδιού με τους συγγενείς του έτερου γονέα. Προφανώς τέτοιες συμπεριφορές 
απαντώνται και έχουν κατά τεκμήριο αρνητική επίπτωση στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Είναι όμως η απάντηση 
σε αυτό, η απώλεια της γονικής μέριμνας, δηλαδή το να καταστεί ένα παιδί «ορφανό»; Προφανώς επιλέγει η 
κυβέρνηση να δαπανήσει χρήματα στους συμβούλους/στις εταιρείες συμβούλων που θα αναλάβουν την 
επιμόρφωση των δικαστών, παρά στην ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για να υποστηρίζουν τους γονείς στο 
γονεϊκό τους ρόλο. Ο διακηρυγμένος σκοπός της επίτευξης της ισότητας των δύο φύλων και της εξάλειψης των 
έμφυλων διακρίσεων σε σχέση με την κατασκευή των ρόλων και την άσκηση των καθηκόντων τους ως γονέων, 
δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί «εν κενώ» και με μία νομοθετική μεταρρύθμιση, όσο παιδευτικό χαρακτήρα και 
εάν έχει ένα νομοθέτημα. Η μειονεκτική θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού τους από την 
αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια πραγματικότητα 
που οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πώς θα αποτραπεί, για παράδειγμα, η 
εργαλειοποίηση της πρόβλεψης για υποχρεωτική συναπόφαση (ή προηγούμενη ενημέρωση για κάθε καθημερινό 
ζήτημα) από τον θύτη ενδοοικογενειακής βίας (και μάλιστα ψυχολογικής για την οποία δεν θα υποβληθεί ποτέ 
μήνυση); Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των σχέσεων του τέκνου με τους εν διαστάσει 
γονείς δεν είναι απλό, ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί «οριζόντια», με εισαγωγή τεκμηρίων ή «υποχρεωτικά». Η 
εξατομικευμένη δικαστική κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων δικαστών, τους 
οποίους θα συνεπικουρούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος τρόπος για να διαφυλαχθούν τα 
συμφέροντα του παιδιού, αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των γονέων του. Εν κατακλείδει: – Η 
«υποχρεωτική συνεπιμέλεια» δεν προωθείται τελικά από το νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση. Τα 
πρόσθετα όμως «περιθώρια» που δίνονται για συναπόφαση και υποχρέωση ενίσχυσης της σχέσης του έτερου 
γονέα με το παιδί (επί ποινή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας), καθώς και η ασαφής αναφορά στην «εξίσου» 
άσκηση της γονικής μέριμνας, θα εντείνουν τις αντιδικίες σε βάρος των παιδιών. – Η πρόβλεψη δυνατότητας 
παραπομπής σε διαμεσολάβηση με δικαστική απόφαση, υποβάλλει τους γονείς σε περαιτέρω κόστη. Από θέση 
αρχής είμαστε αντίθετοι/ες στον θεσμό της υποχρεωτικής (δια νόμου ή δια δικαστικής απόφασης) 
διαμεσολάβησης, η οποία συνιστά απεμπόληση του καθήκοντος δικαστικής προστασίας, ιδιωτικοποίηση της 
δικαιοσύνης και επιβάρυνσης των διαδίκων. Εξυπηρετεί μόνο την αδυναμία στελέχωσης των δικαστηρίων και τη 
δυνατότητα επαγγελματικής ψευτοαποκατάστασης μερικών χειμαζόμενων από την κρίση και τη μείωση της ύλης 
δικηγόρων. Θα αποτύχει όπως και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, αυτή τη φορά όμως σε βάρος των παιδιών. 
– Η προϋπόθεση αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα προσβολής της γενετήσιας 
ελευθερίας, ώστε να χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται τεκμήριο κακής άσκησης της 
γονικής μέριμνας (θυμίζουμε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας 
και το παιδί ενώπιον του οποίου ασκείται ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την πραγματικότητα των πολυετών 
δικαστικών διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη και δη για κακούργημα. 
Αποδέχεται λοιπόν το Υπουργείο την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι που τελεί σε ευθεία 
αντίθεση και με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα  δικαιώματα του 
παιδιού. – Οποιαδήποτε αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου προκειμένου να είναι αποτελεσματική, 
σύγχρονη και συμπεριληπτική απαιτεί γενικότερη στήριξη της μητρότητας, της γονεϊκότητας, των παιδιών, άρση 
των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο γάμο και την τεκνοθεσία, αναγνώριση διαφορετικών μοντέλων 
οικογένειας πέραν του πυρηνικού. Απαιτεί προνοιακές πολιτικές και ενίσχυση γονέων και παιδιών από δημόσιους 
φορείς, χωρίς την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων. – Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ των χωρών 
της Ε.Ε. στον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα προωθεί την 
ισότητα μεταξύ των γονέων και άρα μεταξύ των φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί παραβλέπει την 
πραγματικότητα των υπαρχουσών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η γυναίκα βιώνει 
τρομακτικές ανισότητες, καταπιέσεις, διακρίσεις και επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής 
(οικιακή εργασία, φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων κλπ). – Η εξατομικευμένη κρίση με την αρωγή κοινωνικών 
υπηρεσιών και την θεσμοθέτηση εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ρύθμιση των οικογενειακών διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Η 
Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή ζητάει να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου, να ακολουθηθεί σε κάθε 
περίπτωση η διαδικασία των Κωδίκων και να υιοθετηθεί η παιδοκεντρική αντίληψη στα υπό ρύθμιση ζητήματα. 
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30 Μαρτίου 2021, 23:12 | Αννα KE YΠOYPΓE TO ΠAPON NOMOΣXEΔIO EXEI ΦEPEI EMΦYΛIO ΣΠAPAΓMO KAI 
KOINΩNIKH ANATAPAXH.OI ANTPEΣ ME MIΣOΣ KAI EKΔIKHTIKOTHTA ENANTIA ΣTIΣ ΓYNAIKEΣ.OI MΠAMΠAΔEΣ THΣ 
ETAIPIAΣ «ENEPΓOI ΠATEPEΣ»KAI ANIΣTOIXOI ΣYΛΛOΓOI TOYΣ KAΘΥBPIZOYN TIΣ ΓYNAIKEΣ MANEΣ.ANAMENOYN 
MEΣ ΣTO MIΣOΣ TOYΣ NA ΨHΦIΣTEI TO NOMOΣXEΔIO ΓIA NA EKΔIKHΘOYN ΓIA THN ΔΗΘEN AΠOMAKPYNΣH AΠO 
TA ΠAIΔIA TOYΣ KAI ME AYTO TO NOMOΣXEΔIO NA YΛOΠOIHΣOYN TA APPΩΣTHMENA ΣXEΔIA TOYΣ ΓIA NA 
AΠΩΛEΣOYN OI MANEΣ THN EΠIMEΛEIA TΩN TEKNΩN TOYΣ. ΠANTA OΛOYΣ MAΣ OI MANEΣ MAΣ MEΓAΛΩNAN ME 
AΓAΠH KAI ΦPONTIΔA. ME TIΣ ΠAPOYΣEΣ ΔIATAΞEIΣ KAI TIΣ BAPIEΣ KYPΩΣEIΣ ΠPOΣ THN MANA ΠOY EIXE THN 
EΠIMEΛEIA AKOMH KAI ΣTIΣ YΠOΘEΣEIΣ EKKPEMOΔIKIAΣ ΘA EΠITYXΓANEI O ΠATEPAΣ ME EYKOΛIA KAI 
BAΣIZOMENOΣ ΣE ΨEYΔH ΣENAPIA THN AΠO KOINOY ΓONIKH MEPIMNA KAI EΞIΣOY NA THN KANEI ΩΣ KAKH 
AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ APA H MANA ΠOY ΘA KATHΓOPEITAI AΔIKΩΣ NA XANEI THN ΓONIKH MEPIMNA 
KAI ΘA THN ANAΛAMBANEI O ΠATEPAΣ ME TOYΣ ΣYΓΓENEIΣ TOY.OΛA AYTA ΘA OΔHΓHΣOYN ΣE AΔIKH AΠONOMH 
ΔIKAIOΣYNHΣ ,ΣE ANIΣOTHTA KATA TΩN ΓYNAIKΩN, ΣE ΠEPIΣΣOTEPH ENΔOOIKOΓENEIAKH BIA,ΣE TAΛAIΠΩPA 
ΠAIΔIA ΠOY ΘA MEΓAΛΩNOYN ME ΣYMΠΛEΓMATA AΠO THN EΛΛEIΨH ΣTAΘEPOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ,ΣE 
ΣYNEXOMENEΣ KAI AYΞANOMENEΣ AΣTIKEΣ KAI ΠOINIKEΣ ΔIKEΣ KAI IΣΩΣ KAI ΣTHN AYTOΔIKIA AΦOY O ΠOΛITHΣ 
ΔEN ΘA BPIΣKEI TO ΔIKIO TOY. ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:44 | ΛΙΒΑΝΟΣ Στατιστικά Δημόσιας Διαβούλευσης:18884 Σχόλια επί της Διαβούλευσης 
64,32% Επιθυμούν συνεπιμέλεια. 20,68% Τεκμαρτό χρόνο επικοινωνίας έως 1/2 και παραμετροποίηση του νέου 
νόμου. 11,25% Το νομοσχέδιο να μείνει ως έχει. 4,68% Να μην αλλάξει ο παλαιός νόμος οικογενειακού δικαίου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:22 | Γ.Τ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
Ισότητα !!!! 
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30 Μαρτίου 2021, 23:19 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. Σε περίπτωση 
προσβολής πατρότητας τέκνου εκτός γάμου να γίνεται αυτοδίκαιη αναγνώριση από το βιολογικό πατέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:27 | Πολύδωρας κ Ως εκπαιδευτικός που έχω συναναστραφεί πολλά παιδιά γνωρίζω ότι κ 
οι δύο γονείς έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Φέρτε ισότητα κ στο διαζύγιο λοιπόν. 
Συνεπιμελεια με ίσα δικαιώματα κ εναλλασσόμενη κατοικία για το καλό των παιδιών. Αυτό που λένε οι μελέτες κ 
η Ευρώπη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:42 | Δημοσθένης Α Φέρτε ισότητα κ στους δύο γονείς κ αλλαγές στο νομοσχέδιο. Παρακαλώ 

για τα παιδιά➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει και τους 2 γονείς 
δίπλα του όταν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος απομάκρυνσης του από αυτούς!! Δεν είναι όλοι κακοποιητές και 
κακοποιοί όπως λένε πολλές εδώ μέσα!! οι κακοποιητές είναι αυτές που αποξενώνουν το παιδί απ τον ένα γονέα 
και τους συγγενείς του! Είμαστε στο 2021 και κάποιες δεν δέχονται ούτε τα αυτονόητα για να μην χάσουν το 
προσωπικό τους συμφέρον. 
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30 Μαρτίου 2021, 22:13 | Ζησημοπουλος Ζήσης Συνεπιμελεια ίσος χρόνος κ ίσα δικαιώματα των γονιών με τα 
παιδιά τους μετά από ένα διαζύγιο. Όλο αυτό τον καιρό η επιστήμη αυτό λέει. Αυστηροποιηση των ποινών σε 
παραβιάση αποφάσης. Επίσης αφαίρεση της μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις. Για τα παιδιά μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:12 | Κωστας H EΠIBAΛOMENH ΣYNEΠIMEΛEIA ΔEN MΠOPEI NA EΦAPMOΣTEI OPIZONTIA ΣE 
OΛOYΣ ,EIΔIKA ΣE ΓONEIΣ ΠOY BPIΣKONTAI ΣE MAKPOXPONIA ΣΦOΔPH ANTIΔIKIA EΞAITIAΣ TOY ΠATEPA ΠOY 
ΔIEKΔIKEI ME ENTONH ANAITIA ΠOΛEMIKH KATA THΣ MANAΣ ,MONO ΓIA NA IKANOΠOIHΣEI TON EΓΩKENTPIKO 
TOY XAPAKTHPA ΠOY BΛEΠEI TA ΠAIΔIA ΩΣ EΠEKTAΣH TOY EΓΩ TOY,XΩPIΣ NA EXEI KAN TA AΠAPAITHTA 
ΠPOΣONTA NA TA MEΓAΛΩΣEI MONOΣ TOY(ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΗΤΕΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΟΣΗ 
ΕΥΚΟΛΊΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ ΤΌΣΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΕΝΩ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΔΕΝ ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΤΟΥΣ 
Ή ΝΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥΣ ).ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΙΑΣ 
ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΓΕΝΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΌΤΕΡΗ 
ΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΙ;ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΠPEΠEI O ΔIKAΣTHΣ NA KPINEI 
EΞATOMIKEYMENA THN KAΘE OIKOΓENEIAKH YΠOΘEΣH OXI BEBAIA ME TIΣ ΠAPOYΣEΣ ΔIAΤΑΞEIΣ AΛΛA ME TO 
IΣXYON NOMOΣXEΔIO ΠOY EINAI ΠAIΔOKENTPIKO KAI ΛEITOYPΓEI AΛΗΘΙNΑ ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY TEKNOY KAI 
OXI ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY EΓΩKENTPIKOY ΠATEPA.ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΟΥΝ .ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΚΕΦ. Β Κ Γ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ 
ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΊ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΙ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:39 | Διονυσια Το δεδικασμένο που η μητερα παιρνει την επιμέλεια των παιδιών, πρεπει να 
σταματησει. ειναι δικαιο και οι δυο γονείς να απολαμβανουν ομοια τα παιδια τους, να αναλαμβανουν αμφότεροι 
τις ευθυνες και τις οικονομικες υποχρεώσεις (μισα μισα)…. ειναι δίκαιο κ ουσιαστικό τα παιδια να έχουν και τους 
δυο γονεις κοντα τους, υγιείς και ηρεμους σε ξεχωριστά σπιτια. Ειναι οδυνηρό να βλεπουμε κυριως 
αντρες_ομήρους σε γάμους υπο την απειλή οτι θα “χασουν” τα παιδια τους απο τη μητερα των παιδιων. Υπο αυτο 
το φοβο,πολλοι γαμοι συντηρούνται σε κοινο σπιτι,με κακες σχέσεις γονιων…δημιουργώντας αρρωστες κ 
προβληματικες εικονες κ αξιες στα παιδια,που με σειρα τους αναπαραγουν επισης ανουσιους γαμους κ σπιτια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:11 | Δ. Αλεξανδρης Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές . Σας παρακαλώ φέρτε ισότητα στην 
ζωή των παιδιών. Θα ήθελα να υπάρξει ξεκάθαρη συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και 
στους δύο γονείς μετά από το διαζύγιο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:31 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Το 
νομοσχέδιο αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου που φέρνει προς ψήφιση το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με 
περιεχόμενο τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά γονέων που τελούν σε διάσταση ή έχουν λύσει 
τον γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσής τους, δεν συνιστά κάποια μείζονα «μεταρρύθμιση», όπως ισχυρίζεται ο 
Υπουργός, κάνοντας συγκρίσεις με την πραγματικά αναγκαία και προοδευτική μεταρρύθμιση του ν. 1329/1983. 
Το επισπεύδον Υπουργείο Δικαιοσύνης διέρρεε όλο το προηγούμενο διάστημα μέσω πανομοιότυπου 
περιεχομένου δημοσιευμάτων την πρόθεση επιβολής με οριζόντιο τρόπο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, 
εισάγοντας την έννοια της γονεϊκής αποξένωσης (όρος αμφισβητούμενης επιστημονικής σημασίας και 
τεκμηρίωσης στην ψυχολογική επιστήμη) ως ενός από τα τεκμήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, με 
κατανομή του χρόνου που περνά το παιδί ισομερώς και στους δύο γονείς και με υποχρεωτική προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση. Το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου που ήδη τέθηκε σε διαβούλευση αποκλίνει από τις 
παραπάνω «διαρροές», προσπαθώντας προφανώς να συγκεράσει ένα «παρασκηνιακό παζάρεμα» με τους 
υπερασπιστές της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και την αποφυγή εξόφθαλμων ρυθμίσεων που αντιβαίνουν στη 
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η παράκαμψη της διαδικασίας Κωδίκων του Κανονισμού της 
Βουλής, η οποία επιτάσσει την υιοθέτηση ή μη (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης) του πορίσματος της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστήνεται προς τούτο τον σκοπό, οδήγησε ουσιαστικά στην άνευ συνοχής 
και τεκμηρίωσης παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του πορίσματος, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο 
του σχεδίου νόμου να πάσχει από ασυνέχειες και νομοτεχνικά προβλήματα. Ο δημόσιος λόγος και αντίλογος που 
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αναπτύχθηκε σχετικά, δυναμιτίστηκε από το κενό της έλλειψης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, 
που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν με οργανωμένο και νηφάλιο τρόπο την οπτική 
και την κριτική τους στις προωθούμενες ρυθμίσεις. Αντ’ αυτού, με κυβερνητική ευθύνη δημιουργήθηκαν συνθήκες 
πόλωσης που κάθε άλλο παρά έχουν ως επίκεντρο, επίδικο και επιδιωκόμενο, το συμφέρον του παιδιού. Έτσι η 
επιχειρούμενη νομοθετική αλλαγή έχει λάβει τον χαρακτήρα ρεβανσισμού «πατέρων» έναντι δήθεν 
«προνομιούχων μέχρι σήμερα μητέρων», στο όνομα του συμφέροντος του παιδιού που παραμένει ως άλλοθι στο 
επίκεντρο μιας στρεβλά παρουσιαζόμενης ως «διαμάχης μεταξύ των δύο φύλων». Οι βασικές αλλαγές που εισάγει 
το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες: το συμφέρον του τέκνου (ά. 1511 του Αστικού Κώδικα) ορίζεται πλέον με βάση 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων ως προς αυτό («ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του… αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς»). Η γονική μέριμνα 
ασκείται «εξίσου» (α. 1513 ΑΚ). Καθιερώνεται «τεκμήριο επικοινωνίας» με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο στο ένα τρίτο του «συνολικού χρόνου» (α. 1520 ΑΚ). Η κακή άσκηση της επιμέλειας, οριζόμενη με πολύ 
ευρύ τρόπο, μπορεί να σημάνει την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον γονέα (α. 1532 ΑΚ). Οι διατάξεις αυτές 
είναι βαθύτατα προβληματικές. Συγχέουν την μέριμνα (που σύμφωνα με την παρούσα νομοθετική και 
νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την επιμέλεια, με αποτέλεσμα να επέρχεται 
κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής της. Καθιερώνουν τεκμήρια, όπως το 
δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός είναι αόριστα (ποιός είναι ο συνολικός χρόνος 
στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή στην προσπάθειά του να προβεί σε 
εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης που δικάζει. Το σημαντικότερο, οι 
διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, που θα έπρεπε να είναι 
κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του γάμου. Αντίθετα, το 
παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις ορέξεις…) γονέων που 
αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι 
χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας 
ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση 
αμετάκλητη! Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα που ζητούν απαντήσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις και 
που θα βοηθούσαν τόσο στην ομαλή οικογενειακή ζωή των ζευγαριών, ετερόφυλων και ομόφυλων, όσο και στην 
ζωή των παιδιών που οι γονείς τους ζουν σε διάσταση. Αλήθεια: Τι πράττει η Κυβέρνηση για να υποστηρίξει το 
εισόδημα των γονέων και μονογονέων για να μπορούν να μεγαλώνουν αξιοπρεπώς το παιδί τους; Πώς ενισχύει 
τις κοινωνικές υπηρεσίες που καλούνται αν και υποστελεχωμένες να ανταποκριθούν στις παραγγελίες των 
εισαγγελέων ανηλίκων για την καταλληλότητα του περιβάλλοντος όπου διαβιούν τα παιδιά; Πώς αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα εκτέλεσης των αποφάσεων, κυρίως ως προς τις περί καταβολής διατροφής διατάξεις τους; Ποια 
πρωτοβουλία λαμβάνει για να ρυθμίσει τη σχέση του παιδιού με τον μη βιολογικό γονέα του στις μη 
ετεροκανονικές οικογένειες; Πώς υποστηρίζει τους δικαστές στο έργο τους, όταν καλούνται να εκδικάσουν 
υποθέσεις οικογενειακής φύσης; Αντί να επικεντρωθεί η Κυβέρνηση λοιπόν στις παραπάνω διαγνωσμένες 
ανάγκες, εισάγει «τιμωρητικές» διατάξεις για τους γονείς που είτε δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος 
επικοινωνίας, δεν καταβάλλουν υπαιτίως τη διατροφή του τέκνου ή δεν διασφαλίζουν την καλή σχέση του παιδιού 
με τους συγγενείς του έτερου γονέα. Προφανώς τέτοιες συμπεριφορές απαντώνται και έχουν κατά τεκμήριο 
αρνητική επίπτωση στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Είναι όμως η απάντηση σε αυτό, η απώλεια της γονικής 
μέριμνας, δηλαδή το να καταστεί ένα παιδί «ορφανό»; Προφανώς επιλέγει η κυβέρνηση να δαπανήσει χρήματα 
στους συμβούλους/στις εταιρείες συμβούλων που θα αναλάβουν την επιμόρφωση των δικαστών, παρά στην 
ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για να υποστηρίζουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο. Ο διακηρυγμένος 
σκοπός της επίτευξης της ισότητας των δύο φύλων και της εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων σε σχέση με την 
κατασκευή των ρόλων και την άσκηση των καθηκόντων τους ως γονέων, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί «εν κενώ» 
και με μία νομοθετική μεταρρύθμιση, όσο παιδευτικό χαρακτήρα και εάν έχει ένα νομοθέτημα. Η μειονεκτική 
θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του 
καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια πραγματικότητα που οι διατάξεις του νομοσχεδίου 
θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πώς θα αποτραπεί, για παράδειγμα, η εργαλειοποίηση της πρόβλεψης για 
υποχρεωτική συναπόφαση (ή προηγούμενη ενημέρωση για κάθε καθημερινό ζήτημα) από τον θύτη 
ενδοοικογενειακής βίας (και μάλιστα ψυχολογικής για την οποία δεν θα υποβληθεί ποτέ μήνυση); Από τα 
παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των σχέσεων του τέκνου με τους εν διαστάσει γονείς δεν είναι απλό, 
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ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί «οριζόντια», με εισαγωγή τεκμηρίων ή «υποχρεωτικά». Η εξατομικευμένη δικαστική 
κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων δικαστών, τους οποίους θα συνεπικουρούν 
ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος τρόπος για να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του παιδιού, 
αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των γονέων του. Εν κατακλείδει: – Η «υποχρεωτική συνεπιμέλεια» 
δεν προωθείται τελικά από το νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση. Τα πρόσθετα όμως «περιθώρια» που 
δίνονται για συναπόφαση και υποχρέωση ενίσχυσης της σχέσης του έτερου γονέα με το παιδί (επί ποινή 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας), καθώς και η ασαφής αναφορά στην «εξίσου» άσκηση της γονικής μέριμνας, θα 
εντείνουν τις αντιδικίες σε βάρος των παιδιών. – Η πρόβλεψη δυνατότητας παραπομπής σε διαμεσολάβηση με 
δικαστική απόφαση, υποβάλλει τους γονείς σε περαιτέρω κόστη. Από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι/ες στον 
θεσμό της υποχρεωτικής (δια νόμου ή δια δικαστικής απόφασης) διαμεσολάβησης, η οποία συνιστά απεμπόληση 
του καθήκοντος δικαστικής προστασίας, ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης και επιβάρυνσης των διαδίκων. 
Εξυπηρετεί μόνο την αδυναμία στελέχωσης των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επαγγελματικής 
ψευτοαποκατάστασης μερικών χειμαζόμενων από την κρίση και τη μείωση της ύλης δικηγόρων. Θα αποτύχει 
όπως και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, αυτή τη φορά όμως σε βάρος των παιδιών. – Η προϋπόθεση 
αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να 
χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας 
(θυμίζουμε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το παιδί 
ενώπιον του οποίου ασκείται ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών 
διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν 
το Υπουργείο την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. – Οποιαδήποτε 
αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου προκειμένου να είναι αποτελεσματική, σύγχρονη και συμπεριληπτική 
απαιτεί γενικότερη στήριξη της μητρότητας, της γονεϊκότητας, των παιδιών, άρση των διακρίσεων κατά των 
ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο γάμο και την τεκνοθεσία, αναγνώριση διαφορετικών μοντέλων οικογένειας πέραν του 
πυρηνικού. Απαιτεί προνοιακές πολιτικές και ενίσχυση γονέων και παιδιών από δημόσιους φορείς, χωρίς την 
αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων. – Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη 
ισότητας των φύλων για το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα προωθεί την ισότητα μεταξύ των 
γονέων και άρα μεταξύ των φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί παραβλέπει την πραγματικότητα των 
υπαρχουσών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η γυναίκα βιώνει τρομακτικές ανισότητες, 
καταπιέσεις, διακρίσεις και επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής (οικιακή εργασία, φροντίδα 
παιδιών, ηλικιωμένων κλπ). – Η εξατομικευμένη κρίση με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και την θεσμοθέτηση 
εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ρύθμιση των οικογενειακών 
διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Η Εναλλακτική Παρέμβαση – 
Δικηγορική Ανατροπή ζητάει να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου, να ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση η διαδικασία 
των Κωδίκων και να υιοθετηθεί η παιδοκεντρική αντίληψη στα υπό ρύθμιση ζητήματα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:05 | Καλιρρόη Μουστρούφα Το παιδι εχει δυο γονεις, κ εχει δυο απο την φυση γιατι 
χρειαζεται δυο!! Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια 
της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης 
και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:21 | Μαρία Άμεση εκδίκαση των οικογενειακών υποθέσεων εντός 3 μηνών ! στις 
περισσότερες χώρες το μέλλον του παιδιού αποφασίζεται άμεσα. Μόνο στην χώρα μας αναμένουμε από 
ασφαλιστικά σε οριστικά έτη ολόκληρα και παραπμένουν τα παιδιά χωρίς σταθερό περιβάλλον. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:50 | Νικόλαος Βέλλιος Όλες οι επιστημονικές έρευνες , οι Έλληνες κοινωνιολόγοι, ο 
σύλλογος ψυχολόγων και ο συνήγορος του πολίτη είναι υπέρ του ίσου χρόνου και της εναλλασσόμενης κατοικίας 
ως προς το βέλτιστο για την υγιή βιοκοινωνικη ανάπτυξη των παιδιών. Ο νομοθέτης πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρος 
και να αναφέρει και την λέξη ισοχρονη παρουσία και των δύο γονέων με εναλλασσόμενη κατοικία. Το ίδιο πρέπει 
να ισχύει και για τα παιδιά εκτός γάμου. 
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30 Μαρτίου 2021, 22:33 | ΣΜΑΡΑΓΔΑ Γ. Αξιότιμοι αρμόδιοι φορείς! Το καινούργιο νομοσχέδιο ΔΕΝ εξυπηρετεί 
το πραγματικό συμφέρον των παιδιών διότι: 
Α) Δεν προασπίζει τα δικαιώματα των κακοποιημένων παιδιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Χαμόγελου του 
παιδιού», μεταξύ άλλων, 23.045 παιδιά υποστηρίχθηκαν σε θέματα βίας το 2020, η συμβουλευτική γραμμή 11611 
δέχθηκε 7.411 κλήσεις, ενώ η γραμμή SOS 1056, 198.653 κλήσεις. Επίσης μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, 
σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να 
τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα 
παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να 
περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί! Β) Το νομοσχέδιο αυτό είναι 
ΓΟΝΕΟΚΕΝΤΡΙΚΟ και όχι ΠΑΙΔΟΚΕΝΡΙΚΟ διότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα μεμονομένης ομάδας γονέων και όχι 
όλων των παιδιών! Γ) Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ δεν ταιριάζει σε μια δημοκρατική χώρα η οποία 
βασίζεται στην συνεργασία, στον διάλογο, στην καλή θέληση, στο δικαίωμα επιλογής ανάλογα με τις δυνατότητες 
και την καταλληλότητα του κάθε γονέα! Δ) Με το υπάρχον νομοσχέδιο, τα αρμόδια δικαστήρια επιλύουν τις 
υποθέσεις που αφορούν παιδιά ανάλογα την κάθε περίπτωση δηλαδή εξειδικευμένα κατά περίπτωση και όχι με 
ένα γενικό κανόνα. Οι αποφάσεις που αφορούν παιδιά πρέπει να εξασφαλίζουν το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, 
το οποίο όπως προαναφέρεται κρίνεται case by case, δηλαδή κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία νο 14 
(2013) της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, με προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού. Ε) Το 
άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό στον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο. Ο περιορισμός αυτός 
αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της ελευθερίας μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως 
εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Είναι προς 
όφελος ή προς βλάβη των παιδιών να μη μπορέσει ο γονέας με τον οποίο διαμένει να αναζητήσει ένα καλύτερο 
μέλλον και να παραμείνει εγκλωβισμένος στην φτώχεια, στην πείνα και στην ανεργία? Ζ) Ως πολίτης με 
δημοκρατικές αντιλήψεις, ζητώ την απόσυρση του νέου νομοσχεδίου, την δημιουργία δικαστικού σώματος που 
θα αξιολογήσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, την προώθηση της συνεπιμέλειας όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών. Σας ευχαριστώ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:11 | Παναγιωτης Αβραμης Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
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αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:07 | Κωστας σαμαρας Κανένας γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτεινει κατι αλλο. 
Η ενεργός παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως 
προβλεπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. 
Περαν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς 
στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση 
με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. Για ένα υγιείς μεγάλωμα και δυνατό στερέωμα στη μετέπειτα πορεία του 
στη ζωή. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:23 | Αθανασιος Μανθος Το Αρθρο 5 να αλλαξει ως εξης, 1. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Το Αρθρο 8 να αλλαξει ως εξης. 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Το Αρθρο 12 να αλλαξει ως εξης: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Το Αρθρο 14 να 
αλλαξει ως εξης: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:45 | Αρτέμις Παπαθεωδορου Η συνεπιμέλεια δεν μπορεί να επιβληθεί με νομοθετήματα, 
είναι το αποτέλεσμα μιας, πολλές φορές, επίπονης διαδικασίας των γονέων να διαχωρίσουν το ρόλο τους ως 
γονείς από αυτόν του ή της συντρόφου και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο ανατροφής του παιδιού! Η 
μεταρρύθμιση της κυβέρνησης δεν προωθεί επ’ ουδενί την ισότητα αφού ο γονιός που θα βρίσκεται σε 
ασθενέστερη κοινωνικοοικονομική θέση (συνήθως η γυναίκα) θα επωμίζεται δυσανάλογα για αυτή/όν βάρη. 
Ειδικά για τις γυναίκες η υποχρεωτική συνεπιμέλεια μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να ζητήσουν 
διαζύγιο με σοβαρό κίνδυνο εγκλωβισμού σε προβληματικό γάμο. Ιδιαίτερα στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα είναι 
συχνή η οικονομική εξάρτηση από τον σύζυγο λόγω της κοινωνικής πίεσης προς τη μητέρα να «να μείνει σπίτι για 
την ανατροφή του παιδιού», όπως και η ανεργία η οποία πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και κάθε είδους 
διακρίσεις στους χώρους δουλειάς , καθώς μια μητέρα με υποχρεώσεις δεν αποτελεί τον «ιδανικό» ευέλικτο και 
«χωρίς όρια» εργαζόμενο για πολλούς εργοδότες. Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που δε θα μπορεί 
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να συνεισφέρει ισόποσα οικονομικά στην ανατροφή του παιδιού, ειδικά όταν απουσιάζει οποιαδήποτε 
υποστήριξη (οικονομική-ψυχολογική) από το κράτος; Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που 
κακοποιείται γνωρίζοντας ότι με την υποχρεωτική συνεπιμέλεια δε θα μπορεί να ξεφύγει από τον κακοποιητή της 
αλλά θα πρέπει να μένουν υποχρεωτικά και στην ίδια πόλη; Τί αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό το κακοποιητικό 
περιβάλλον στην ψυχολογία ενός παιδιού; Το παιδί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, η βούλησή του και οι 
ψυχοκοινωνικές ανάγκες της ηλικίας του για σταθερό περιβάλλον! Όχι στο νομοσχέδιο! 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:28 | M.M Το συμφέρον του τέκνου είναι μία αόριστη νομική έννοια που εξειδικεύεται κατά 
περίπτωση από το Δικαστήριο. Δεν υπάρχει ένας ενδεδειγμένος και οριζόντιος τρόπος εξυπηρέτησης του 
συμφέροντος του τέκνου. Σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του τέκνου υπαγορεύει την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας από τον ένα γονέα ή και από τους δύο γονείς και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το συμφέρον 
του τέκνου εξυπηρετείται πάντοτε με την ενεργό παρουσία και των δύο γονέων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:41 | Γιώργος Δικαίος Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του 
τέκνου το οποίο ικανοποιείται από την ανατροφή του τέκνου και την εκπλήρωση της ευθύνης έναντι αυτού και 
από τους δύο γονείς του. Οι γονείς ασκούν την γονική μέριμνα από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ. Κανένας ρατσιστικός 
διαχωρισμός σε εντός και Εκτός γάμου παιδιά. Να μπεί τέλος στις παράλογες και υπέρογκες για μικρά παιδιά 
διατροφές. Να υπολογίζονται βάση αντικειμενικών κριτηρίων και πινάκων. Οταν υπάρχουν χιλιομετρικές 
αποστάσεις ανάμεσα στα δύο σπίτια, τα έξοδα και ο τρόπος μεταφοράς των παιδιών να μοιράζονται εξίσου και 
από τους δύο γονείς. Τίποτα λιγότερο απο 50-50 σε όλα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:21 | ΧΑΡΗΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς 
ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του νομοθέτη. 
Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία και των 
δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18), οι 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες 
ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα από 
την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:08 | Ρέππα Μαριάννα Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα εντείνει τις σχέσεις των μελών των 
συγκρουσιακών διαζυγίων, αντί όπως ακούγεται να τις μετριάσει κι αυτό θα έχει ώς αντίκτυπο το ίδιο το παιδί. 
Ουδέν το «παιδοκεντρικό». Να αποσυρθεί καθ’ολοκληρίαν. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:55 | Μαίρη Ζ. Ως γυναίκα που σέβεται τις αξίες κ την ισότητα θα ήθελα συνεπιμελεια μετά 
από ένα διαζύγιο με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα κ χρόνο και στους δύο γονείς. Έτσι τα παιδιά θα 
έχουν δύο γονείς κ η αποξενωση εις βάρος του ενα θα εκλείψει. Τόσοι επιστήμονες μίλησαν για το καλό των 
παιδιών. Ας τους σεβαστούμε κ κυρίως τα παιδιά του τόπου μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:45 | Ζήσης Εφόσον θέλετε να φέρετε νομοσχέδιο για το καλό των παιδιών φέρετε τη 
συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα κ χρόνο και στους δύο γονείς μετά από ένα διαζύγιο. 
Όλη η επιστήμη αυτό λέει άλλωστε. Το ίδιο και η Ευρώπη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:42 | Δημήτρης Ως γονιός σε γάμο θα ήθελα συνεπιμελεια μετά από ένα διαζύγιο. Οι αλλαγές 

που χρειάζονται στο νομοσχέδιο είναι➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
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ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 19:29 | Ελένη Μ. Είμαι παντρεμένη γυναίκα μητέρα 2 παιδιών. Αυτό με κάνει αντικειμενική. 
Μετά από ένα διαζύγιο πρέπει να υπάρχει ισότητα των δύο γονέων με συνεπιμελεια ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη 
κατοικία. Εφόσον η επιστήμη κ η ευρωπαϊκή ένωση εγκρίνουν αυτή τη στάση για το καλό των παιδιών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:20 | Μασαουτη Κωνσταντίνα Φέρτε ισότητα στους δύο γονείς μετά από ένα διαζύγιο. Όλα 
ίσα. Για το καλό των παιδιών. Μητέρα δύο παιδιών σε γάμο είμαι κ ξέρω. Οι ρόλοι κ των δύο γονέων στην ζωή των 

παιδιών απαραίτητοι κ ισότιμοι. Οι αλλαγές που χρειάζονται για το νομοσχέδιο είναι➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου 
– Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 

δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 
8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
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από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 19:14 | Ο.Φ. Το νομοσχεδιο εμφανως δεν διατρεχεται απο τη βασικη αρχη που θα επρεπε, 
αυτη του συμφεροντος του παιδιου. Ειναι ολοφανερο εξαλλου απο τη διατυπωση του οτι ειναι προιον διεκδικησης 
απο την πλευρα των μπαμπαδων να ανακτησουν με ενα τελειως προσχηματικο τροπο τις χαμενες τους 
κατακτησεις. Κανενα ενδιαφερον για την ψυχη του παιδιου. Οι Σολωμοντειες λυσεις, μισος-μισος, η το ενα τριτο 
του χρονου διαμονης, υποχρεωτικη εναλλασσομενη κατοικια, καταδεικνυουν οτι καθολου δεν ενδιαφερει η 
συγχυση, η ταραχη, και ο διχασμος που θα εγκατασταθει επικινδυνα στη ζωη των παιδιων μας. Τα παιδια θα ζουν 
στο πουθενα, ουτε εκει, ουτε εδω, οπως ακριβως αυτο το κενο και το χαος θα εγκατασταθουν στην ψυχη τους. 
Γιατι με το ζορι το ενα τριτο για ολους; Γιατι ειναι για ολους αυτο το σωστο και οχι για καθε περιπτωση αυτο που 
εξυπηρετει το συμφερον του παιδιου;; Τα παιδια ειναι προσωπικοτητες και οχι κτηματα-αντικειμενα για να 
αντιμετωπιζονται σαν προιοντα για μοιρασια. Αυτο θα αποβει καταστροφικο για την σωστη ανατροφη τους. Θα 
αποτελεσει βαθυ τραυμα στον ψυχισμο τους!!!!!!!! Προς ΘΕΟΥ!!!!!!!!!!!!!!!! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:06 | Νικόλαος Μπλέτσος Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:36 | Μαρίνος Γκουτινακης Είμαι γονιός δύο παιδιών μας σε γάμο. Εφόσον θέλετε το καλό 
των παιδιών ψηφιστε συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς μετά από 

ένα διαζύγιο. Οι αλλαγές που χρειάζονται στο νομοσχέδιο είναι➢➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση 
άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
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«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 19:38 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – Η ΛΙΤΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ Σύνδεσμος Το 
συμφέρον του γονέα που έχει την επιμέλεια (της γυναίκας) είναι μία ορισμένη νομική έννοια που εξειδικεύεται 
κατά περίπτωση από το Δικαστήριο με την μορφη διατροφάρας. Υπάρχει αυτός ο ενδεδειγμένος και οριζόντιος 
τρόπος εξυπηρέτησης του συμφέροντος της μητέρας που ονομάζεται διατροφή σε άνεργο 500 ευρώ 
υπολογιζόμενη σε εισοδήματα επιστημονικής φαντασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του γονέα με την 
επιμέλεια υπαγορεύει την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα και η επιδίκαση των 
υπερδιατροφάρων επιτυγχάνεται με ψευδείς καταγγελίες. να γίνει γνωστοποίηση σε όλες τις κυρίες του 
συνδέσμου (και στην λίτσα) ότι μέχρι άυρθιο θα μπει η διατροφάρα πάμε για μπύρες Εκ του Κέντρου Η λίτσα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:26 | Χάρης Όλες οι επιστημονικές έρευνες , οι Έλληνες κοινωνιολόγοι, ο σύλλογος 
ψυχολόγων και ο συνήγορος του πολίτη είναι υπέρ του ίσου χρόνου και της εναλλασσόμενης κατοικίας ως προς 
το βέλτιστο για την υγιή βιοκοινωνικη ανάπτυξη των παιδιών. Ο νομοθέτης πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρος και να 
αναφέρει και την λέξη ισοχρονη παρουσία και των δύο γονέων με εναλλασσόμενη κατοικία. Το ίδιο πρέπει να 
ισχύει και για τα παιδιά εκτός γάμου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:20 | Μητέρα Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη 
ισότητας των φύλων για το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα προωθεί την ισότητα μεταξύ των 
γονέων και άρα μεταξύ των φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί παραβλέπει την πραγματικότητα των 
υπαρχουσών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η γυναίκα βιώνει τρομακτικές ανισότητες, 
καταπιέσεις, διακρίσεις και επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής (οικιακή εργασία, φροντίδα 
παιδιών, ηλικιωμένων κλπ). 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:04 | Γεωργία Η μειονεκτική θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού τους 
από την αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια 
πραγματικότητα που οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πώς θα αποτραπεί, για 
παράδειγμα, η εργαλειοποίηση της πρόβλεψης για υποχρεωτική συναπόφαση (ή προηγούμενη ενημέρωση για 
κάθε καθημερινό ζήτημα) από τον θύτη ενδοοικογενειακής βίας (και μάλιστα ψυχολογικής για την οποία δεν θα 
υποβληθεί ποτέ μήνυση); Η απο τον πατέρα που αναγνώρισε τυπικά το τέκνο, μα του προσφέρεται ωστόσο ώς 
έπαθλο για την απουσία του, η γονική μέριμνα με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η συναπόφαση σχολείου 
και αυτόματα εμπόδιο για αυτό κλπ?Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των σχέσεων του 
τέκνου με τους εν διαστάσει γονείς δεν είναι απλό, ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί «οριζόντια», με εισαγωγή 
τεκμηρίων ή «υποχρεωτικά». Η εξατομικευμένη δικαστική κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και 
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εξειδικευμένων δικαστών, τους οποίους θα συνεπικουρούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος 
τρόπος για να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του παιδιού, αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των 
γονέων του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:29 | Αυγούστα Ηρ. Η ισότητα προωθεί την συνεργασία των γονιών σε περίπτωση διαζυγίου. 
Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα θα βοηθήσει σε όλους κ 
κυρίως στα παιδιά. Οι εγωισμοι κ οι διαφορές θα μειωθούν καθώς χάνεται η εξουσία από τους δύο γονείς κ τους 
αναγκάζει να συνεργαστούν. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:37 | Δημητρης Δ. Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του 
τέκνου το οποίο ικανοποιείται από την ανατροφή του τέκνου και την εκπλήρωση της ευθύνης έναντι αυτού και 
από τους δύο γονείς του. Οι γονείς ασκούν την γονική μέριμνα από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ. Κανένας ρατσιστικός 
διαχωρισμός σε εντός και Εκτός γάμου παιδιά. Να μπεί τέλος στις παράλογες και υπέρογκες για μικρά παιδιά 
διατροφές. Να υπολογίζονται βάση αντικειμενικών κριτηρίων και πινάκων. Οταν υπάρχουν χιλιομετρικές 
αποστάσεις ανάμεσα στα δύο σπίτια, τα έξοδα και ο τρόπος μεταφοράς των παιδιών να μοιράζονται εξίσου και 
από τους δύο γονείς. Τίποτα λιγότερο απο 50-50 σε όλα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:50 | Βιβή Η σύγχρονη κοινωνία έχει κάνει τους άντρες ισότιμους στην ανατροφή ενός 
παιδιού. Ο ρόλος τους καθοριστικός για την διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Η από κοινού άσκηση επιμέλειας 
με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και στους δύο γονείς θα επιφέρει ηρεμία στη ψυχή 
ενός παιδιού μετά από ένα διαζύγιο. Είμαι χαρούμενη που η επιστήμη και η Ευρώπη έχουν αποφανθεί υπερ της 
συνεπιμελειας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:40 | Μαρία Τι πράττει η Κυβέρνηση για να υποστηρίξει το εισόδημα των γονέων και 
μονογονέων για να μπορούν να μεγαλώνουν αξιοπρεπώς το παιδί τους; Πώς ενισχύει τις κοινωνικές υπηρεσίες 
που καλούνται αν και υποστελεχωμένες να ανταποκριθούν στις παραγγελίες των εισαγγελέων ανηλίκων για την 
καταλληλότητα του περιβάλλοντος όπου διαβιούν τα παιδιά; Πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα εκτέλεσης των 
αποφάσεων, κυρίως ως προς τις περί καταβολής διατροφής διατάξεις τους; Πώς υποστηρίζει τους δικαστές στο 
έργο τους, όταν καλούνται να εκδικάσουν υποθέσεις οικογενειακής φύσης; Αντί να επικεντρωθεί η Κυβέρνηση 
στις παραπάνω διαγνωσμένες ανάγκες, εισάγει «τιμωρητικές» διατάξεις για τους γονείς που είτε δεν κάνουν 
χρήση του δικαιώματος επικοινωνίας, δεν καταβάλλουν υπαιτίως τη διατροφή του τέκνου ή δεν διασφαλίζουν την 
καλή σχέση του παιδιού με τους συγγενείς του έτερου γονέα. Προφανώς τέτοιες συμπεριφορές απαντώνται και 
έχουν κατά τεκμήριο αρνητική επίπτωση στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Είναι όμως η απάντηση σε αυτό, η 
απώλεια της γονικής μέριμνας, δηλαδή το να καταστεί ένα παιδί «ορφανό»; Προφανώς επιλέγει η κυβέρνηση να 
δαπανήσει χρήματα στους συμβούλους/στις εταιρείες συμβούλων που θα αναλάβουν την επιμόρφωση των 
δικαστών, παρά στην ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για να υποστηρίζουν τους γονείς στο γονεϊκό τους 
ρόλο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:18 | Ανδρεας ανυφ. Είμαι αποξενωμένος θείος δύο αγγελουδιων που δε φταίνε σε τίποτα. 
πραγματικα για το καλό των παιδιών φέρετε ισότητα. Τα παιδιά δε φταίνε σε τίποτα μετά από ένα διαζύγιο. Οι 

αλλαγές που χρειάζονται στο νομοσχέδιο➢➢‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
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γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 19:46 | Αγιασωτελη Κατερίνα Είμαι παντρεμένη γυναίκα, μητέρας μίας κόρης. Σύμφωνα με τις 
τελευταίες μελέτες της επιστήμης και σύμφωνα με τις επιταγές της ευρωπαϊκής Ένωσης, το συμφέρον του παιδιού 
είναι η ισοχρονη κ από κοινού άσκηση της επιμέλειας των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο. Η εναλλασσόμενη 
κατοικία επίσης. Οι γονείς πλέον είναι εξίσου σημαντικοί στη ζωή ενός παιδιού ανεξάρτητα αν είναι άντρας ή 
γυναίκα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:33 | Βασιλική ρεθ Ως γυναίκα που σέβεται την ισότητα θα ήθελα μετά από ένα διαζύγιο 
συνεπιμελεια ίσος χρόνος κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς. Η αφαίρεση της μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις. 
Επίσης αυστηροποιηση των ποινών σε παραβιάση αποφάσεων. Άλλωστε η επιστήμη αυτό προβάλει. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:56 | ΧΚ Εντελώς άνιση μεταχείριση των δυο γονέων. Ο ένας που δεν έχει την επιμέλεια του 
τέκνου, θα μπορεί να έχει επικοινωνία και διαμονή μαζί του στην περίπτωση που κακοποιεί το τέκνο του ακόμα 
κι αν έχει εκδοθεί μια πρώτη απόφαση εναντίον του για κακοποίηση. Για να του αφαιρεθεί η επιμέλεια και 
επικοινωνία θα πρέπει να υπάρξει αμετάκλητη απόφαση (σε 10 χρόνια περίπου). Και ο άλλος γονέας, όχι μόνο 
δεν θα έχει καμία νόμιμη δυνατότητα να προστατεύσει το τέκνο του, αλλά αντίθετα θα κινδυνεύει να χάσει την 
επιμέλεια με το πρόσχημα της διατάραξης της σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα. Με απλά λόγια, αν ένας 
γονιός κακοποιεί το παιδί του σε βαθμό να γίνει καταγγελία και να εκκρεμεί δίκη ή και να υπάρξει αρχική καταδίκη 
του, ο άλλος γονέας θα πρέπει να επιβάλει στο τέκνο την επικοινωνία και διανυκτέρευση με τον κακοποιητή για 
να μην κατηγορηθεί ότι διαταράσσει τη σχέση με τον κακοποιητή του και του αφαιρεθεί η επιμέλεια. Το ίδιο ισχύει 
και για άλλους συγγενείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείους κλπ. Γιατί δυο μέτρα και δυο σταθμά, και μάλιστα υπέρ 
του κακοποιητή; Γιατί προστατεύεται με τόσο σθένος το δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα με το τέκνο; Και 
μάλιστα έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος και συμφέροντος οποιουδήποτε, ακόμα και του τέκνου; Ποιος 
έγραψε αυτό το άρθρο; Τι κρύβεται πίσω από αυτό; Τι επιδιώκεται; Να παραδίδουμε τα παιδιά μας στους 
κακοποιητές; Η πολιτεία γιατί δένει τα χέρια στον γονέα έναντι του κακοποιητή; Είναι τόσο ισχυρά τα συμφέροντα 
των κακοποιητών που είναι πάνω από όλα; 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Προκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
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ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:31 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
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παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:52 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:23 | Χριστίνα Σερβετά Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
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μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:05 | Χριστοδούλου Εύα Πλήττεται η παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, 
που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του 
γάμου. Αντίθετα, το παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις 
ορέξεις…) γονέων που αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να 
εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το ν/σ θωρακίζει το 
τεκμήριο επικοινωνίας ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να 
καταστεί η δικαστική απόφαση αμετάκλητη! ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ!!!!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:15 | Κώστας Σερβετάς Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
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πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:20 | Δημήτριος Παπαγιώτης Άρθρο 1 Σκοπός: Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται από 
την ενεργό και ισόχρονη, όπου αυτό είναι εφικτό, παρουσία και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Χωρίς την ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων, όπου αυτό είναι 
εφικτό (π.χ. περιπτώσεις που οι γονείς διαμένουν στον ίδιο δήμο ή πόλη ή νομό), ο ένας από τους δύο γονείς δεν 
είναι σε θέση εκ των πραγματων, να συμμετέχει ενεργά στην ανατροφή του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:00 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:22 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
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ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:23 | ΚΩΣΤΑΣ Λ. Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα συναινετικά διαζύγια 
και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, το τι ισχύει στις 
λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015,την επιστημονική βιβλιογραφία, 
το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), το κείμενο του 
συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις χωρισμένων 
ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – συνεπιμέλεια 
– ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα για τα παιδιά 
τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα 
και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόμου και η 
συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την κουλτούρα 
συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή του από τις 
δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο παρόν νόμος 
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσου παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:07 | Άννα Δεν είναι πάντα κατάλληλοι και οι δύο γονείς. Αμέτρητοι άντρες είναι στην 
καλύτερη αδιάφοροι και αφήνουν όλο το βάρος της ανατροφής των τέκνων, και όλο το βάρος του νοικοκυριού 
στη σύζυγο. Στην χειρότερη ασκούν ενδοοικογενειακή βία. Γιατί δεν αναφέρεται ρητά στα άρθρα αυτού του 
νομοσχεδίου αυτό, που είναι πραγματικότητα για τόσες γυναίκες και παιδιά; Πως προστατεύονται τα δικαιώματα 
των παιδιών όταν συζητάμε να τα εξαναγκάζουμε να είναι σε επικοινωνία με επικίνδυνους άντρες, ή ύπο την 
επίβλεψη κάποιου που είναι ακατάλληλος να αναλάβει την ευθύνη της ανατροφής τους; Υπάρχει ήδη η 
δυνατότητα να συμμετέχουν εξίσου και οι δυο γονείς στην ανατροφή του παιδιού. Απλά τώρα, όπως γίνεται σε 
πολλές άλλες χώρες, προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες προϋποθέσεις -να έχουν καλές 
σχέσεις, να μην είναι κακοποιητές, να μην γίνεται το παιδί μπαλάκι τένις. Γιατί τώρα πάει να γίνει αυτό το πράγμα 
υποχρεωτικό; Ποιοί τελικά εξυπηρετούνται; 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:22 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα συναινετικά 
διαζύγια και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, το τι 
ισχύει στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015,την επιστημονική 
βιβλιογραφία, το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), 
το κείμενο του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις 
χωρισμένων ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – 
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συνεπιμέλεια – ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα 
για τα παιδιά τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά 
και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο 
νόμου και η συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την 
κουλτούρα συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή 
του από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο 
παρόν νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσου παρουσίας και των δύο 
γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:02 | ΑΝΤΩΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα 
συναινετικά διαζύγια και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική 
πραγματικότητα, το τι ισχύει στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
2079/2015,την επιστημονική βιβλιογραφία, το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της 
κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), το κείμενο του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών 
Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις χωρισμένων ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη 
εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – συνεπιμέλεια – ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας 
με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα για τα παιδιά τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των 
παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη 
απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόμου και η συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που 
θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την κουλτούρα συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων 
αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή του από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα 
μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο παρόν νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια 
της ίσου παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου 
δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:37 | ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα 
συναινετικά διαζύγια και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική 
πραγματικότητα, το τι ισχύει στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
2079/2015,την επιστημονική βιβλιογραφία, το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της 
κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), το κείμενο του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών 
Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις χωρισμένων ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη 
εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – συνεπιμέλεια – ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας 
με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα για τα παιδιά τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των 
παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη 
απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόμου και η συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που 
θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την κουλτούρα συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων 
αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή του από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα 
μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο παρόν νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια 
της ίσου παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου 
δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:08 | ΓΑΝΕΛΗΣ ΣΑΚΗΣ Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα συναινετικά 
διαζύγια και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, το τι 
ισχύει στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015,την επιστημονική 
βιβλιογραφία, το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), 
το κείμενο του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις 
χωρισμένων ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – 
συνεπιμέλεια – ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα 
για τα παιδιά τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά 
και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο 
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νόμου και η συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την 
κουλτούρα συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή 
του από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο 
παρόν νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσου παρουσίας και των δύο 
γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:38 | ΙΝΤΖΙΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα συναινετικά 
διαζύγια και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, το τι 
ισχύει στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015,την επιστημονική 
βιβλιογραφία, το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), 
το κείμενο του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις 
χωρισμένων ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – 
συνεπιμέλεια – ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα 
για τα παιδιά τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά 
και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο 
νόμου και η συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την 
κουλτούρα συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή 
του από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο 
παρόν νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσου παρουσίας και των δύο 
γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:13 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα 
συναινετικά διαζύγια και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική 
πραγματικότητα, το τι ισχύει στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
2079/2015,την επιστημονική βιβλιογραφία, το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της 
κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), το κείμενο του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών 
Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις χωρισμένων ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη 
εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – συνεπιμέλεια – ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας 
με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα για τα παιδιά τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των 
παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη 
απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόμου και η συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που 
θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την κουλτούρα συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων 
αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή του από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα 
μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο παρόν νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια 
της ίσου παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου 
δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:59 | Σπυρίδων Ρ. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην επιστήμη. Το νομοσχέδιο 

χρειάζεται αλλαγές. Η ισότητα με συνεπιμελεια κ εναλλασσόμενη κατοικία το ιδανικό για τα παιδιά➢➢‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
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χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 

(…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 17:12 | Σπύρος Ρεθ. Φέρτε ισότητα και δικαιοσύνη στα παιδιά. Η από κοινού άσκηση 
επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς θα επιλύσει θέματα στο διαζύγιο. 
Η επιστήμη και η Ευρώπη αυτό προτείνει. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:42 | Στέλλα Π. Συνεπιμελεια ίσος χρόνος κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς. Η ισότητα 

προάγει τον πολιτισμό. Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές➢➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
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(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 17:09 | Σοφία Κάντα Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
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σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:28 | Χριστίνα Λ. Επιτροπή FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προτείνει και θα 
υιοθετηθεί από την ολομέλεια, να δημιουργηθούν σε όλα τα κράτη -μέλη θεσμοί εξειδικευμένων δικαστηρίων με 
εξειδικευμένους δικαστές που θα αναλαμβάνουν να εκδικάζουν υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, με την 
υποστήριξη ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων. Απαίτηση που υπάρχει από το σύνολο της 
νομικής κοινότητος της χώρας μας εδώ και χρόνια και δεν έχει υλοποιηθεί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:55 | Ιωάννα Γκ. Αρνητική εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι στη σύνταξη του 
συγκεκριμένου νομοσχεδίου αγνοήθηκε το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. ‘Συμφέρον του 
παιδιού’, είναι μία αόριστη, ελαστική νομική έννοια κατά το Σύνταγμα, η οποία εξειδικεύεται κατά περίπτωση από 
το δικαστήριο. Επομένως, δεν είναι δυνατόν ο νομοθέτης να ορίζει εκ των προτέρων πως το συμφέρον του παιδιού 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς – είναι σαν να κάνει 
υποδείξεις στο δικαστή ή να μην τον εμπιστεύεται. Επιπλέον, το θέμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη Διεθνή 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:36 | ΜΑΡΊΑ Λ. Η μηνιαία οικονομική στήριξη των γονιών που έχουν την επιμέλεια και είναι 
άνεργες-οι ή χαμηλόμισθες. Άπτεται της φτώχιας που βιώνουν μητέρες και παιδιά λόγω της παρατεταμένης 
οικονομικής κρίσης (άνεργες, χαμηλόμισθες, ανασφάλιστες), της υπερβολικής καθυστέρησης των δικαστικών 
αποφάσεων διατροφής και της μη εκτέλεσής τους (λόγω COVID ακόμα χειρότερα, τα δικαστήρια είναι κλειστά 1 
χρόνο). Αλλά και της αδυναμίας πολλών μητέρων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη λόγω οικονομικής δυσπραγίας 
ή ενδοοικογενειακής βίας. Το ζήτημα αυτό στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι λυμένο εδώ και δεκαετίες. Είναι ο λόγος 
που δεν συνωστίζονται στα δικαστήρια λόγω συγκρουσιακών διαζυγίων και υπάρχει σχετική κοινωνική ειρήνη σε 
αυτό το θέμα.  Όταν μιλάς για δημογραφική πολιτική, πρέπει να στηρίζεις έμπρακτα τις οικογένειες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:04 | Σοφία Κ. Η όποια μεταρρύθμιση που διατείνεται ότι ενθαρρύνει την κοινή γονική 
ευθύνη θα πρέπει πρωτίστως να στοχεύει στην εξάλειψη και όχι την αναπαραγωγή των έμφυλων στερεοτύπων 
και ρόλων, στη βάση των οποίων θεμελιώνονται έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες. Ας μην λησμονούμε ότι η 
έννοια της γονικής μέριμνας ως καθήκον και υποχρέωση των γονέων που ασκείται από κοινού, καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά στην μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου το 1983, θεσπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
νομοθετική κατάργηση της πατρικής εξουσίας ως αποκλειστικό δικαίωμα του άνδρα/ πατέρα».  Σε αντίθεση με το 
υπό ψήφιση σχέδιο νόμου με το οποίο μπορεί να μην προωθείται εν τέλει η υποχρεωτική «συνεπιμέλεια», ωστόσο 
εισάγεται και τονίζεται η υποχρεωτικότητα της συν-απόφασης των γονέων και της ενίσχυσης της σχέσης του 
τέκνου με τον άλλον γονέα, χωρίς επιπλέον να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο, σε περίπτωση ενδοοικογενειακής 
βίας, να εκθέσει σε επαναθυματοποίηση μητέρες και τέκνα. Επιπλέον, η προϋπόθεση της αμετάκλητης καταδίκης 
του γονέα για ενδοοικογενειακή βία κλπ. για να περιοριστεί ή αποκλειστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του ή για να 
τεκμαίρεται η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας τελεί σε ευθεία σύγκρουση με τον Ν. 3500/2006 και τον Ν. 
4135/2018 (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων μη 
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επικοινωνίας (μη προσέγγισης της κατοικίας των σχολείων και των εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) ήδη από το 
αρχικό στάδιο της υποβολής της καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία κατά του κακοποιητικού γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:47 | Χρύσα Ρεθ. Η από κοινού άσκηση επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 

δικαιώματα και στους δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά. Χρειάζονται αλλαγές στο νομοσχέδιο➢➢‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 

(…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 17:44 | Παναγιώτα Συνεπιμελεια, ίσος χρόνος κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς μετά από 
ένα μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις η μη τήρηση της. Αυστηροποιηση των ποινών σε αποξενωτες γονείς. Σεβασμός 
στα παιδιά. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:21 | Χατζησπυρου Αδαμαντια Νομοσχεδίο με πολλά κενά για περιστατικά κακοποιησης 
που κλείνει τα ματια στην εμφυλη βία. Πρέπει να συμβουλευτειτε την Ελληνική παιδοψυχιατρικη εταιρεία, που 
έχει ηδη τοποθετηθεί κι οχι «επιστήμονες» που υποστηρίζουν το ανυπαρκτο φαινόμενο της γονεϊκης αποξενωσης. 
Φυσικά πρέπει τα παιδιά να έχουν χρόνο και φροντίδα με τους 2 γονείς και συγγενείς εκατέρωθεν αλλά αυτό δεν 
αλλάζει μεσω της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ συνεπινελειας. Οι νομοθετες δεν είναι παιδοψυχιατροι και κοινωνικοι 
λειτουργοι! 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:28 | Γιάννης Μπουχρας Δώστε ισότητα και στους δύο γονείς μετά από ένα διαζύγιο. Η 
επιστήμη και η Ευρώπη μιλησαν ήδη. Τα παιδιά είναι θύματα σε ένα διαζύγιο. Πρέπει να γίνουν αλλαγές στο 
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νομοσχέδιο➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 17:36 | Αντώνης Καλογιάννης Όλοι οι επιστημονικοί φορείς, ο συνήγορος του παιδιού, η 
μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας έχουν λάβει θέση υπέρ των αδιάσπαστων κοινών γονικών ευθυνών, της εξίσου 
κοινής ανατροφής – συνεπιμέλειας των παιδιών μετά τον χωρισμό των γονέων. Όπως άλλωστε συμβαίνει στην 
Ευρώπη και σε πολλές άλλες χώρες σε ευθυγράμμιση με την κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Άρθρο 1 Σκοπός: Ο 
παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και 
των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι 
αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:30 | θώμας Όλοι οι επιστημονικοί φορείς, ο συνήγορος του παιδιού, η μεγάλη πλειοψηφία 
της κοινωνίας έχουν λάβει θέση υπέρ των αδιάσπαστων κοινών γονικών ευθυνών, της εξίσου κοινής ανατροφής 
– συνεπιμέλειας των παιδιών μετά τον χωρισμό των γονέων. Όπως άλλωστε συμβαίνει στην Ευρώπη και σε πολλές 
άλλες χώρες σε ευθυγράμμιση με την κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί 
στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:43 | Ιωάννα Κυριακάκη Το νομοσχέδιο θα προτιμούσα να είναι πιο τολμηρό. Θα ήθελα να 
γίνουν αλλαγές. Μολονότι γυναίκα θεωρώ ότι στο διαζύγιο πρέπει να υπάρχει ισότητα. Άλλωστε μιλάμε για το 
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καλό των παιδιών κ μόνο➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 16:32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Όλοι οι επιστημονικοί φορείς έχουν λάβει θέση, ο συνήγορος 
του παιδιού , οι πολυάριθμες έρευνες , η διεθνής βιβλιογραφία, η Ευρωπαϊκή και όχι μόνο πρακτική, το 
Ευρωπαϊκό ψήφισμα 4079/2015, η Ελληνική κοινωνία, μητέρες , πατέρες διαζευγμένοι ή μη, ανιόντες , συγγενής, 
άγαμοι, εκπαιδευτικοί, ενήλικες που ήταν παιδιά χωρισμένων γονέων , άπαντες το εκφράζουν. Άρθρο 1 Σκοπός: 
Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου διά της ίσης και ενεργού παρουσίας 
και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι 
αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:25 | Αναστασία Γκολιομύτη Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον 
προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής 
συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν 
προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν 
γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, 
όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
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όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:14 | Σπύρος Σαλόν. Δεν θα ήθελα μετά από ένα διαζύγιο να ζήσω ότι ζουν χιλιάδες 
πατεράδες κυρίως κ οι οικογένειες τους. Το χειρότερο είναι ότι αποξενώνονται παιδιά, τα οποία είναι θύματα της 
κατάστασης. Αυστηροποιηση των ποινών για τούς αποξενωτες γονείς κ ίσα δικαιώματα με εναλλασσόμενη 
κατοικία θα λύσει την καρδιά του προβληματος  
 
30 Μαρτίου 2021, 16:32 | Μαρία Σαλονικιού Η ισότητα προωθεί κ τον πολιτισμό. Το νομοσχέδιο τον προωθεί. 

Χρειάζονται όμως αλλαγές➢➢‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
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συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 16:49 | Σαλονικιού Βάσω Φέρτε ισότητα μετά από ένα διαζύγιο! Η από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς θα βοηθήσουν τα παιδιά καθώς 
και το ζευγάρι να βρει μια λύση. Για το καλό των παιδιών. Όλη η επιστήμη είναι υπέρ, όπως και η Ευρώπη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:41 | Ζάμπια κ Είμαι μάνα δύο αγοριών, παντρεμένη κ κοινωνιολόγος. Συμφωνώ απόλυτα 
με την επιστήμη κ την Ευρώπη για το τι πρέπει να γίνει μετά από ένα διαζύγιο. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας 
με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς, μόνο καλό θα φέρει. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:08 | Κοκοτσακης Αντώνης Σαν πατέρας κ γονιός κ μολονότι είμαι παντρεμένος συντασσομαι 

απόλυτα με τις αλλαγές που προτείνει ο ενεργός μπαμπάς➢➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
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επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 16:43 | Δέσποινα Βορ. Είμαι παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών. Σε ένα διαζύγιο δεν πρέπει να 
υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στους γονείς. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ 
ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά να ορθοποδήσουν ξανά. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:45 | Κατσανεβάκη Γ. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ 
ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς είναι το ιδανικό για το παιδί. Παρακολουθώ την επιστήμη κ τις προτάσεις 
της ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αγάπη κ η ικανότητα δεν έχει φύλο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:48 | Τάνια Το νομοσχέδιο ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για την σχετικοποίηση της γονικής 
μέριμνας. Ξεκίνησε με την φιλοδοξία της καθιέρωσης της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας (του ακραίου σημείου 
δηλαδή επέμβασης του μη διαμένοντος γονέα στην καθημερινότητα του παιδιού και του γονέα, με τον 
οποίοναυτό διαμένει) και κατέληξε – άγνωστο μέσα από ποια διαδρομή – στο άλλο άκρο που είναι η 
σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και η μετατροπή της σε αντικείμενο συναλλαγής και capitisdeminutio. 
Καθιερώνει ρυθμίσεις, οι οποίες ευνοούν τους οικονομικά ισχυρούς, διαμορφώνει ισχυρά πρότυπα μονογονεϊκών 
οικογενειών, παιδιών χωρίς δύο γονείς και «γονέων μιας χρήσης» και θέτει υπό νομική διαπραγμάτευση ακόμα 
και την γονεϊκή ιδιότητα στους γονείς, οι οποίοι δεν πειθαρχούν στις συμφωνίες και στις αποφάσεις. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:02 | Σαριδάκης Γ Συντασσομαι απόλυτα με τις αλλαγές που προτείνει ο ενεργός μπαμπάς. 

Σταματήστε τα παιχνίδια στην πλάτη των παιδιών➢➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
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επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 16:12 | G.L το νομοσχέδιο είναι κομμένο και ραμμένο για πλούσιους βουλευτές της ΝΔ, και 
κοντά σε αυτούς θα ικανοποιηθούν και άλλοι αυταρχικοί πατεράδες. Δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που αδίκως 
έχουν αποκοπεί από το μεγάλωμα των παιδιών του λόγω άδικης στάσης κάποιων μητέρων- όλα υπάρχουν. Ο 
υπάρχων νόμος να δώσει στους πραγματικά αδικημένους πατεράδες τρόπο να επικοινωνούν σωστά και αρκετά 
με τα παιδιά τους, να προστατέψει τις μητέρες που δεν λαμβάνουν τη διατροφή που θα έπρεπε, να φροντίσει 
αυτά τα δικαστήρια να γίνονται άμεσα γιατί αφορούν τη ζωή μικρών παιδιών, και να αντιμετωπίζεται η κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού και τις δυνατότητες των γονιών του, 
σεβόμενος πάντα τις ιδιαιτερότητες τις κάθε κατάστασης. Είναι κρίμα οι πατέρες που πραγματικά ενδιαφέρονται 
για τα παιδιά τους να ταυτίζονται με τους εγωιστές αυταρχικούς και επι της ουσίας αδιάφορους πατέρες. Σας 
παρακαλώ πολύ να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:35 | Μαρία Βογ Η ισότητα προωθεί τον πολιτισμό ακόμη και μετά από ένα διαζύγιο. 
Συνεπιμελεια ίσος χρόνος κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία το πλέον κατάλληλο. 
Σας παρακαλώ ισότητα για το καλό των παιδιών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:52 | KK Ανακοίνωση της «Εναλλακτικής Παρέμβασης» για το σ/ν του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου». Το νομοσχέδιο αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου που φέρνει προς ψήφιση το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, με περιεχόμενο τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά γονέων που τελούν σε διάσταση 
ή έχουν λύσει τον γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσής τους, δεν συνιστά κάποια μείζονα «μεταρρύθμιση», όπως 
ισχυρίζεται ο Υπουργός, κάνοντας συγκρίσεις με την πραγματικά αναγκαία και προοδευτική μεταρρύθμιση του ν. 
1329/1983. Το επισπεύδον Υπουργείο Δικαιοσύνης διέρρεε όλο το προηγούμενο διάστημα μέσω πανομοιότυπου 
περιεχομένου δημοσιευμάτων την πρόθεση επιβολής με οριζόντιο τρόπο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, 
εισάγοντας την έννοια της γονεϊκής αποξένωσης (όρος αμφισβητούμενης επιστημονικής σημασίας και 
τεκμηρίωσης στην ψυχολογική επιστήμη) ως ενός από τα τεκμήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, με 
κατανομή του χρόνου που περνά το παιδί ισομερώς και στους δύο γονείς και με υποχρεωτική προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση. Το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου που ήδη τέθηκε σε διαβούλευση αποκλίνει από τις 
παραπάνω «διαρροές», προσπαθώντας προφανώς να συγκεράσει ένα «παρασκηνιακό παζάρεμα» με τους 
υπερασπιστές της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και την αποφυγή εξόφθαλμων ρυθμίσεων που αντιβαίνουν στη 
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η παράκαμψη της διαδικασίας Κωδίκων του Κανονισμού της 
Βουλής, η οποία επιτάσσει την υιοθέτηση ή μη (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης) του πορίσματος της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστήνεται προς τούτο τον σκοπό, οδήγησε ουσιαστικά στην άνευ συνοχής 



433 
 

και τεκμηρίωσης παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του πορίσματος, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο 
του σχεδίου νόμου να πάσχει από ασυνέχειες και νομοτεχνικά προβλήματα. Ο δημόσιος λόγος και αντίλογος που 
αναπτύχθηκε σχετικά, δυναμιτίστηκε από το κενό της έλλειψης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, 
που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν με οργανωμένο και νηφάλιο τρόπο την οπτική 
και την κριτική τους στις προωθούμενες ρυθμίσεις. Αντ’ αυτού, με κυβερνητική ευθύνη δημιουργήθηκαν συνθήκες 
πόλωσης που κάθε άλλο παρά έχουν ως επίκεντρο, επίδικο και επιδιωκόμενο, το συμφέρον του παιδιού. Έτσι η 
επιχειρούμενη νομοθετική αλλαγή έχει λάβει τον χαρακτήρα ρεβανσισμού «πατέρων» έναντι δήθεν 
«προνομιούχων μέχρι σήμερα μητέρων», στο όνομα του συμφέροντος του παιδιού που παραμένει ως άλλοθι στο 
επίκεντρο μιας στρεβλά παρουσιαζόμενης ως «διαμάχης μεταξύ των δύο φύλων». Οι βασικές αλλαγές που εισάγει 
το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες: το συμφέρον του τέκνου (ά. 1511 του Αστικού Κώδικα) ορίζεται πλέον με βάση 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων ως προς αυτό («ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του… αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς»). Η γονική μέριμνα 
ασκείται «εξίσου» (α. 1513 ΑΚ). Καθιερώνεται «τεκμήριο επικοινωνίας» με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο στο ένα τρίτο του «συνολικού χρόνου» (α. 1520 ΑΚ). Η κακή άσκηση της επιμέλειας, οριζόμενη με πολύ 
ευρύ τρόπο, μπορεί να σημάνει την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον γονέα (α. 1532 ΑΚ). Οι διατάξεις αυτές 
είναι βαθύτατα προβληματικές. Συγχέουν την μέριμνα (που σύμφωνα με την παρούσα νομοθετική και 
νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την επιμέλεια, με αποτέλεσμα να επέρχεται 
κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής της. Καθιερώνουν τεκμήρια, όπως το 
δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός είναι αόριστα (ποιός είναι ο συνολικός χρόνος 
στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή στην προσπάθειά του να προβεί σε 
εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης που δικάζει. Το σημαντικότερο, οι 
διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, που θα έπρεπε να είναι 
κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του γάμου. Αντίθετα, το 
παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις ορέξεις…) γονέων που 
αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι 
χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας 
ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση 
αμετάκλητη! Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα που ζητούν απαντήσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις και 
που θα βοηθούσαν τόσο στην ομαλή οικογενειακή ζωή των ζευγαριών, ετερόφυλων και ομόφυλων, όσο και στην 
ζωή των παιδιών που οι γονείς τους ζουν σε διάσταση. Αλήθεια: Τι πράττει η Κυβέρνηση για να υποστηρίξει το 
εισόδημα των γονέων και μονογονέων για να μπορούν να μεγαλώνουν αξιοπρεπώς το παιδί τους; Πώς ενισχύει 
τις κοινωνικές υπηρεσίες που καλούνται αν και υποστελεχωμένες να ανταποκριθούν στις παραγγελίες των 
εισαγγελέων ανηλίκων για την καταλληλότητα του περιβάλλοντος όπου διαβιούν τα παιδιά; Πώς αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα εκτέλεσης των αποφάσεων, κυρίως ως προς τις περί καταβολής διατροφής διατάξεις τους; Ποια 
πρωτοβουλία λαμβάνει για να ρυθμίσει τη σχέση του παιδιού με τον μη βιολογικό γονέα του στις μη 
ετεροκανονικές οικογένειες; Πώς υποστηρίζει τους δικαστές στο έργο τους, όταν καλούνται να εκδικάσουν 
υποθέσεις οικογενειακής φύσης; Αντί να επικεντρωθεί η Κυβέρνηση λοιπόν στις παραπάνω διαγνωσμένες 
ανάγκες, εισάγει «τιμωρητικές» διατάξεις για τους γονείς που είτε δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος 
επικοινωνίας, δεν καταβάλλουν υπαιτίως τη διατροφή του τέκνου ή δεν διασφαλίζουν την καλή σχέση του παιδιού 
με τους συγγενείς του έτερου γονέα. Προφανώς τέτοιες συμπεριφορές απαντώνται και έχουν κατά τεκμήριο 
αρνητική επίπτωση στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Είναι όμως η απάντηση σε αυτό, η απώλεια της γονικής 
μέριμνας, δηλαδή το να καταστεί ένα παιδί «ορφανό»; Προφανώς επιλέγει η κυβέρνηση να δαπανήσει χρήματα 
στους συμβούλους/στις εταιρείες συμβούλων που θα αναλάβουν την επιμόρφωση των δικαστών, παρά στην 
ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για να υποστηρίζουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο. Ο διακηρυγμένος 
σκοπός της επίτευξης της ισότητας των δύο φύλων και της εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων σε σχέση με την 
κατασκευή των ρόλων και την άσκηση των καθηκόντων τους ως γονέων, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί «εν κενώ» 
και με μία νομοθετική μεταρρύθμιση, όσο παιδευτικό χαρακτήρα και εάν έχει ένα νομοθέτημα. Η μειονεκτική 
θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του 
καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια πραγματικότητα που οι διατάξεις του νομοσχεδίου 
θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πώς θα αποτραπεί, για παράδειγμα, η εργαλειοποίηση της πρόβλεψης για 
υποχρεωτική συναπόφαση (ή προηγούμενη ενημέρωση για κάθε καθημερινό ζήτημα) από τον θύτη 
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ενδοοικογενειακής βίας (και μάλιστα ψυχολογικής για την οποία δεν θα υποβληθεί ποτέ μήνυση); Από τα  
παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των σχέσεων του τέκνου με τους εν διαστάσει γονείς δεν είναι απλό, 
ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί «οριζόντια», με εισαγωγή τεκμηρίων ή «υποχρεωτικά». Η εξατομικευμένη δικαστική 
κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων δικαστών, τους οποίους θα συνεπικουρούν 
ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος τρόπος για να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του παιδιού, 
αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των γονέων του. Εν κατακλείδει: – Η «υποχρεωτική συνεπιμέλεια» 
δεν προωθείται τελικά από το νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση. Τα πρόσθετα όμως «περιθώρια» που 
δίνονται για συναπόφαση και υποχρέωση ενίσχυσης της σχέσης του έτερου γονέα με το παιδί (επί ποινή 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας), καθώς και η ασαφής αναφορά στην «εξίσου» άσκηση της γονικής μέριμνας, θα 
εντείνουν τις αντιδικίες σε βάρος των παιδιών. – Η πρόβλεψη δυνατότητας παραπομπής σε διαμεσολάβηση με 
δικαστική απόφαση, υποβάλλει τους γονείς σε περαιτέρω κόστη. Από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι/ες στον 
θεσμό της υποχρεωτικής (δια νόμου ή δια δικαστικής απόφασης) διαμεσολάβησης, η οποία συνιστά απεμπόληση 
του καθήκοντος δικαστικής προστασίας, ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης και επιβάρυνσης των διαδίκων. 
Εξυπηρετεί μόνο την αδυναμία στελέχωσης των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επαγγελματικής 
ψευτοαποκατάστασης μερικών χειμαζόμενων από την κρίση και τη μείωση της ύλης δικηγόρων. Θα αποτύχει 
όπως και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, αυτή τη φορά όμως σε βάρος των παιδιών. – Η προϋπόθεση 
αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να 
χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας 
(θυμίζουμε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το παιδί 
ενώπιον του οποίου ασκείται ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών 
διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν 
το Υπουργείο την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. – Οποιαδήποτε 
αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου προκειμένου να είναι αποτελεσματική, σύγχρονη και συμπεριληπτική 
απαιτεί γενικότερη στήριξη της μητρότητας, της γονεϊκότητας, των παιδιών, άρση των διακρίσεων κατά των 
ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο γάμο και την τεκνοθεσία, αναγνώριση διαφορετικών μοντέλων οικογένειας πέραν του 
πυρηνικού. Απαιτεί προνοιακές πολιτικές και ενίσχυση γονέων και παιδιών από δημόσιους φορείς, χωρίς την 
αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων. – Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη 
ισότητας των φύλων για το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα προωθεί την ισότητα μεταξύ των 
γονέων και άρα μεταξύ των φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί παραβλέπει την πραγματικότητα των 
υπαρχουσών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η γυναίκα βιώνει τρομακτικές ανισότητες, 
καταπιέσεις, διακρίσεις και επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής (οικιακή εργασία, φροντίδα 
παιδιών, ηλικιωμένων κλπ). – Η εξατομικευμένη κρίση με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και την θεσμοθέτηση 
εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ρύθμιση των οικογενειακών 
διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Η Εναλλακτική Παρέμβαση – 
Δικηγορική Ανατροπή ζητάει να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου, να ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση η διαδικασία 
των Κωδίκων και να υιοθετηθεί η παιδοκεντρική αντίληψη στα υπό ρύθμιση ζητήματα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:25 | Τάνια https://thepressproject.gr/apo-tin-ypochreotiki-synepimeleia-sti-dynitiki-goniki-
merimna/. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:01 | Παύλος Π. Δυστυχώς, οι προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου θα επιφέρουν 
τεράστιες αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις και δη στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο οι 
σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής: Παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν 
ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά 
περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Με τις προτεινόμενες 
διατάξεις ο νομοθέτης αποφασίζει τι είναι συμφέρον για όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια 
ανεξαρτήτως ατομικής κατάστασης, κοινωνικής και φυλετικής καταγωγής, τόπου διαμονής και οικονομικής 
κατάστασης. Η ρύθμιση αυτή παραβιάζει βάναυσα τα δικαιώματα των παιδιών. Με άλλα λόγια, οι ρυθμίσεις αυτές 
ενδέχεται να είναι συμβατές με τα συμφέροντα των παιδιών μόνο στην περίπτωση που μετά το διαζύγιο τα τέκνα 
φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία και μπορούν να μεταφέρονται στα αντίστοιχα σπίτια των γονέων τους με οδηγούς 

https://thepressproject.gr/apo-tin-ypochreotiki-synepimeleia-sti-dynitiki-goniki-merimna/
https://thepressproject.gr/apo-tin-ypochreotiki-synepimeleia-sti-dynitiki-goniki-merimna/
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και οι γονείς τους έχουν αμφότεροι οικονομική επιφάνεια. Επομένως είναι ρυθμίσεις για τη μειοψηφία του 
πληθυσμού. Οι υπόλοιποι (παρ΄ότι πολλοί έχουν παρασυρθεί και θεωρούν ότι τα προβλήματά τους θα επιλυθούν) 
θα απογοητευθούν και θα εξεγερθούν (ενδεχομένως και σε βάρος των μελών των οικογενειών τους ή θα 
εξαντληθούν οικονομικά σε ατέρμονους δικαστικούς αγώνες) Επιχειρείται η θέσπιση φωτογραφικού τύπου 
ρυθμίσεων, για την εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και 
δυσαπόδεικτες έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω,  
παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα 
από διεθνείς συμβάσεις (ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Με τις ρυθμίσεις αυτές, ο κακοποιητικός 
γονέας θα αξιώνει να παίρνει το τέκνο του για επικοινωνία ακόμη και όταν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική 
διαδικασία για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου έως την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο, ήτοι 8-13 έτη 
ανάλογα με το αν η κατηγορία είναι πλημμεληματική ή κακουργηματική. Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό 
τεκμήριο του 1/3 του χρόνου του παιδιού για την άσκηση επικοινωνίας με τον γονέα που δεν διαμένει, το οποίο 
δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Ο νομοθέτης δε παραλείπει να 
προβεί σε ρύθμιση που θα βελτιώσει το μείζον θέμα της παραβίασης αποφάσεων διατροφής. Σημειώνεται σε ότι 
με την θέσπιση της κατά τεκμήριο επικοινωνίας τουλάχιστον κατά το 1/3 θα επηρεαστούν άμεσα οι διατροφές 
(καθώς θα συμψηφίζονται) ενώ ο νομοθέτης δεν μεριμνά για την υποστήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών και 
την ενίσχυση του ενός γονέα όταν ο έτερος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις διατροφής του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:36 | Άγγελος γρηγ Φέρτε ισότητα στα παιδιά μετά από ένα διαζύγιο. Συνεπιμελεια ίσος 
χρόνος κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς. Η επιστήμη και η Ευρώπη μιλησαν. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:19 | Σοφία ντρ Ως γυναίκα που σέβεται την ισότητα, θα ήθελα να υπάρχει κ μετά από ένα 
διαζύγιο. Η από κοινού άσκηση επιμέλειας, όταν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και στους δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:01 | Αργυρώ Αγγελιδάκη Ως μητέρα 2 παιδιών και παντρεμένη θεωρώ ότι ο ρόλος του 
πατέρα είναι ισάξιος με της μητέρας. Επιπρόσθετα συντασσομαι με τις αλλαγές που προτείνει ο ενεργός 

μπαμπάς➢➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
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γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 15:28 | Αλέξανδρος Μακρής Στο πλαίσιο αυτό, το νομοσχέδιο που έχει έρθει στο φως της 
δημοσιότητας, εισάγει στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε 
βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα :α) Ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, β) Εισάγεται αυθαιρέτως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του 
παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν 
αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο 
καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της, γ) Εισάγονται 
αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι των ανιόντων της πατρικής ή μητρικής γραμμής (παππούδες, 
γιαγιάδες) τις οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας, δ) Εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες ερειδόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με 
άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την 
αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Η ratio του νομοθέτη στο συγκεκριμένο νομοθετικό 
κείμενο, φαίνεται να είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης, ανεμπόδιστης, ακώλυτης, ευρείας επαφής του τέκνου 
με τους γονείς του , την οποία την ανάγει σε μέγιστο αγαθό αναφορικά με το συμφέρον του τέκνου. Το 
αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική 
αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα . Επομένως η έννομη συνέπεια της ρύθμισης αντιστρατεύεται αυτή 
καθεαυτή την ratio της ρύθμισης . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία, ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία 
καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά 
θα αποτελούν πεδίο μάχης, στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει όπως αναμενόταν, καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:34 | Γιώργος Το νομοσχέδιο δεν εξυπηρετεί το καλό των παιδιών. Όσοι λένε για ισό χρόνο 
δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι εφικτό, θέλουν να βάλουν το παιδί στη μέση και να το τραβάνε. Από τη στιγμή 
που ένα ζευγάρι χωρίζει πρέπει να είναι έτοιμο ότι θα αλλάξει και η επικοινωνία του ενός γονέα που δεν θα 
διαμένει με το τέκνο, να το σκεφτεί πρίν χωρίσει. Έχω δύο παιδιά και δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθούν στη μέση 
καυγάδων των γονιών τους και να τα αντιμετωπίσουμε ΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΣΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΗΡΕΜΙΑ- Η ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ 
ΝΑ ΤΑ ΤΡΑΒΑΜΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ 
ΣΑΝ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΑ- ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:32 | Φενια Η υποχρεωτική συνεπιμελεια δεν πρέπει και δε μπορεί να ισχύει σε όλες τις 
περιπτώσεις. Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να κρίνει , αφου εκδικαστεί η κάθε υπόθεση. Πώς προάγεται το 
συμφέρον του παιδιού, αν ο άλλος γονέας αποδεδειγμένα δε μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού? 
Πώς προάγεται το συμφέρον του παιδιού, αν ένας νόμος εξαναγκάζει ένα παιδί να μείνει για πολλές μέρες κάπου 
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που δεν αισθάνεται άνετα και του δημιουργούνται αισθήματα άγχους και αγωνίας? Για να μην αναφέρω 
περιπτώσεις, όπου το παιδί βιώνει συναισθηματική Ή σωματική βία, καθώς ενδεχομένως αυτή να ήταν η αιτία 
του διαζυγίου. Το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο, πρέπει να εξετάζεται και να λαμβάνεται υπόψη το 
περιβάλλον. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:47 | Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Τα παιδία έχουν ανάγκη σταθερότητα και ασφάλεια. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία και συνεχής αλλαγή περιβάλλοντος για τα περισσότερα παιδιά λειτουργεί διασπαστικά, 
όπως και για το δικό μου το παιδί. Η επικοινωνία με τον πατέρα τους είναι πάρα πολύ σημαντική, πού δεσμεύεται 
ο γονιός που δεν κατοικεί με το παιδί ότι θα επικοινωνεί ισόχρονα με το τέκνο του και δεν θα αναβάλλει την 
επικοινωνία μειώνοντας κιόλας το ποσό της διατροφής? Το νομοσχέδιο είναι ξεκάθαρα υπέρ των πατεράδων που 
είναι οι περισσότεροι που δεν έχουν επιμέλεια και πραγματική γνώση και εμπειρία τι σημαίνει η ανατροφή ενός 
παιδιού, η δέσμευση σε αυτό και οι πραγματικές ανάγκες του. Η σημασία του ρόλου του πατέρα δεν σημαίνει και 
αποσταθεροποίηση του καθημερινού περιβάλλοντος του!! ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΞΕΡΩ! ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΟΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:28 | Χρήστος Βασιλάκης Θερμά συγχαρητήρια κ. Υπουργέ για τη γενναιότητα και την 
αποφασιστικότητά σας να ρυθμίσετε ένα μείζον κοινωνικό θέμα, που ενδιαφέρει άμεσα χιλιάδες γονείς και αφορά 
το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας, τα παιδιά. Μην επιτρέψετε, ως πολιτικός της προόδου, να 
τπερισχύσουν οι αντιδραστικές δυνάμεις που αντιστέκονται στην πρόοδο και την εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας 
εν ονόματι του «φεμινισμού». 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:12 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Το άρθρο θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: Ο παρών νόμος 
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο ικανοποιείται από την ανατροφή του τέκνου 
και την εκπλήρωση της ευθύνης έναντι αυτού και από τους δύο γονείς του, δια της ίσης και ενεργού παρουσίας 
και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι 
αυτού, με ισόχρονη εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων του. Άποψη μου είναι ότι, 
από το πρώτο κιόλας άρθρο του νόμου, πρέπει να δηλωθεί με εμβληματικό τρόπο, η ισόχρονη και ισότιμη 
συμμετοχή και των δυο γονέων, στην ανατροφή και επιμέλεια των παιδιών, σε περίπτωση διαζυγίου. Ώστε, να μην 
υπάρχει χώρος παρερμηνείας από του δικαστικούς λειτουργούς, για την πρόθεση του νόμου. Δυστυχώς η 
δικαστηριακή πρακτική κατάντησε, με την ευρεία και αυθαίρετη ερμηνεία του υφιστάμενου νόμου, να θεωρεί την 
μητέρα βιοκοινωνικά ανώτερη, καταστρατηγώντας το ιερό και αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων, να 
αντιμετωπίζονται ως ίσοι απέναντι στην δικαιοσύνη. Επίσης φτάσαμε στο σημείο, να θεωρείται κάθε άνθρωπος 
που έτυχε να γεννηθεί άνδρας, ως βίαιος κακοποιητής των τέκνων του, ωσάν να ζούμε σε ένα μεσαιωνικό κυνήγι 
μαγισσών. Φτάνει πια με την πρακτική του ενός γονέα και του ενός επισκέπτη. Φτάνει πια να δίνεται η δυνατότητα 
σε μια κακοποιητική μητέρα, να εργαλειοποιεί το παιδί εναντίον του ιδίου του πατέρα του. Επιτέλους τολμήστε. 
Όλες οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας είναι μαζί σας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:09 | Αναστασία Θα υποβάλλεται κάθε ατομικότητα και παιδί να έρχεται υποχρεωτικά σε 
επαφή με τον κακοποιητη της, είστε τραγικοί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:05 | Αλεξανδρα ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ. 
ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ. ΑΝ ΣΕΒΕΤΑΙ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:30 | Νικόλαος Βέλλιος Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 



438 
 

εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:11 | Καλιρρόη Μουστρούφα Όλοι οι επιστημονικοί φορείς έχουν πάρει θέση. Άρθρο 1 
Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού 
παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος 
τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:45 | Μαρινα Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί: 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
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υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:09 | Ι.Τ. Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου 
αντιβαίνουν τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου 
αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:36 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται κάλλιστα από τον υπάρχοντα 
νόμο του 1983 που κατάργησε την πατριαρχική οικογένεια και εισήγαγε την κοινή επιμέλεια των παιδιών από 
τους γονείς. Γι’ αυτό ζητάμε την πλήρη απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου. Η γονεϊκότητα δεν μπορεί να 
επιβάλλεται με υποχρέωση εκ του νόμου, όπως δυστυχώς κάνει το παρόν νομοσχέδιο. Τα δικαστήρια μπορούν να 
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κρίνουν ποιος γονέας είναι πιο κατάλληλος για να φροντίζει το παιδί, και να διασφαλίζουν την επικοινωνία με τον 
άλλο γονέα, αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αν δεν υπάρχει κυριαρχία, επιβολή και βία το οποίο δυστυχώς δεν 
είναι σπάνιο στην Ελλάδα του 2021, που είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους δείκτες ισότητας 
των φύλων. Και δυστυχώς στις περιπτώσεις που υπάρχει βία κατά της γυναίκας και του παιδιού, το νομοσχέδιο 
προβλέπει ότι ο υπαίτιος γονέας δεν χάνει την επικοινωνία με το παιδί, παρά μόνο μετά από ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ 
απόφαση δικαστηρίου, που σημαίνει 8-10 χρόνια δικαστικές διαμάχες και στο μεταξύ το παιδί να είναι στο έλεος 
του κακοποιητή. Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει καν την περίοδο μέχρι τα 1,5 έως 2 χρόνια του παιδιού να μην 
μπορεί να έχει διανυκτέρευση με τον πατέρα του, παρά το γεγονός ότι μεγάλο διάστημα θηλάζει και ότι έχει στενή 
σωματική και ψυχολογική σχέση με τη μητέρα που το έφερε στον κόσμο. Υπάρχουν γονείς που αποφασίζουν από 
κοινού μετά το διαζύγιο χωρίς δικαστικές διαμάχες, δυστυχώς είναι η μειοψηφία λόγω της ανισότητας των φύλων 
που έχει επίδραση στα παιδιά και τη φροντίδα τους. Οι γυναικείες οργανώσεις έχουμε ζητήσει την απόσυρση του 
νομοσχεδίου και την δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων που έχουν θεσμοθετηθεί από το 1996 και ποτέ δεν 
συγκροτήθηκαν. Επίσης ζητάμε την δημιουργία επαρκών κοινωνικών υπηρεσιών για να φροντίζουν για επίλυση 
διαφορών, αλλά και επιδόματα για τις φτωχές μητέρες που με δυσκολία ανατρέφουν τα παιδιά τους αφού η 
διατροφή είναι συνήθως μικρή και επίσης συνήθως δεν καταβάλλεται. Το δικαστικό κόστος στα συγκρουσιακά 
διαζύγια, είναι τεράστιο, και βαρύνει τις γυναίκες, που όπως λένε όλα τα στοιχεία είναι κατά μέσον όρο πιο 
φτωχές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι γυναίκες δεν αποφασίζουν να κάνουν όσα παιδιά επιθυμούν, όπως λένε 
οι επίσημες έρευνες, αλλά αν ψηφιστεί αυτό το αντιγυναικείο νομοσχέδιο θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις 
γυναίκες από το να αποφασίσουν να γεννήσουν μέσα στη δυστοπία που θα δημιουργηθεί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:46 | ΙΩΑΝΝΑ Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου 
δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους 
έναντι αυτού. Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό και όλως 
προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει 
τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται σε 
αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί έναντι 
των δικαιωμάτων των γονέων. Οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). 
Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη 
διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:33 | Μαρινα Αυτό που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι οι πατριαρχικές σχέσεις εξουσίας που 
διαπερνούν το μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας και μπορεί να εκφράζονται είτε με μειωμένη συμμετοχή του 
πατέρα στην ανατροφή των παιδιών, λόγω της διαχρονικής θηλυκοποίησης της φροντίδας, είτε ακόμα και με 
μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Άρα, αυτό το νομοσχέδιο βάζει στο στόχαστρο τις μητέρες των πιο φτωχών 
κοινωνικών στρωμάτων, μετανάστριες, ανάπηρες, ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα, εγκλωβίζοντάς τα σε κακοποιητικές σχέσεις, 
υπό την απειλή της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας σε περίπτωση διαζυγίου. Επίσης, αν υπάρξει καταγγελία 
ενδοοικογενειακής βίας, η συνεπιμέλεια δεν αίρεται παρά μόνο μετά τη τελική δικαστική απόφαση και την 
ενδεχόμενη καταδίκη του κακοποιητή, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 χρόνια. Να αποσυρθεί 
τώρα το νομοσχέδιο Τσιάρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:26 | Σπύρος (Η ΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ) ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΟΣ 
ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΝΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΝΙΒΑΛΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ Η 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 
Είστε οι υπεύθυνοι για την αποξένωση των παιδιών απο τον φυσικό τους γονέα, είστε υπεύθυνοι για αυτά που 
βιώνουν παιδιά και γονείς έως τώρα. Νομοθετείστε δίκαια και με ισότητα, τροποποιήστε το άρθρα του νόμου για 
να προκύπτει και να εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση των γονέων με πλήρη ισότητα. 
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30 Μαρτίου 2021, 13:31 | Ανδρέας Όπως είναι ευρέως γνωστό το παρόν νομοσχέδιο είναι κατευθυνόμενο απο 
γνωστή μερίδα ατόμων, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Δυστυχώς οι 
υποσχέσεις που δόθηκαν απο το νομοθέτη για προεκλογικούς λόγους επηρεάζουν τα παιδιά όλης της χώρας όχι 
τα 10-20 δικά τους παιδιά. Έχετε καταφέρει να διχάσετε όλη την Ελλάδα και να συγκρουστούν ακόμη και οι ήδη 
αρμονικές οικογένειες. Αφήστε το δικαστικό σώμα να κάνει τη δουλειά του. Γιατί θέλετε να νομοθετήσετε κανόνες 
που δεν ισχύουν για όλους και αποφεύγετε την μεμονωμένη αξιολόγηση γονιών και παιδιών? Το συμφέρον του 
ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ είναι ξεχωριστό και έτσι πρέπει να το κρίνει ο δικαστής. Το συμφέρον το δικό σας δεν μας αφορά. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:58 | E M το νομοσχέδιο έχει εκπονηθεί πάνω σε λαθος βάση. Δεν αντιλαμβάνεται τις 
σύγχρονες αναγκες των οικογενειών. Αυτό που χριάζεται ή σύγχρονη ελληνική οικογέωεια έιναι οικογενιάκα 
δικαστήρια με γρήγορες διαδικασίες ενίσχυση των εξωδικαστικων συμφωνιών, ενίσχυση των κοινωνικών 
υπηρεσιών, συμβουλευτική γονέων. Άμεση απόσυρση τώρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:11 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΦΤΗ Για τον ορισμό του συμφέροντος του τέκνου θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης την οποία έχει υπογράψει η χώρα μας και κυρώσει με νόμο το 
2018 και όχι να επιχειρούνται ορισμοί κατά το δοκούν που προκαλούν αντιπαραθέσεις και κριτική για την 
ερμηνεία και την σκοπιμότητα τους. Ο νομοθέτης πρέπει να αξιοιποιεί την εθνική και διεθνή νομοθεσία ώστε να 
αποφεύγει αυτού του είδους την αντιπαραθεση πολιτών και τις αντικρουόμενες απόπειρες ερμηνείας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:26 | Αννα Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. «Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς». Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:50 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ Το συμφέρον του τέκνου 
είναι μία αόριστη νομική έννοια που εξειδικεύεται κατά περίπτωση από το Δικαστήριο. Δεν υπάρχει ένας 
ενδεδειγμένος και οριζόντιος τρόπος εξυπηρέτησης του συμφέροντος του τέκνου. Σε κάποιες περιπτώσεις το 
συμφέρον του τέκνου υπαγορεύει την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα ή και από τους δύο 
γονείς και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πάντοτε με την ενεργό 
παρουσία και των δύο γονέων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:59 | Αλεξανδρα Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. «Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου 
Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
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νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς». Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:51 | Λ.Αβρααμ Ας ακουστούν επιτέλους και στη χώρα μας, όταν πρόκειται για ένα τόσο 
σοβαρό θέμα, οι επιστημονικοί φορείς. Όλοι οι επίσημοι επιστημονικοί σύλλογοι ειδικών ψυχικής υγείας, αλλά 
και ο συνήγορος του παιδιού, τάσσονται υπέρ της άσκησης της γονικής μέριμνας των τέκνων (στην περίπτωση 
λύσης του έγγαμου βίου) και από τους δύο γονείς, ισότιμα, όταν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος για τον αποκλεισμό 
του ενός από τους δυο γονείς. Η ισόχρονη, ισότιμη, κοινή και χωρίς διακρίσεις, ανατροφή του παιδιού και από 
τους δύο γονείς του δεν είναι μόνο προς το συμφέρον του ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ (Σύμβαση ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα του παιδιού). Η αποξένωση του παιδιού από τον ένα από τους δυο γονείς και το περιβάλλον του 
(παππού, γιαγιά κ.λ.π) αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μας. Κάθε παιδί έρχεται στον κόσμο από δύο γονείς, και 
δικαιούται να τους εχ́ει και τους δύο, ανεξάρτητα του εάν συνδεόνται μεταξυ ́τους με κάποιο νομικό δεσμό. Στη 
γονική αγάπη δεν υπάρχουν αντίπαλες «ομάδες», μα το κοινό ενδιαφερ́ον των γονεών για την ομαλή ανάπτυξη 
των παιδιών τους. Η νομιμότητα, η θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων, η επιστήμη και η απτή πραγματικότητα 
επιτάσσουν τη θέσπιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας, του ίσου χρόνου μεταξύ των γονέων και 
της εναλλασσόμενης κατοικίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:14 | Ν.Χ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση 
της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:21 | Ε.Β. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα προς όλους αυτούς τους Ενεργούς Μπαμπάδες που 
έχουν τόση μεγάλη εκτίμηση προς τις γιαγιάδες (δλδ τις μητέρες τους): πως θα αισθάνονταν οι ίδιοι, αν όταν ήταν 
μικρά, τους αφαιρούσαν με το ζόρι από την αγκαλιά της μητέρας τους; 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:35 | ΔΚ Δεν υπάρχει υποχρεωτική ή μη υποχρεωτική συνεπιμέλεια, υπάρχει η αναγκαιότητα 
του να μην αποκλείεται ο ένας γονέας από την επί ίσοις όροις ανατροφή των παιδιών. Οι γενικευσεις και ο 
παραλογισμός δεν είναι θεσεις νομικές, ουτε καν κοινωνικές. Η ρητορική μισους δεν συμβαλλει στην ισοτητα 
γονέων και δεν συναδει καν με την ιδιότητα του γονιού. Το νομοσχέδιο προσπαθεί να ρυθμίσει θέματα διαζυγίου, 
να επιλύσει υπαρκτα τεραστια κοινωνικά προβλήματα που ο νομος του 1983 σε σχεση με την ανατροφή παιδιών, 
επειδη ετυχε οι ισοι γονεις να χωρίσουν, αφησε κενά και έτσι δημιουργήθηκαν (δια της νομολογίας). Σε καθε 
περιπτωση είναι υπαρκτά. Το νομοσχεδιο αυτό προσπαθεί να ορίσει τον τρόπο και τους όρους με τους οποίους 
θα χωριζουν οι γονείς και πως θα αναθρεφουν τα παιδιά ενω μενουν σε διαφορετικά σπίτια. Η ανάγκη αυτή 
παρουσιάζεται δεδομενης της υπαρξης της ΔΣΔΠ (ΟΗΕ) που ψηφίστηκε μεταγενεστερα του 1983. Δεδομένης της 
εκρηκτικής αύξησης των διαζυγίων. Δεδομενης της εκρηκτικής αύξησης των παραβιάσεων αποφάσεων 
επικοινωνίας. Δεδομένης της αποτυχίας της δικαστικής και δικηγορικης πρακτικης 40 ετών να αποτυπωσουν την 
αλλαγή στην κοινωνία και τις κοινωνικές συνθήκες. Οι γενικεύσεις ρατσιστικού τυπου με νοοτροπίες «ολοι θυτες- 
ολες θυματα»,αποτελεί αλλο ενα ακομα επιχειρημα για την αναγκαιότητα του νόμου αυτού. Υπάρχει ή όχι 
ρατσισμός λόγω φύλου ; (πχ Πως προστατευεται ενα αγορι 13 ετών σε σχεση με ενα κοριτσι 13 ετών; με τα ιδια 
δεδομενα); Στις Δημοκρατίες δεν υπαρχουν «ενοχοι λογω φύλου» ή «εκ γενετής», ούτε «αρια φύλα» (κατα το 
γνωστο), ούτε γεννηθηκε κανεις με τις οδηγίες του γονιού στο χέρι. Το θεμα δεν αφορά τα φύλα αλλά την 
προστασία της γονικής ιδιότητας και της παιδικης ηλικιας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατευσει 
πρωτιστως την παιδική ηλικία και το παιδί(ανεξαρτητα φυλου και ηλικιας) απο εκατέρωθεν λανθασμένες 
συμπεριφορές των γονέων του (επισης ανεξάρτητα φύλου). Να θέσει κανονες και τις εξαιρέσεις τους, χωρίς 
προκαταλήψεις και στερεότυπα. Να φερει την ισορροπία στις σχεσεις του τεκνου με τον καθενα γονέα του. Δεν 
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είναι ο ρολος της πολιτείας να λυσει τα συναισθηματικά ή άλλα προβλήματα ενος ζευγαριού που χωρίζει είναι 
ομως υποχρεωμενη να τους οριοθετήσει και να τους βαλει κανονες ωστε να προστατευσει το παιδί μεχρι να 
συνέλθουν απο το χωρισμό τους. Ο σκοπός του νόμου αυτού είναι και πολύ σωστά σύμφωνα με το άρθρο 1: «Ο 
παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο 
γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού». Τα άρθρα του ΑΚ είναι γενικά 
και δεν ερμηνευονται μεμονωμενα αλλα συνδυαστικά. Η εφαρμογή και η ερμηνεία στις δικαστικες αιθουσες 
μπορεί να γίνει μονο μετα απο επιμορφωση εξειδικευμενων  δικαστών, ωστε να γίνει ορθή εφαρμογή και να μην 
εχουμε επαναληψη νομολογίας σε λανθασμένη κατεύθυνση από αυτή του νομοθετη. Πως όμως θα γινει αυτό 
πραξη; Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας θα αποβλεπει στο συμφέρον 
του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την 
αποφυγή της γονικής αποξένωσης  Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε 
δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να 
εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες.  Σε 
πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν 
ψευδείς (μετά απο χρόνια), ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεϊκή αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους 
καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. Περαν της γενικής αρχής του αντιστοιχου αρθρου. Περαν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες 
ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική λένε: Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα 
απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαίοι και 
οι δυο ακόμα και σε διαφορετικά σπίτια. Εκατέρωθεν λανθασμένες συμπεριφορές δεν πρεπει να γινονται ανεκτες 
και να τιμωρούνται ουσιαστικά, ώστε τελικά να αποφευγονται. Έτσι ο νομος λειτουργεί ως παράδειγμα 
συμπεριφοράς και καλλιεργεί στους πολιτες-γονείς νοοτροπίες σεβασμου στην γονικη ιδιότητα του ενος του 
αλλου και εμπεδώνει στην πραξη την έννοια της ισοτητας ανεξαρτητα φυλου και ηλικιας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:32 | Θεοδωρος Χωρις την ΣΑΦΗ αναφορά των λεξεων ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ και ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ δεν 
υφίσταται μεταρρύθμιση. Νομοθετείστε τον κανόνα, τόσο δύσκολο είναι; Δεν υπάρχει νόμος χωρίς 
δυσαρεστημένους, εφαρμόστε το δίκαιο,δεν υπάρχει 1/3 γονέας, δε μπορεί να είναι αυτη η αφετηρία 
διαπραγμάτευσης. Ορίστε σαφ΄ς το ΙΣΟΧΡΟΝΟ όπου δύναται ηλικιακά και γεωγραφικά. Τι σόι άριστοι κυβερνούν 
και φέρνουν νόμο που θέλει λυσάρι για να βγάλεις άκρη; 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:11 | Παναγιώτα Η κοινωνία των πολιτών έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει με 
καθημερινά. Το νομοσχέδιο που είναι στην διαβούλευση έχει θετικά σημεία αλλά δεν είναι αυτό που θα έπρεπε 
για μια κοινωνία δικαίου που στηρίζεται στην ισότητα και στην ισονομία. Για ποιο λόγο να έχουμε γονέα με 
επιμέλεια και γονέα με επικοινωνία. Θα πρέπει όλοι να ξεκινάνε από το 1/2 και μόνο σε εξαιρέσεις να ανατίθεται 
η επιμέλεια στον καταλληλότερο γονέα η εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία γονέων. Είμαι υπέρ της 
ισότητας και υπέρ της ισοχρονης και ουσιαστικής παρουσίας με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:07 | Βανεσσα Γεροσταθου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:20 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΤΈΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ. ΣΩΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΖΥΓΟ 
ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΜΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ. ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΣΙΩΠΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ  ΜΠΕΙ 
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ΦΥΛΑΚΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΝΑ ΔΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΑΘΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!! ΞΕΣΚΟΝΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΣΟ 
ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΞΙΖΟΥΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΣΚΥΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΑΡΚΩΝΕΙ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ, ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ. ΣΩΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ, 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΩΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΗΘΕΛΕ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝ ΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΛΥΠΑΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΠΛΑ 
ΣΕ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΙΡΟΥΝ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ Η ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ!!!! ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ. ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΝ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:13 | Βασιλική Γαρδίκα Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:53 | Κατερίνα Γαλάτης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:08 | Κωνσταντίνος Κονταράς Αγαπητοί νομοθέτες, Ζήταμε να διαδραματίσουμε το ρόλο 
του πατέρα στο παιδί μας. Δώστε πίσω τη (συν)επιμέλεια που μας έχουν κλέψει για εκδικητικούς λόγους, με την 
ανοχή της δικαιοσύνης που όχι μόνο αδιαφορεί, αλλά επικροτεί. Σταματήστε την αδιαφορία των δικαστικών 
λειτουργών, ο οποίοι καλούνται να λύσουν θέματα (διαπαιδαγώγηση και ψυχολογία παιδιών) τα οποία δε 
γνωρίζουν. Αυτή τη στιγμή βλέπω το παιδί μου 6 24ωρα το μήνα, ενώ τα πρώην πεθερικά μου 24 ημέρες το μήνα. 
2 ηλικιώμενοι άνθρωποι επηρέαζουν το παιδί περισσότερο από τον πατέρα!!! Ζητάμε χρόνο με το παιδί μας, για 
την υγεία του παιδού μας. Εκτός από τη διατροφή τα υπόλοιπα δεν παίζουν κάποιο ρόλο; Εάν πρόκειται να 
ψηφίσετε ένα ίδιο οικογενειακό δίκαιο, δεν καταλαβαίνω γιατί ταλαιπωρείστε. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:02 | Χρύσα Γαλανη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:26 | Χριστινα Βουλγαρη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:07 | Κυριακη Βλαχου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
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εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:27 | Νίκος Βλαντής Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:56 | ΑΡΗΣ Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών, επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ αυτό και ο πιό 
άσχετος μπορεί να το κατανοήσει επειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την συνεπιμέλεια, 
επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, έχει αυτοδυναμία, 
η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, αλλά μόνο σε 
αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή». Επειδή η μιλίνα μας δεν τον ψήφισε 
ουτε το ΜΩΒ. Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης, Επειδή οι Ευρωπαικές Οδηγίες , 
οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις επιταγές της 
ΔΣΔΠ απο αυτό το Νομοσχέδιο, επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση και για αυτό θέλει να αμβλύνει τις 
αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 40% που ψήφισε ΝΔ και του 91% 
του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων η λύση θα δοθεί στις εκλογές. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:05 | Άκης Βιολιντζής Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:37 | Ελισάβετ Βιεννα Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:12 | Ευστάθιος Βεντούρης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:59 | Ευαγγελία Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο με τις προτεινόμενες 
αλλαγές στον Οικογενειακό Δίκαιο, και συγκεκριμένα στο πεδίο των σχέσεων γονέων τέκνων, που επιχειρεί να 
εισάγει την υποχρεωτική συνεπιμέλεια ως εκ του νόμου σύστημα άσκησης της γονικής μέριμνας μετά τη διακοπή 
της συμβίωσης των γονέων. Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί: 
1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που 
αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την άσκηση της 
γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό 
περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους 
περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
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καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
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προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:39 | Γεώργιος Βασιλόπουλος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
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30 Μαρτίου 2021, 10:49 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:28 | Αβραάμ Λ. Ας ακουστούν επιτέλους και στη χώρα μας, όταν πρόκειται για ένα τόσο 
σοβαρό θέμα, οι επιστημονικοί φορείς. Όλοι οι επίσημοι επιστημονικοί σύλλογοι ειδικών ψυχικής υγείας, αλλά 
και ο συνήγορος του παιδιού, τάσσονται υπέρ της άσκησης της γονικής μέριμνας των τέκνων (στην περίπτωση 
λύσης του έγγαμου βίου) και από τους δύο γονείς, ισότιμα, όταν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος για τον αποκλεισμό 
του ενός από τους δυο γονείς. Η ισόχρονη, ισότιμη, κοινή και χωρίς διακρίσεις, ανατροφή του παιδιού και από 
τους δύο γονείς του δεν είναι μόνο προς το συμφέρον του ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ (Σύμβαση ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα του παιδιού). Η αποξένωση του παιδιού από τον ένα από τους δυο γονείς και το περιβάλλον του 
(παππού, γιαγιά κ.λ.π) αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μας. Κάθε παιδί έρχεται στον κόσμο από δύο γονείς, και 
δικαιούται να τους εχ́ει και τους δύο, ανεξάρτητα του εάν συνδεόνται μεταξυ ́τους με κάποιο νομικό δεσμό. Στη 
γονική αγάπη δεν υπάρχουν αντίπαλες «ομάδες», μα το κοινό ενδιαφερ́ον των γονεών για την ομαλή ανάπτυξη 
των παιδιών τους. Η νομιμότητα, η θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων, η επιστήμη και η απτή πραγματικότητα 
επιτάσσουν τη θέσπιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας, του ίσου χρόνου μεταξύ των γονέων και 
της εναλλασσόμενης κατοικίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:48 | Κ Μ Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
χαρακτήρα του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου. Με το προτεινόμενο Ν/Σ επιχειρείται η διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των γονέων, από τους οποίους έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων και οι 
οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Με το Ν/Σ οι ληφθείσες δικαστικές αποφάσεις αναιρούνται προς 
όφελος όσων γονέων δεν επωφελούνται με αυτές. Τα παιδιά των χωρισμένων γονιών αναγκάζονται να 
προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, σύμφωνα με τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων στους οποίους 
δεν ανατίθεται η επιμέλεια, κατά τρόπο ώστε οι συγκεκριμένες διατάξεις να έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη 
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Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού πρέπει να υπερτερεί έναντι των 
δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) καθώς τα μέλη που κακοποιούνται υποχρεώνονται να 
έχουν επικοινωνία με τον κακοποιητή τους, επί 8-10 έτη όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση 
αμετάκλητη. Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, μία 
ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών και παραβιάζει αμέσως και σαφώς τα δικαιώματα των παιδιών. 
Η έννοια του συμφέροντος του παιδιού δεν μπορεί να αποτελεί μια γενική «οριζόντια» έννοια, αλλά πρέπει να 
κρίνεται κατά περίπτωση από το Δικαστήριο, του οποίου η απόφαση δεν είναι δυνατόν να προκαθορίζεται από 
τον Νομοθέτη, καθώς αποτελεί μια ξεχωριστή εξουσία, αυτόνομη και ανεξάρτητη από την εκτελεστική και τη 
νομοθετική. Τέλος, πρόκειται για ένα Σχέδιο Νόμου που εμμέσως πλην σαφώς επιδιώκει να «τιμωρηθεί» η μητέρα 
που θα προστατεύσει το παιδί (και την ίδια) από την ενδοοικογενειακή βία και να προωθήσει τα δικαιώματα των 
κακοποιητών, αφαιρώντας της την επιμέλεια, θεωρώντας την υπεύθυνη για τη «γονεϊκή αποξένωση» και 
εγκλωβίζοντάς της -και με το Νόμο- αυτήν και το παιδί της σε μια κακοποιητική σχέση. Η παραβίαση των διεθνών 
συμβάσεων (για τα δικαιώματα του παιδιού και τα θύματα της έμφυλης / ενδοοικογενειακής βίας) δεν θα περάσει 
απαρατήρητη από την GREVIO όταν θα επισκεφθεί τη χώρα μας και θα επισύρει και τις ανάλογες επιπτώσεις. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:38 | Μ Κ Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
χαρακτήρα του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου. Με το προτεινόμενο Ν/Σ επιχειρείται η διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των γονέων, από τους οποίους έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων και οι 
οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Με το Ν/Σ οι ληφθείσες δικαστικές αποφάσεις αναιρούνται προς 
όφελος όσων γονέων δεν επωφελούνται με αυτές. Τα παιδιά των χωρισμένων γονιών αναγκάζονται να 
προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, σύμφωνα με τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων στους οποίους 
δεν ανατίθεται η επιμέλεια, κατά τρόπο ώστε οι συγκεκριμένες διατάξεις να έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη 
Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού πρέπει να υπερτερεί έναντι των 
δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) καθώς τα μέλη που κακοποιούνται υποχρεώνονται να 
έχουν επικοινωνία με τον κακοποιητή τους, επί 8-10 έτη όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση 
αμετάκλητη. Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, μία 
ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών και παραβιάζει αμέσως και σαφώς τα δικαιώματα των παιδιών. 
Η έννοια του συμφέροντος του παιδιού δεν μπορεί να αποτελεί μια γενική «οριζόντια» έννοια, αλλά πρέπει να 
κρίνεται κατά περίπτωση από το Δικαστήριο, του οποίου η απόφαση δεν είναι δυνατόν να προκαθορίζεται από 
τον Νομοθέτη, καθώς αποτελεί μια ξεχωριστή εξουσία, αυτόνομη και ανεξάρτητη από την εκτελεστική και τη 
νομοθετική. Τέλος, πρόκειται για ένα Σχέδιο Νόμου που εμμέσως πλην σαφώς επιδιώκει να «τιμωρηθεί» η μητέρα 
που θα προστατεύσει το παιδί (και την ίδια) από την ενδοοικογενειακή βία και να προωθήσει τα δικαιώματα των 
κακοποιητών, αφαιρώντας της την επιμέλεια, θεωρώντας την υπεύθυνη για τη «γονεϊκή αποξένωση» και 
εγκλωβίζοντάς της -και με το Νόμο- αυτήν και το παιδί της σε μια κακοποιητική σχέση. Η παραβίαση των διεθνών 
συμβάσεων (για τα δικαιώματα του παιδιού και τα θύματα της έμφυλης / ενδοοικογενειακής βίας) δεν θα περάσει 
απαρατήρητη από την GREVIO όταν θα επισκεφθεί τη χώρα μας και θα επισύρει και τις ανάλογες επιπτώσεις. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:14 | Λυδία Ανδρακάκου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:37 | Λ. Κυριάκου ΑΡΘΡΟ 1 Να υπάρχει ίσος χρόνος ανατροφής και ίσος χρόνος 
εναλλασσόμενης κατοικίας, ώστε το παιδί να μην στερείται την αδιάκοπη αγάπη και στοργή του ενός γονέα του 
και να μην αποξενώνεται από αυτόν. Η συνεπιμέλεια θα συμβάλει στην εξομάλυνση των σχέσεων των γονέων 
ώστε να μην προσφεύγουν σε διαμάχες στα δικαστήρια που πληγώνουν την ψυχή των παιδιών. Όταν δοθεί η 
επιμέλεια εις την μητέρα, ενδέχεται για λόγους εκδίκησης του πατέρα, η απομάκρυνση και η αποξένωση από 
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αυτόν και την οικογένειά του με αλλαγή του τόπου κατοικίας της χιλιόμετρα μακρυά ώστε να μην υπάρχει 
δυνατότητα επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:46 | Ιουλία Αναστασίου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:10 | Βασίλειος Αναστασιαδης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:28 | Αθηνά Μ Ως μάνα, γιαγιά κ καθηγήτρια που έχει διαχειριστεί εκατοντάδες παιδιά, 
θεωρώ ότι ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου σημαντικός με της μητέρας. Οπότε η συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη 
κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς μετά από ένα διαζύγιο θα βοηθήσει πραγματικά τα παιδιά να 
διαχειριστούν την νέα πραγματικότητα σε περίπτωση χωρισμού των γονιών τους. Εφόσον δεν υπάρχει βέβαια 
σοβαρός λόγος που να την αποκλείει. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:36 | Θεοφιλος Αναγνωστου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:21 | Πασχάλης Λ Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας μετά από ένα διαζύγιο, με 
εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά μας να συνεχίσουν την 
ζωή τους χώρις ψυχοσωματικά προβλήματα. Αυτό ορίζουν οι επιστήμονες κ προστάζει η Ευρώπη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:43 | Ιωάννης Αμπατζίδης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:05 | Διονυσία μ Είμαι μητέρα 2 παιδιών κ παντρεμένη. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικός είναι 
ο ρόλος του πατέρα στην ανατροφή τους. Η κοινωνία είναι ώριμη ώστε να έρθει η συνεπιμελεια, με 
εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς σε περίπτωση διαζυγίου. Επίσης 
αυστηροποιηση των ποινών σε γονείς που δεν την εφαρμόζουν.  
 
30 Μαρτίου 2021, 09:21 | Κακουλιδης Σταύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
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παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.  
 
30 Μαρτίου 2021, 09:42 | Ελευθέριος Μ. Ως αποξενωμένος πατέρας δύο παιδιών θα ήθελα συνεπιμελεια ίσος 
χρόνος κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία μετά από ένα διαζύγιο. Επίσης 
αυστηροποιηση των ποινών σε γονιό που δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις. Η επιστήμη και η Ευρώπη μιλησαν. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:06 | Ανδρέας Αμανατιάδης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:18 | Νικόλαος Αλεύρης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:13 | Χιώτης ν. Φέρτε ισότητα στο χωρισμένο ζευγάρι με συνεπιμελεια ίσος χρόνος κ ίσα 
δικαιώματα και εναλλασσόμενη κατοικία στα παιδιά μας. για το καλό τους. Συμφωνα με τις επιταγές της 
επιστήμης και της ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:10 | Πέτρος Τζάνος Άρθρο 18 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 1. Τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής, 
σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την 
ανάπτυξή του. Η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς 
ή, κατά περίπτωση στους νόμιμους εκπροσώπους του. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική 
τους μέριμνα. 2. Για την εγγύηση και την προώθηση των δικαιωμάτων που εκφράζονται στην παρούσα Σύμβαση, 
τα Συμβαλλόμενα Κράτη παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς και στους νόμιμους εκπροσώπους του 
παιδιού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ανατροφή του παιδιού, και εξασφαλίζουν τη δημιουργία 
οργανισμών, ιδρυμάτων και υπηρεσιών επιφορτισμένων να μεριμνούν για την ευημερία των παιδιών. 3. Τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν στα παιδιά των οποίων 
οι γονείς εργάζονται το δικαίωμα να επωφελούνται από τις υπηρεσίες και τα ιδρύματα φύλαξης παιδιών, εφόσον 
τα παιδιά πληρούν τους απαιτούμενους όρους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:12 | Αθηνά κ Ως μητέρα 3 ανηλίκων τέκνων σε γάμο, κ αποξενωμένη θεία κ με βάση τις 
μελέτες της επιστήμης κ τις οδηγίες της ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα σε περίπτωση διαζυγίου να υπάρχει ισότητα 
κ στους δύο γονείς, με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα. Μάνα είμαι κ ξέρω. 
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30 Μαρτίου 2021, 09:48 | Γάλατος Εμμ Συνεπιμελεια, ίσος χρόνος κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς Κ 
εναλλασσόμενη κατοικία για το καλό των παιδιών μας. Η Ευρώπη κ η επιστήμη μίλησαν. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:49 | Δημήτρης ν. Ως γονιός κ πατέρας 3 παιδιών σε γάμο θα ήθελα ισότητα σε περίπτωση 
διαζυγίου, όπως ορίζει η Ευρώπη κ οι επιστημονικές έρευνες. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας, με 
εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς. 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:26 | Αναστάσιος Το νομοσχέδιο είναι στο σωστό δρόμο. Χρειάζεται βελτιώσεις προκειμένου 
να επιτευχθεί χωρίς περιθώρια παρερμηνειών ο σκοπός του: ’εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της 
ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι 
αυτού’. Σκόπιμη προς αυτή τη κατεύθυνση θα ήτανε και η εξής τροποποίηση: ’Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού, και επί ίσους όρους παρουσίας και των δύο γονέων 
κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτό’. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:59 | Ηλιαννα Ρηγα συνεπιμελεια,μ ισος χρονος ανατροφης, εναλλασομενη κατοικιααυτο., 
υποχρεωτικά μετα το διαζυγιο εφοσον δεν συντρέχουν σοβαροι λογοι. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:19 | Θεοχάρης Βλάχος Με «copy paste” σχολίων καλοθελητών δεν γίνεται διαβούλευση. Το 
υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες για έναν τόσο μεγάλο νόμο που θα αλλάξει όλη την οικογενειακή γραμμή και 
δομή της ελληνικής κοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:56 | Χρήστος Γκούβερης Εφόσον διάβασα την Διακηρυξη των Δικαιωματων των Παιδιων 
του ΟΗΕ, το οποίο εχει υπερνομοθετικό χαρακτήρα, το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015, την 
επιστημονική βιβλιογραφία, τα κείμενα των ελληνικών και διεθνών επισημων φορεων ψυχικης υγειας, πλην της 
Παιδοψυχιατρικης Εταιρειας της Ελλαδος, της οποιας το κειμενο εκφραζει προσωπικες αποψεις και όχι 
τεκμηριωμενη επιστημονικη γνωση, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο νεος νόμος πρέπει να διασφαλίσει το 
δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να επιτευχθεί αυτό, 
όμως, θα πρέπει να γίνουν οι ορισμένες βελτιώσεις ανα αρθρο. Το παρόν άρθρο θα μπορούσε να αλλάξει ως εξής: 
Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας 
και των δύο γονέων, στην καθημερινοτητα, κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και του 
ίσου δικαιώματός τους έναντι αυτού, με ισόχρονη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:17 | Μισέλ Κόντου Συναινετικές λύσεις που επιτρέπουν την συνεργασία και την επικοινωνία 
των γονέων πρέπει να είναι επιθυμητές και να προωθούνται. Ωστόσο, δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει τέτοιου 
είδους δόγματα που στο παρελθόν – αλλά ακόμα και σήμερα – λειτούργησαν ως μοχλοί πίεσης ενάντια στο 
δικαίωμα του διαζυγίου! Το νομοσχέδιο ε εισάγει μια σειρά από ανεδαφικά και αυθαίρετα κριτήρια που 
συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην μερική ή πλήρη αφαίρεση 
της γονικής επιμέλειας ή/και μέριμνας! Το άρθρο 1532 βάζει μία σειρά από κανόνες οι οποίοι γνωρίζουμε ότι 
τελικά θα χρησιμοποιηθούν εναντίον πρωτίστως των γυναικών! Το πιο προκλητικό όμως είναι ότι εισάγει το 
κριτήριο της ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής!!! Ενάντια σε κάθε κεκτημένο δικαίωμα, μια 
κακοποιημένη γυναίκα δεν θα μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία στο δικαστήριο για την βία που υφίσταται εκείνη 
ή το παιδί της αν δεν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση (δηλ. αν δεν έχει περάσει τουλάχιστον μία δεκαετία από την 
καταγγελία της, όπως συνηθίζεται στην ελληνική πραγματικότητα). Πρόκειται για μία ευθεία επίθεση στα 
δικαιώματα των θυμάτων έμφυλης βίας ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε! 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:24 | Κωστας Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο 
το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους 
γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη 
νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα 
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γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη 
νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή 
και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. 
Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των 
γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του 
«θιγόμενου» από το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν 
από τους δύο γονείς («ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως 
δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην 
αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του 
βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και 
αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από 
την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, 
δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική 
εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο 
για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, 
παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις 
αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το 
τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή 
έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή 
με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά 
καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά 
και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή 
Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα 
αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις 
δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από 
τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε 
δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν 
για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις 
αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και 
μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται 
επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως 
σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη 
σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι 
φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές 
συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί 
στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, 
για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει 
την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει 
τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων 
ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η 
προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
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καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο 
εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη 
η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν 
αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, 
βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, 
υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για 
τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου 
γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο 
άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων 
σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η 
επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει 
καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση 
του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου 
διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. 
Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να 
προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, 
αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από 
νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι οργανώσεων, που θέτουν στο 
επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη 
κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη 
μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα 
των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των 
δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και 
είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι 
συναινετική, όχι υποχρεωτική! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:20 | Κωνσταντίνα σωστό το σχόλιο. Με το νομοσχέδιο ΔΕΝ νομιμοποιείται η βία! Το 
βέλτιστο συμφέρον των παιδιών είναι να έχουν και τους δυο γονείς στη ζωή τους. Για τους κακοποιούς υπάρχει ο 
νόμος και είναι πάρα πολύ αυστηρός. Κακοποιητης δεν είναι όποιος ανθρωπος γεννήθηκε αντρας.. Αυτές ειναι 
σεξιστικές θέσεις που καταδικάζουν αθώους αλλά ακόμα και τα παιδιά και ανήψια μας.. Το κυνήγι μαγισών 
τελείωσε τον μεσαίωνα.. όπως ένας πατέρας μπορεί να είναι κακοποιός μπορει και μία μητερα. Το εγκλημα το 
χρεωνεται ο ένοχος. Γιατί διαμαρτύρονται κάποιοι με το νομοσχέδιο; Για ποια συμφέροντα παλεύουν; όχι άλλα 
ορφανά παιδιά απο δικαστικό δυστύχημα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:24 | Τώνια Είμαι επιζώσα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν θα μπορούσα ως παιδί να φανταστώ 
ότι αν χωριζαν οι γονείς μου θα έπρεπε να βρίσκομαι με τον κακοποιητή πατέρα μου ούτε για μια ώρα. Κι αυτό 
δεν το γενικεύω, αλλα ούτε μιάλω για μια μεμονομένη περίπτωση κακοποίησης. Αν δηλαδή υπάρχει ένας και 
μοναδικός λόγος να μην είναι «υποχρεωτική» η συνεπιμέλεια, είναι αυτός. Ο πατέρας μου, κι άλλοι τόσοι δεν 
έχουν καταγγελθεί, ΠΌΣΟ ΜΆΛΛΟΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΊ πόσο μάλλον να περιμένουμε μια αμετάκλιτη απόφαση 
δικαστηρίου για δέκα χρόνια και να εξακολουθώ να τον βλέπω. όταν κινδύνεψε παρα πολύ η μητέρα μου, που και 
πάλι, εκείνη σήκωσε όλο το βάρος, απλά χωρισαν. εκεινος παρέμεινε κακοποιητής με όλους τους τρόπους, 
εκφοβισμό, απειλές σωματική κακοποίηση προς έμενα, την αδερφή μου και τη μητέρα μου. δεν μπορώ να το 
διανοηθώ, ότι θα ήμουν μαζί του, έστω λίγα λέπτα, και πόσο μάλλον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:42 | Αχιλλέας Μπανος Όλοι οι επιστημονικοί φορείς έχουν πάρει θέση. Συνήγορος του 
παιδιού και συνήγορος του Πολίτη το ίδιο. Η κοινωνία βάσει δημοσκοπήσεων το ίδιο. Ο κόσμος το ζητάει οι 
επιστήμονες έδωσαν το οκ. Συνεπιμελεια λοιπόν και ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς μετά το διαζύγιο. 
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30 Μαρτίου 2021, 00:38 | Μαρία Καπερώνη Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του 
τέκνου δια της ισόχρονης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες τους και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. (Η έγκριτη διεθνής ψυχολογική 
έρευνα στο σύνολο της προτείνει την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονιών στην καθημερινή φροντίδα και 
ανατροφή του παιδιού με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες του, ώστε το παιδί να συνεχίσει να έχει τις 
συναισθηματικές σταθερές που είχε πριν το χωρισμό των γονιών του, απαραίτητα και σημαντικά εφόδια για την 
υγιή και ομαλή ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη). 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:19 | Γουναράς Άγγελος Εδώ και χρόνια οι πατεράδες δεν είναι όπως αυτοί προηγούμενων 
γενεών. Ένα μεγάλο μέρος τους βρίσκονται κοντά στο παιδί(ά) από τη στιγμή που θα γεννηθεί και αναλαμβάνουν 
συχνά ισόποσα τα βάρη της ανατροφής του. Θα είναι άδικο και αναχρονιστικό οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν 
να παραμερίζονται μετά το διαζύγιο σαν μακρινοί συγγενείς και να συμμετέχουν στη ζωή του παιδιού τους ως 
θεατές. Οι μητέρες που θεωρούν το παιδί ως ιδιοκτησία μέσα στη λογική «τα μαζεύω και φεύγω» το κάνουν 
επειδή μπορούν. Αυτό πρέπει να αποτραπεί μέσω ενός ξεκάθαρου και θαρραλέου νομικού πλαισίου που 
συμβαδίζει με την εποχή και τις πραγματικές ανάγκες της και δίνει ίσα δικαιώματα, επιμέλεια και χρόνο 
παρουσίας για όσους φυσικά το επιθυμούν και θέλουν να εκπληρώνουν τον πιο σημαντικό ρόλο που τους έχει 
δοθεί, του γονιού. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:10 | Ειρήνη Μαυρίδου Πάνω απ΄όλα πρέπει να μπαίνει το συμφέρον του παιδιού το οποίο 
είναι ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ!!! Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού και 
υποχρέωση των γονέων! Ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις!!! Οι άνθρωποι χωρίζουν ως ζευγάρι, ΠΟΤΕ όμως 
ως γονείς!!! ΠΑΤΕΡΑΣ + ΜΗΤΕΡΑ = ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:02 | Στυλιανη Θα ήθελα να γίνει μια στατιστική μελέτη για το πόσο συνεισφέρουν οι γονείς 
στην ανατροφή του τέκνου κ την καθημερινή του φροντίδα στα παντρεμένα ζευγάρια. Στη συντριπτική 
πλειοψηφία οι μανάδες είναι δίπλα στα παιδιά, αφήνοντας καριέρα κ προσωπικό χρόνο. Στα χωρισμένα ζευγάρια 
επίσης να γίνει μια στατιστική μελέτη για το πόσοι πατεράδες εγκατέλειψαν την δουλειά τους κ την προσωπική 
τους ζωή για να φροντίσουν καλύτερα το παιδί τους κ πόσοι από αυτούς δεν ξαναδημιουργησαν νέα οικογένεια 
σε μικρό χρονικό διάστημα η και αμέσως μετά το διαζύγιο. Ο σκοπός του νόμου είναι να φροντίσει το συμφέρον 
του παιδιού σε αυτήν την πατριαρχική, αναχρονιστική κοινωνία που η μάνα έχει υποχρεώσεις κ ο άντρας 
δικαιώματα. Να εξεταστεί σοβαρά αν προς το συμφέρον του παιδιού είναι να αλλάζει σπίτι κ περιβάλλον συνεχώς 
κ όχι να έχει το σημείο αναφοράς του, με την Ελληνίδα μάνα, που πάντα θα το βάζει ως προτεραιότητα. Ας 
μιλήσουν οι αριθμοί. Πόσες μανάδες ανέθρεψαν μόνες τα παιδιά τους, χωρίς βοήθεια εγκαταλελειμμένες από το 
νόμο. Πόσες αφέθηκαν στο έλεος βίαιων κ ακατάλληλων πρώην συζύγων που διέλυαν την ψυχή των παιδιών τους 
?Ο νόμος να δώσει πρώτα την προστασία κ την υποστήριξη που οφείλει. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στοχος. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:55 | Sofia P […}Εξαιρετικά σημαντικά σημεία σε σχέση με το συμφέρον του παιδιού είναι η 
αξιολόγηση της επάρκειας/καταλληλότητας κάθε γονέα στην άσκηση του ρόλου του και της δυνατότητας 
ανταπόκρισής του στις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, όπως επίσης και η εκτίμηση των 
σχέσεων του παιδιού με τον κάθε γονέα […} Από την έκθεση της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος που 
διακινήθηκε ως επιστολή προς τον πρόεδρο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:29 | Νεφελη Αδάμη H κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το «συμφέρον του παιδιού 
περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε αντίθεση με όλα τα διεθνή 
κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του θα μας οδηγήσει κατ΄ 
αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καmμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον του παιδιού 
μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο δικαστή 
επαφίεται να εξειδικεύσει. 
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29 Μαρτίου 2021, 23:01 | Κατερίνα Β. Σκοπός του νέου νομοσχεδίου πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του. Ίσες 
ευθύνες, ισες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα έναντι του τέκνου εκπληρώνονται και εκτελούνται μόνο με 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΔΙΑΝΥΚΤΈΡΕΥΣΗ στις κατοικίες και των δύο γονέων! Με το χωρισμό τους δύο ενήλικες ΔΕΝ 
χωρίζουν από τα παιδιά τους. Όσο δικαίωμα έχει ο ένας γονέας τα αναθρέψει το παιδί του έχει και ο άλλος.. κανείς 
δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα. Δε γίνεται να είναι άξιος επιμέλειας μόνο για δύο 
Σαββατοκύριακα αλλά να μην είναι για το 50% του χρόνου. 
Έγκλημα η αποκλειστική επιμέλεια! Έχετε δει τα αποτελέσματα της.. σας παρακαλώ σκεφτείτε τα παιδιά σας και 
τα εγγόνια σας! Εύχομαι να μην υπάρξουν άλλοι αποξενωμένοι γονείς.. θείοι.. παππούδες.. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:27 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΤΑΣ είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να 
προσδιορισθεί ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:13 | Ελίνα Ο παρών νόμος, εκτός των άλλων, θα έπρεπε να αποσκοπεί και στην προστασία 
του τέκνου από οποιασδήποτε μορφής κακοποιητικές συμπεριφορές που μπορεί να προκύψουν μέσα από τη 
σχέση του με τους γονείς του, μετά τη διάσπαση της συμβίωσής τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:33 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
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στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:55 | Αλεξανδρα 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο 
επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 
από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και 
ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. 
Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των 
γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του 
«θιγόμενου» από το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν 
από τους δύο γονείς («ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως 
δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην 
αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του 
βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και 
αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από 
την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, 
δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική 
εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο 
για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, 
παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις 
αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το 
τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή 
έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή 
με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά 
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καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά 
και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή 
Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα 
αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις 
δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από 
τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε 
δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν 
για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις 
αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και 
μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται 
επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως 
σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη 
σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι 
φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές 
συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί 
στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, 
για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει 
την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει 
τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων 
ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η 
προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο 
εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη 
η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν 
αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, 
βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, 
υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για 
τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου 
γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο 
άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων 
σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η 
επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει 
καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση 
του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου 
διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. 
Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να 
προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, 
αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από 
νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι οργανώσεων, που θέτουν στο 
επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη 
κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη 
μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα 
των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των 
δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και 
είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι 
συναινετική, όχι υποχρεωτική! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ. 
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29 Μαρτίου 2021, 23:36 | gk Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από το 
νόμο και να μην υποχρεώνονται να μένουν με το γονέα χωρίς να ελέγχεται αν είναι κατάλληλος ή όχι, 
κακοποιητικός ή όχι. Αφήστε το οικογενειακό δίκαιο όπως είναι και φροντίστε να ενισχύσετε τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, τους κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κτλ ώστε να υποστηρίζονται οι διαζευγμένοι γονείς 
με μόνο γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:50 | gk Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο!! Εκθέτει σε κίνδυνο μητέρες που έχουν εξαντληθεί 
οικονομικά ή ψυχολογικά και δεν μπορούν άλλο να είναι σε ατελείωτους δικαστικούς αγώνες για να αποδείξουν 
τη βία που έχουν υποστεί!!! Η λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί! Η 
συνεπιμέλεια έχει νόημα να είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ!!! Οι καλοί πατέρες και οι καλές μητέρες 
μπορούν να βρούν τους κώδικες επικοινωνίας και να έχουν μια καλή συνεργασία! Στις πάμπολλες προβληματικές 
καταστάσεις όμως δεν γίνεται να λαμβάνονται τέτοια οριζόντια μέτρα!!!! Είναι εγκληματικό!!! ΑΠΟΣΥΡΣΗ τώρα! 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:37 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΝΟΥ Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
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ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:27 | gk Συναινετικές λύσεις που επιτρέπουν την συνεργασία και την επικοινωνία των γονέων 
πρέπει να είναι επιθυμητές και να προωθούνται. Ωστόσο, δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει τέτοιου είδους 
δόγματα που στο παρελθόν – αλλά ακόμα και σήμερα – λειτούργησαν ως μοχλοί πίεσης ενάντια στο δικαίωμα 
του διαζυγίου! Το νομοσχέδιο ε εισάγει μια σειρά από ανεδαφικά και αυθαίρετα κριτήρια που συνιστούν κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην μερική ή πλήρη αφαίρεση της γονικής 
επιμέλειας ή/και μέριμνας! Το άρθρο 1532 βάζει μία σειρά από κανόνες οι οποίοι γνωρίζουμε ότι τελικά θα 
χρησιμοποιηθούν εναντίον πρωτίστως των γυναικών! Το πιο προκλητικό όμως είναι ότι εισάγει το κριτήριο της 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής!!! Ενάντια σε κάθε κεκτημένο δικαίωμα, μια 
κακοποιημένη γυναίκα δεν θα μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία στο δικαστήριο για την βία που υφίσταται εκείνη 
ή το παιδί της αν δεν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση (δηλ. αν δεν έχει περάσει τουλάχιστον μία δεκαετία από την 
καταγγελία της, όπως συνηθίζεται στην ελληνική πραγματικότητα). Πρόκειται για μία ευθεία επίθεση στα 
δικαιώματα των θυμάτων έμφυλης βίας ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε! 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:15 | gk Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό και 
όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως επιτακτικά και 
υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου 
υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις 
έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού 
υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, 
μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:26 | Μαρίνα Απόσυρση. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο!! Εκθέτει σε κίνδυνο μητέρες που 
έχουν εξαντληθεί οικονομικά ή ψυχολογικά και δεν μπορούν άλλο να είναι σε ατελείωτους δικαστικούς αγώνες 
για να αποδείξουν τη βία που έχουν υποστεί!!! Η λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση δεν είναι εύκολο να 
αποδειχθεί! Η συνεπιμέλεια έχει νόημα να είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ!!! Οι καλοί πατέρες και οι 
καλές μητέρες μπορούν να βρούν τους κώδικες επικοινωνίας και να έχουν μια καλή συνεργασία! Στις πάμπολλες 
προβληματικές καταστάσεις όμως δεν γίνεται να λαμβάνονται τέτοια οριζόντια μέτρα!!!! Είναι εγκληματικό!!! 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ τώρα! 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:19 | Μαρίνα Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο!! Εκθέτει σε κίνδυνο μητέρες που έχουν 
εξαντληθεί οικονομικά ή ψυχολογικά και δεν μπορούν άλλο να είναι σε ατελείωτους δικαστικούς αγώνες για να 
αποδείξουν τη βία που έχουν υποστεί!!! Η λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί! 
Η συνεπιμέλεια έχει νόημα να είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ!!! Οι καλοί πατέρες και οι καλές μητέρες 
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μπορούν να βρούν τους κώδικες επικοινωνίας και να έχουν μια καλή συνεργασία! Στις πάμπολλες προβληματικές 
καταστάσεις όμως δεν γίνεται να λαμβάνονται τέτοια οριζόντια μέτρα!!!! Είναι εγκληματικό!!! ΑΠΟΣΥΡΣΗ τώρα! 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:55 | ΔΠ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς 
ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νομου στην βαση του σκοπου του νομοθετη. 
Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός παρουσία και των 
δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι 
οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες 
ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο 
την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:48 | Αβραάμ Λ. Κάθε παιδί έρχεται στον κόσμο από δύο γονείς, και δικαιούται να τους έχει, 
ανεξάρτητα του εάν συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο νομικό δεσμό. Στην γονική αγάπη δεν υπάρχουν αντιπ́αλες 
«ομάδες», μα το κοινό ενδιαφέρον των γονέων για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών τους. Η νομιμότητα, η θεωρία 
των ατομικών δικαιωμάτων, η επιστήμη και η απτή πραγματικότητα επιτάσσουν την θεσ́πιση της Συνεπιμελ́ειας, 
του ίσου χρόνου μεταξύ των γονέων και της εναλλασσόμενης κατοικίας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:11 | ΗΛΙΑΣ ΜΠ. ΘΕΙΟΣ Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η τελευταία 
κοινή κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των γονέων του. 
Άρθρο 5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από την ισόχρονη και ισότιμη, κοινή και εξίσου ανατροφή 
του και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών με παρουσία κατάλληλα 
εκπαιδευμένων επιστημόνων. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, την οποία 
εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. Άρθρο 8. Η κατανομή της 
γονικής μέριμνας πρέπει να ορίζεται ισόχρονη σε ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, καθώς και στις δαπάνες του τέκνου. 
Άρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του 
άλλου γονέα ή υπόχρεου. Άρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά ζητήματα. Να προστεθεί: 
Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας τους. 
Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την μεταβολή της κατοικίας. Άρθρο 13. Τα 
έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο τον γονέα που επικοινωνεί με το τέκνο του αλλά και τον άλλο γονέα. 
Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 
18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο: Δικαστικές Αποφάσεις που ρύθμισαν την γονική μέριμνα, επικοινωνία οι οποίες 
έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, μπορούν να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των γονέων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη του παρόντος νόμου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:17 | Μαριάννα Β. Το παιδί χρειάζεται και τους δυο γονείς στην καθημερινότητά του. Αυτό 
ακρηβώς ζήτησε και το ίδιο το παιδί, ο εγγονός μου. Το παιδί έχει το δικαίωμα να έχει και τους δυο γονείς στη ζωή 
του ισότιμα. Κάποτε, αργότερα, σε κάποια φάση της ζωής του, θα το θεωρήσει άδικο και θα επαναστατήσει για 
την απουσία του ενός από τους δύο γονείς εάν τυχόν υπάρξει. Είναι λοιπόν απαραίτητο για το συμφέρον του 
παιδιού, για την ψυχική του υγεία και ισιρροπία, να υπάρχει ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα του με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:34 | Ιγγλέζου Κατερίνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Tο 
σύστημα της αποκλειστικής επιμέλειας στον έναν γονέα, διαμορφώνει συνθήκες κινδύνου ανάπτυξης 
συγκρούσεων, καθώς δίνει την απόλυτη εξουσία στον έναν γονέα σε βαθμό που συχνά κάνει χρήση της επιμέλειας 
του παιδιού ως οργάνου επιβολής και συναισθηματικής «τιμωρίας» του άλλου γονέα. Φαίνεται ότι η σύγκρουση 
δεν είναι στατική και σταθερή καθώς το ίδιο το δικαστικό περιβάλλον την υποκινεί και μειώνεται μετά την λήξη 
των διαφορών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:43 | Ο.ΣΤ.Γ. Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών και κάθε μέλους της οικογένειας πρέπει να αποτελεί τη βάση μιας υγιούς οικογενειακής ζωής, μιας υγιούς 
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ανάπτυξης των παιδιών, ακόμα και μετά το διαζύγιο των γονιών τους. Το συμφέρον και η ανάπτυξη του παιδιού 
σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον που ζει και το περιβάλλον διαμορφώνεται και από τους γονείς, αλλά και από 
τους νόμους της πολιτείας, οι οποίοι πρέπει να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου παιδιά και μητέρες / 
γονείς δεν θα απαξιώνονται, δεν θα κακοποιούνται, δεν θα απειλούνται. Το προτεινόμενο σ/ν δεν εξασφαλίζει την 
αρμονία της οικογένειας, δεν εξασφαλίζει την ψυχική ισορροπία του παιδιού. Το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο είναι 
από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη, με παιδοκεντρικό χαρακτήρα και υπέρ της ισότητας των φύλων. Είναι 
απόλυτα σύμφωνο προς το Σύνταγμα και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και κατοχυρώνει πλήρως τα 
δικαιώματα των γονέων σε εξίσου επιμέλεια, κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας. Δυστυχώς το προτεινόμενο σ/ν όχι 
μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και πρακτικό στην προοδευτική και παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική 
νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί ασάφειες και αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες 
ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει, ενώ είναι επικίνδυνο από την άποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς 
αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας 
δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό 
μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις 
(ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου 
του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Δυστυχώς το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της 
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη 
και τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για 
την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. Δυστυχώς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
παρέκαμψε το πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε 
(Επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς 
επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους 
πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:29 | ΟΣΤΓ Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η πολυδιαφημισμένη 
αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις γονέων και τέκνων 
σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας 
συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της έδινε 
έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών συμβάσεων για τα 
δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής δεν ικανοποίησε μια 
μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το φως της δημοσιότητας 
να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η Φεβρουαρίου 2021 ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο 
νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση την 18ή 
Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν 
σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το «συμφέρον του παιδιού 
περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε αντίθεση με όλα τα διεθνή 
κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του θα μας οδηγήσει κατ΄ 
αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον του παιδιού μόνο 
στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο δικαστή επαφίεται να 
εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί κινδυνεύει να 
καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη 
απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-



463 
 

10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό ανηλίκου η ποινική 
διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις όπου ο γονέας που 
εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα ανενόχλητος, αξιώνοντας 
«να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα εγκαταλείπονται αβοήθητα. 
Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη επικοινωνία το 1/3 του 
χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να 
προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο 
είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για μια κεκαλυμμένη 
εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου μόνο 
αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της 
ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον οικονομικά 
ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά στους 
παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις οποίες 
συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων που 
αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που το 
ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:42 | Αβραάμ Λ. Ας ακουστούν επιτέλους και στη χώρα μας, όταν πρόκειται για ένα τόσο 
σοβαρό θέμα, οι επιστημονικοί φορείς. Όλοι οι επίσημοι επιστημονικοί σύλλογοι ειδικών ψυχικής υγείας, αλλά 
και ο συνήγορος του παιδιού, τάσσονται υπέρ της άσκησης της γονικής μέριμνας των τέκνων (στην περίπτωση 
λύσης του έγγαμου βίου) και από τους δύο γονείς, ισότιμα, όταν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος για τον αποκλεισμό 
του ενός από τους δυο γονείς. Η ισόχρονη, ισότιμη, κοινή και χωρίς διακρίσεις, ανατροφή του παιδιού και από 
τους δύο γονείς του δεν είναι μόνο προς το συμφέρον του ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ (Σύμβαση ΟΗΕ για 
τα διακιώματα του παιδιού). Η αποξένωση του παιδιού από τον ένα από τους δυο γονείς και το περιβάλλον του 
(παππού, γιαγιά.κ.λ.π) αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μας. Κάθε παιδί ερ́χεται στον κόσμο από δύο γονείς, και 
δικαιούται να τους εχ́ει και τους δύο, ανεξάρτητα του εάν συνδεόνται μεταξυ ́τους με κάποιο νομικό δεσμό. Στη 
γονική αγάπη δεν υπάρχουν αντίπαλες «ομάδες», μα το κοινό ενδιαφερ́ον των γονεών για την ομαλή ανάπτυξη 
των παιδιών τους. Η νομιμότητα, η θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων, η επιστήμη και η απτή πραγματικότητα 
επιτάσσουν τη θέσπιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας, του ίσου χρόνου μεταξύ των γονέων και 
της εναλλασσόμενης κατοικίας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:08 | Μαρία Μπ. Με μία αδιανόητη πρόταση, ο κακοποιητικός γονέας, ακόμη και αν έχει 
καταδικαστεί πρωτόδικα, θα μπορεί να έχει (1/3) επικοινωνία με το παιδί και πρόσβαση στην κακοποιημένη 
πρώην σύζυγο που έχει την κύρια επιμέλεια, μέχρι την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ καταδίκη του. Αυτό για τα ελληνικά ποινικά 
δικαστήρια, συνιστά υπόθεση περίπου 10 χρόνων. Είναι ευρέως γνωστά τα στατιστικά από τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες και την αστυνομία για την αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής 
κακοποίησης. Επίσης σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, συχνά τραγική, με δολοφονημένα παιδιά και γυναίκες, από 
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χώρες με παρόμοια νομοθεσία. Αυτή που θα ψηφίσουμε ακόμα χειρότερη με τεκμήρια και αμετάκλητα, 
τουλάχιστον στις άλλες χώρες έστω με υπόνοια γίνεται απομάκρυνση του κακοποιητή. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:25 | Βασίλειος Αλεξιάδης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:59 | Μπουρελακου Αλεξανδρα Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:26 | Μαρια φωτου Τι κριμα για το παιδι να υποχρεουται σε συν-επιμελεια ενα ζευγαρι που 
προφανως χωριζει γιατι δεν μπορει να συν-εννοηθει η γιατι υπαρχει κακοποίηση κ πολλες μητερες αναγκαζονται 
να χωρισουν για να προστατεψουν τα παιδια τους κ τον εαυτο τους. Τωρα θα μενουν σ ενα κακοποιητικό γαμο 
για να μην αναγκαστουν να αφησουν τα παιδια μονα τους με τον κακοποιητη πατερα η σε περιπτωση χωρισμου 
θα αναγκαζονται να τα αφησουν με τραγικές συνεπειες στο σωμα κ την ψυχη του παιδιου. Οπως κ να χει ειναι 
ενας απαραδεκτος νομος με αποτελεσμα την διαιωνηση της κακοποίησης και ΘΥΜΑΤΑ μονο τα παιδια. Τρεμω για 
την ψυχουλα τους. Μακαρι να ακυρωθει.. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:11 | Κακαβακη Αιμιλια Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:48 | Μαριανθη Αυτό το νομοσχέδιο κάθε άλλο παρά στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου αποσκοπεί. Διασφαλίζει τα δικαιώματα των γονέων, κυρίως αυτών στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια των τέκνων. Υποχρεώνει τα παιδιά να προσαρμόζουν την καθημερινότητα τους έτσι ώστε να 
ικανοποιούνται οι επιθυμίες των γονεων. Συνεπώς έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, όπου το συμφέρον του Παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:58 | Ευανθία Αθανασίου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:31 | Αναστασία ΑΥΤΌ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΊ. Η 
ΣΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ.ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΈΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ.ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΙ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ.ΠΡΟΣΡΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΧΙ ΘΥΤΗ.ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΛΟΓΩ Covid 19 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΠΟΛΛΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ 
,ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΉΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟΥ ΤΩΡΑ.ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΖ ,ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:51 | Χρήστος Αθανάσακος Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
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την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:09 | Μαρια Να μη περάσει το νομοσχέδιο! Να μη πάμε βήματα πίσω ως κοινωνία! 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:15 | Παναγιώτης Αδαλόπουλος Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:36 | Νικος Μπελαλης Ίση επικοινωνία. Ίσες διανυκτερεύσεις και επιστροφή του γονέα που 
απομακρύνθηκε στην ίδια περιοχή κατοικίας πριν την διάσπαση για να είναι εφικτή η διανυκτέρευση και στους 
δυο γονείς χωρίς να επηρεάσει την καθημερινότητα του παιδιού. Επαναφορά δικαιώματος αποφάσεων στην ζωή 
του παιδιού όπως ίσχυε και πριν την διάσπαση. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:54 | Αναστάσιος Αγγελου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:11 | Παναγιώτης Αγγελιδης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:25 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το 
αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα 
άρθρα του νομου στην βαση του σκοπου του νομοθετη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει 
ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα 
του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς 
και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά 
χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις 
βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:46 | Ελευθερία To N/Σ είναι γενικά λάθος. Αρχικά διότι αγνοήθηκαν συστηματικά οι 
γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις της χώρας οι οποίες ουδέποτε κλήθηκαν σε διάλογο, παρά τις προτάσεις 
και παρεμβάσεις που έθεσαν στη δημόσια ατζέντα. Παράλληλα το Υπουργείο Δικαιοσύνης αγνόησε δημόσιες 
τοποθετήσεις και παρεμβάσεις έγκριτων νομικών, ενεργών δικηγόρων με μακρά εμπειρία σε θέματα 
οικογενειακού δικαίου, καθηγητριών και καθηγητών των ΑΕΙ (νομικής, συνταγματικού δικαίου, κοινωνικών 
επιστημών, κ.λπ.) που αμφισβητούν κατά πόσον πράγματι εξυπηρετούν το συμφέρον του παιδιού οι ρυθμίσεις 
που εισάγονται, επιλέγοντας να συνομιλήσει αποκλειστικά με «συλλόγους μπαμπάδων». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:03 | EM Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. «Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
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νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς». Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:07 | Νίκος Δα. Συμφέρον του τέκνου είναι να έχει τους γονείς του στη ζωή του με 
εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη παρουσία. Για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται ο χρόνος να είναι λιγότερος 
από 1/3, εκτός άμα το αιτηθεί ο γονέας που το επιθυμεί. Κατοικία του παιδιού είναι η κατοικία και των δυο γονέων 
του. Οι επιστημονικές μελέτες, οι διεθνείς και εγχώριες έρευνες πρέπει να εξασφαλίζουν την Συνεπιμέλεια, τις 
κοινές γονικές ευθύνες και υποχρεώσεις. Ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης το παιδί πρέπει να έχει 
διευρυμένο ποιοτικό χρόνο με εναλλασσόμενη κατοικία και φυσική παρουσία με τους γονείς του. Το Υ.ΠΑΙ.Θ., θα 
πρέπει με εγκύκλιες οδηγίες να διευκολύνει προς το σκοπό αυτό, για να μπορεί το παιδί να έχει και 
εναλλασσόμενη κατοικία και ίσο χρόνο με τους γονείς του. Θα πρέπει οι αποφάσεις άμεσα να τηρούνται και να 
εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις. Να είναι αυστηρό το άρθρο του ΑΚ1532 και να επεμβαίνουν άμεσα ο 
εισαγγελέας και οι δικαστές. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:42 | Δημήτρης Μ. Σκοπος θα πρεπει να είναι η εξισου γονικη μέριμνα ευθυς εξαρχης η οποία 
περιλαμβανει την εξίσου επιμέλεια προς το συμφερον του τέκνου εφόσον εστω και ενας γονέας την ζητησει, αυτος 
να ειναι ο κανόνας. Κατ εξαίρεση Γονεας που δεν θέλει να συμμετεχει στην ανατροφη του τέκνου αλλά και γονέας 
που θα ζητησει αποκλειστικη ανατροφη του τέκνου εκτός ειδικών περιπτωσεων περι κακης ασκηση γονικης 
μεριμνας τότε χάνει το δικαιωμα ανατροφης και θα του ορίζεται η ελάχιστη κλασματικη γονικη μερονα οπως 
ορίζονται στα αρθρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:20 | Σωτηρης Α συνεπιμελεια, ισος χρονος ανατροφης, εναλλασομενη κατοικιααυτο. 
υποχρεωτικά μετα το διαζυγιο εφοσον δεν συντρέχουν σοβαροι λογοι. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:28 | ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ ΚΟΥ ΤΣΙΑΡΑ 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. ΝΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Παρέμβαση 
αντιπληροφόρησης | Νομοσχέδιο για συνεπιμέλεια: η εκδίκηση του πατριαρχικού κόσμου. Εδώ και έναν χρόνο, 
εν μέσω πανδημίας και κρατικών απαγορεύσεων, έχει ενταθεί η επίθεση σε βάρος των εκμεταλλευόμενων και 
καταπιεζόμενων, κομμάτι των οποίων αποτελούν και οι γυναίκες. Kι αυτό συμβαίνει γιατί τo κρατικό και 
καπιταλιστικό σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας, το οποίο ήδη καταδικάζει εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο 
από την πείνα, τις ασθένειες και τον πόλεμο, επιδιώκει τη διατήρηση και τη διαιώνιση των προνομίων και της 
εξουσίας του, σε συνθήκες οξυμένης κοινωνικής, υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Η απάντηση του κράτους 
και του κεφαλαίου στην εξάπλωση του κορωνοιού ήταν και είναι η επίκληση στην ατομική ευθύνη και ο 
υποχρεωτικός εγκλεισμός των ανθρώπων στα σπίτια τους, εκτός από την εκπλήρωση βασικών τους 
«υποχρεώσεων» όπως η εργασία, για την οποία επιτρέπεται ο συνωστισμός. Είναι σαφές πως ο στόχος δεν είναι 
η εξάλειψη της πανδημίας, αφού κανένα ουσιαστικό υγειονομικό μέτρο δεν έχει παρθεί όλους αυτούς τους μήνες, 
αλλά η πειθάρχηση, η καταστολή και ο απόλυτος έλεγχος του πληθυσμού. Το ίδιο το κράτος που για χρόνια 
υποβάθμισε πλήρως τη δημόσια υγεία, είναι αυτό που σήμερα επικαλείται την δική μας ατομική ευθύνη στην 
εξάπλωση του ιού. Ως συνέπεια των κρατικών απαγορεύσεων, ο υποχρεωτικός εγκλεισμός στο σπίτι έγινε 
εφιάλτης για χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, που βιώνουν την ενδοοικογενειακή –σεξουαλική, 
σωματική και λεκτική- βία. Τα φαινόμενα αυτά έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά την περίοδο του λοκντάουν και 
αυτό το αποδεικνύουν τόσο η ραγδαία αύξηση των τηλεφωνικών κλήσεων στις αντίστοιχες γραμμές βοήθειας, 
όσο και η εισαγωγή ανάλογων περιστατικών στα νοσοκομεία. Σε αυτήν ακριβώς την χρονική στιγμή και εν μέσω 
αυτής της ασφυκτικής συγκυρίας για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία, ψηφίζεται το 
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νομοσχέδιο για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια τέκνων, ένα νομοσχέδιο που εξαναγκάζει χιλιάδες γυναίκες και 
παιδιά να εγκλωβίζονται υποχρεωτικά σε μία κακοποιητική συνθήκη ζωής, στην οποία θα τίθεται υπό δικαστική 
εξέταση το αν υφίσταται πράγματι βία, προκειμένου να αίρεται η υποχρέωση συνεπιμέλειας. Στις μέρες μας, 
χιλιάδες διαζύγια απορρέουν από τη μεγάλη προσπάθεια της γυναίκας να απεμπλακεί από ένα σπίτι-φυλακή 
σώζοντας πολλές φορές και το παιδί της εκτός από τον εαυτό της. Μια προσπάθεια που σήμερα, με το νομοσχέδιο 
αυτό, πέφτει στο κενό, καθώς η γυναίκα αναγκάζεται να μην έχει ούτε αυτή τη διέξοδο και το παιδί υποχρεώνεται 
να ζει εξίσου με τους δυο γονείς, με ό, τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Πιο συγκεκριμένα: Ακόμα και αν η μητέρα 
επικαλεστεί βία, αυτή πρέπει να αποδειχτεί. Να αποδειχτεί από ποιόν; Από το αστικό δικαστήριο, βασικό πυλώνα 
ενός συστήματος που γεννά τη βία, που αναπαράγει τη βία και δη την πατριαρχική; Και η ψυχολογική βία; Αυτή 
πως αποδεικνύεται; Αλλά ακόμη και αν αποδειχτεί τελικά η βία σε μια πρωτόδικη απόφαση ή μία απόφαση 
εφετείου και πάλι ένας πατέρας που κακοποιεί την γυναίκα ή το παιδί θα μπορεί να συνεχίσει να το κάνει μέχρι 
την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου. Επιπλέον, τα δικαστικά έξοδα, σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να 
είναι δυσβάστακτα για μια γυναίκα που επιφορτίζεται και την φροντίδα του παιδιού. Επίσης, το παρόν νομοσχέδιο 
ανοίγει το δρόμο για κατάργηση της διατροφής. Σε μια κοινωνία πατριαρχικά δομημένη με προκαθορισμένους 
έμφυλους ρόλους, στην οποία η οικογένεια για χρόνια δομήθηκε πάνω σε ένα μοντέλο που η γυναίκα εξαρτάται 
άμεσα οικονομικά από τον σύζυγο επιφορτισμένη παράλληλα με τις δουλειές του σπιτιού και το μεγάλωμα των 
παιδιών, κάτι που σε μικρότερο μεν βαθμό συνεχίζει να ισχύει μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, και σε εργασιακό 
επίπεδο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση μισθολογική ισότητα. Τέλος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υποτίθεται 
πως επιχειρεί να υποχρεώσει τους ανεύθυνους μπαμπάδες να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στα παιδιά 
τους αλλά τίποτα δεν τους υποχρεώνει, στ’ αλήθεια, μιας και αν αυτοί ζητούν λιγότερο χρόνο επικοινωνίας και 
μέριμνας για τα παιδιά, μπορούν να τον έχουν. Και τι νόημα έχει, άλλωστε, η επιβολή της μέριμνας και της 
φροντίδας του παιδιού μέσω του αστικού δικαίου; Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων (πολλώ δε μάλλον γονιών-
παιδιών) πρέπει να είναι ουσιαστικές σχέσεις αγάπης και όχι να επιβάλλονται και να διαμεσολαβούνται δια 
νόμου. Με άλλα λόγια, το εν λόγω νομοσχέδιο φαίνεται να στοχεύει σαφώς σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις 
γυναικών και παιδιών, όχι για να δώσει λύση και διέξοδο στα προβλήματα τους, αλλά για να τους εγκλωβίσει 
ακόμα περισσότερο. Άλλωστε, η συνεπιμέλεια προβλέπεται και από το ισχύον νομικό πλαίσιο σε περίπτωση 
διαζυγίου. Προϋποτίθεται, όμως, η αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των δυο γονέων. Έτσι λοιπόν, το νέο νομοσχέδιο 
για τη συνεπιμέλεια, έρχεται να πάρει την εκδίκηση του πατριαρχικού κόσμου απέναντι στις γυναίκες 
«διορθώνοντας» την εκ προοιμίου θετική διάθεση που επιδείκνυε ακόμα και το ίδιο το αστικό σύστημα απέναντι 
στη γυναίκα-μητέρα, στην περίπτωση της επιμέλειας των παιδιών κατόπιν διαζυγίου. Είναι το ίδιο σύστημα που 
την ίδια ώρα, υποκριτικά και χυδαία, στήνει τηλεφωνικές γραμμές και ιστοσελίδες υποστήριξης των 
κακοποιημένων γυναικών επιδιώκοντας για μία ακόμη φορά να ενσωματώσει κάθε φωνή που μπορεί να ακουστεί, 
προετοιμάζοντας παράλληλα το εν λόγω νομοσχέδιο που καταφανώς επιβαρύνει την ίδια τη ζωή των γυναικών 
και των παιδιών τους. Εν ολίγοις, έρχεται να επιβάλει και να διαιωνίσει την πατριαρχική, ενδοοικογενειακή βία, 
να τιμωρήσει και να εγκλωβίσει τις γυναίκες για μία ακόμη φορά. Φυσικά, αυτό δεν μας προκαλεί εντύπωση 
καθώς η πατριαρχία αποτελεί θεμέλιο λίθο του κόσµου της εξουσίας και βασικό στοιχείο κοινωνικής 
αναπαραγωγής του. Υπάρχει, καλλιεργείται και επιβάλλεται σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης. Στις 
σύγχρονες κρατικές-καπιταλιστικές κοινωνίες, οι ιεραρχικά δομημένες σχέσεις που εκ των πραγμάτων παράγουν 
η ανισότητα και η ανελευθερία, διαχωρίζουν τους ανθρώπους με βάση την ταξική τους θέση, την εθνική καταγωγή, 
το χρώμα του δέρματος, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση. O καπιταλισμός εμπεριέχει επιμέρους μορφές 
εξουσίας που αποσκοπούν στη διάσπαση και τον αλληλοσπαραγμό των από τα κάτω, στοχεύοντας στην 
καλλιέργεια και την αναπαραγωγή του φόβου και του αποκλεισμού τους από όλα τα πεδία. Επιπλέον, ενδεικτικό 
της αντίληψης που προωθείται με το νομοσχέδιο είναι το ποιοι είναι οι βασικοί υποστηρικτές αυτού του 
νομοσχεδίου: φασιστικές και ακραία συντηρητικές γκρούπες μπαμπάδων, ενώ ο κύριος εκπρόσωπος της 
κυρίαρχης αντίληψης και υπερασπιστής του, ο υπουργός δικαιοσύνης Τσιάρας, έχει προβεί σε σωρεία χυδαίων 
(σεξιστικών και ρατσιστικών) δηλώσεων. Είναι όλοι αυτοί που αναπαράγουν μια αντίληψη για την οικογένεια 
αναγνωρίζοντας ως αποδεκτό μοντέλο οικογένειας το «μητέρα-πατέρας-παιδί», υποστηρίζοντας πως τα παιδιά 
που μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δυο γονέων, και δη και των δύο κυρίαρχα αναγνωρισμένων και 
επιβεβλημένων φύλων, είναι παιδιά με λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα και λιγότερες «παρεκκλίσεις» σε σχέση 
με τα «άλλα». Με άλλα λόγια, μας επιφυλάσσουν ένα μέλλον αποστειρωμένο, πλήρως ορισμένο και ελεγχόμενο, 
που θα μυρίζει θάνατο και μίσος. Μα όλες εμείς που αγωνιζόμαστε, όλες εμείς που κουβαλάμε μέσα μας έναν 
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καινούριο κόσμο, φροντίζουμε και να τον χτίζουμε μέρα με τη μέρα. Οραματιζόμαστε μια κοινωνία ισότητας και 
ελευθερίας, όπου η οικογένεια και οι σχέσεις δε θα είναι φυλακές, στις οποίες θα εκβιάζονται άνθρωποι και 
συναισθήματα, μια κοινωνία όπου τα παιδιά δεν θα είναι ιδιοκτησία των γονιών αλλά προϊόντα της ελεύθερης 
ένωσης ελεύθερων και ίσων ανθρώπων και θα γαλουχίζονται προκειμένου να αποφασίζουν οι ίδιοι για τους 
εαυτούς τους, μια κοινωνία απαλλαγμένη από την ιδιοκτησία, τη βία, την εξουσία, την εκμετάλλευση και την 
καταπίεση. «Αχ, γιέ μου, αχ! Ό,τι κι αν γενείς, το ρόπαλό τους απάνω απʼ το κεφάλι σου θάʼναι σηκωμένο·για σένα 
η γης είναι τάφος, που για το καλό τους εκείνοι απέναντι σʼ τον έχουνε ανοιγμένο.[…]» Μπ. Μπρεχτ 
(Νανουρίσματα, IV) Αντιστεκόμαστε, με όλες μας τις δυνάμεις στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό, ο οποίος είναι 
κιόλας εδώ. Από την Πολωνία, όπου ψηφίστηκε η απαγόρευση των αμβλώσεων μέχρι το ευρωκοινοβούλιο όπου 
κατατέθηκε ψήφισμα κατά των αμβλώσεων κι από την απόσυρση της Τουρκίας από τη συνθήκη της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία όριζε το πλαίσιο προκειμένου να θεσμοθετούν οι χώρες ενάντια στη βία κατά των 
γυναικών μέχρι το παρόν νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια είναι ολοφάνερο πως ο κόσμος της πατριαρχίας, του 
κράτους και του κεφαλαίου δεν μας χωράει. Συλλογικοποιούμαστε, οργανωνόμαστε, παλεύουμε ως γυναίκες 
πλάι-πλάι με τους συντρόφους μας ενάντια σε ό, τι μας καταπιέζει καθημερινά προκειμένου να ανατρέψουμε 
κάθε νομοσχέδιο που έρχεται να δυσχεράνει τη ζωή μας μέχρι την οριστική ανατροπή του κράτους και του 
κεφαλαίου. ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 27/03,11π.μ.,ΕΣΠΕΡΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
Πρωτοβουλία γυναικών ενάντια στην πατριαρχία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:16 | Αντώνης Συνεπιμέλεια, ίσος χρόνος, εναλλασσόμενη κατοικία. Σεβαστείτε τα παιδιά 
και μην τους στερείτε τον ένα γονιό! 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:55 | ΕΜ το συμφέρον του παιδιου ειναι μια αόριστη νομική εννοια που εξειδικευεται κατά 
περίπτωση από το Δικαστίριο. Δεν υπάρχει ένας ενδεδειγμένος και οριζόντιος τρόπος εξυπηρέτισης του 
συμφαίροντος του παιδιού. Σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του παιδιου υπαγορεύει την αφαίρεση της 
νομικής μέριμνας από τον ένα ή και τους δυο γονείς και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το συμφέρον του 
παιδιου εξυπηρετείται πάντα με την ενεργό παρουσία και των δύο γονιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:24 | ARIS Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του 
Κου Τσιάρα και κάποιοων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα 
οικογενειακά δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε 
σωστές αποφάσεις και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες 
δεν αφορούν τον κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή 
οι επόμενες εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις 
προθέσεις σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ 
της συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε 
καμμία αλλαγή. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:07 | ΜΗΤΕΡΑ Εν έτη 2021 νομοσχέδιο, το οποίο επικαλείται την Ευρωπαϊκή νοοτροπία, έχει 
ως επίκεντρο όχι το συμφέρον του παιδιού, αλλά το πως θα κατηγορηθούν οι μητέρες ως αποξενώτριες, ώστε τα 
παιδιά να μεγαλώσουν με επιμελήτριες τις ενεργές μαμάδες των μπαμπάδων. Στη Σουηδία τα παιδιά 18 χρονών 
φεύγουν από το σπίτι των γονιών και εδώ συζητάμε ποιο είναι το συμφέρον των γιαγιάδων, των παππούδων, των 
θείων και όλου του σογιού! Αρκεί στα παιδιά να μην έχει επιμέλεια η «αποξενώτρια» μάνα που τα γέννησε! Και 
μου θέλετε και Ευρώπη! 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:16 | Νικόλας Δ. Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
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εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. Τα παιδιά εκτός ή εντός γάμου έχουν δύο γονείς και τους χρειάζονται ΙΣΟΧΡΟΝΑ στην ζωή τους. 
Αμεση εφαρμογή της ευρωπαικης οδηγιας 2079/2015.  
 
29 Μαρτίου 2021, 18:46 | ΜΠΑΜΠΗΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:53 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:37 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:45 | ΘΑΝΑΣΗΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:33 | ΧΡΗΣΤΟΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
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ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:44 | ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΟΥ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι 
αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού 
του νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:54 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:04 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΔ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:46 | VIDAS Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς 
ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του νομοθέτη. 
Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία και των 
δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες 
ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα από 
την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:56 | ΦΩΤΕΙΝΗ Δ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
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29 Μαρτίου 2021, 17:14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:48 | ΣΩΣΩ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς 
ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του νομοθέτη. 
Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία και των 
δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες 
ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα από 
την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:10 | ΚΩΣΤΑΣ Μ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
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29 Μαρτίου 2021, 17:19 | ΚΩΣΤΑΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:57 | ΤΑΣΟΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος καθώς 
ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του νομοθέτη. 
Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία και των 
δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες 
ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα από 
την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:05 | ΛΑΜΠΡΟΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:59 | ΣΤΡΑΤΟΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νόμου στην βάση του σκοπού του 
νομοθέτη. Επί του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κάτι άλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλέπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Πέραν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση που οι γονείς βρίσκονται ως ζευγάρι. Σε σχέση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:48 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Διαβάζοντας τον νόμο δε διακρίνω κάτι παιδοκεντρικό 
αντιθέτως είναι ένα νομοσχέδιο που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ομαδα ατόμων. Των πατεράδων αφήνοντας σε 
δεύτερη μοίρα γυναικες και παιδιά. Δεν πρέπει να ψηφιστεί γυρίζουμε πολλά χρόνια πίσω. Kαταπάτηση 
δικαιωμάτων παιδιών και γυναικών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:49 | Μ.Γ. Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι 
είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Οι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση 
για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. 
Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη 
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αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος 
των γυναικών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:52 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ στο σύνολο του το νομοσχέδιο σε βάρος των μικρών παιδιών και 
των μανάδων τους. Αντιμετωπίζει τα παιδιά ως ΦΑΣΟΝ ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΟΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΦΩΝΗ, χωρίς επιθυμίες και 
προτιμήσεις. Όλο το νομοσχέδιο στηρίζεται στο πως μια μερίδα ανδρων (γιατί ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι) θα 
πάρει την επιμέλεια των μικρών παιδιών από τις μητέρες, κατηγορώντας τους ως αποξενώτριες, για να 
μεγαλώσουν τα μικρά παιδιά με τις μανάδες τους ή με νταντάδες. ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΠΟΥ ΦΙΜΩΝΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΗΝΕΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣΔΩΣΤΕ ΦΩΝΗ 
ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ- ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:22 | ΝΤΙΝΟΣ Κ. Δεν υπαρχει πολυτιμότερο αγαθο για το παιδι, απο τους γονείς του. Απο την 
αγκαλια τους!! Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του 
τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της 
ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, 
ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:52 | χρυσα Η υπαρξη γονιου α κατηγοριας κ β κατηγοριας ειναι ντροπη για το 2021. τι φταινε 
τα παιδακια να χανουν τον εναν γονιο? Δεν αναπληρωνεται ποτε αυτη η απουσία!! Σαν μανα,δεν θα το εκανα ποτε 
στα παιδια μου!!Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση 
της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, 
ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:49 | ΣΠΥΡΟΣ Ο σκοπός ενός νόμου και το αντικείμενο του (άρθρα 1-2 ) είναι αναγκαίος 
καθώς ερμηνεύονται με αυτά από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νομου στην βαση του σκοπου του 
νομοθετη. Επι του σκοπού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός παρουσία 
και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 
18) , οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:03 | Δημητρης Ζ. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:58 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ Το συμφέρον του τέκνου 
είναι μία αόριστη νομική έννοια που εξειδικεύεται κατά περίπτωση από το Δικαστήριο. Δεν υπάρχει ένας 
ενδεδειγμένος και οριζόντιος τρόπος εξυπηρέτησης του συμφέροντος του τέκνου. Σε κάποιες περιπτώσεις το 
συμφέρον του τέκνου υπαγορεύει την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα ή και από τους δύο 
γονείς και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πάντοτε με την ενεργό 
παρουσία και των δύο γονέων.  
 
29 Μαρτίου 2021, 16:48 | Δημητρα Κ Με το νομοσχέδιο ΔΕΝ νομιμοποιείται η βία! Το βέλτιστο συμφέρον των 
παιδιών είναι να έχουν και τους δυο γονείς στη ζωή τους. Για τους κακοποιούς υπάρχει ο νόμος και είναι πάρα 
πολύ αυστηρός. Κακοποιητης δεν είναι όποιος ανθρωπος γεννήθηκε αντρας.. Αυτές ειναι σεξιστικές θέσεις που 
καταδικάζουν αθώους αλλά ακόμα και τα παιδιά και ανήψια μας.. Το κυνήγι μαγισών τελείωσε τον μεσαίωνα.. 
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όπως ένας πατέρας μπορεί να είναι κακοποιός μπορει και μία μητερα. Το εγκλημα το χρεωνεται ο ένοχος. Γιατί 
διαμαρτύρονται κάποιοι με το νομοσχέδιο; Για ποια συμφέροντα παλεύουν; όχι άλλα ορφανά παιδιά απο 
δικαστικό δυστύχημα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:09 | Κωστας Το ζήτημα της τροποποίησης του οικογενειακού δικαίου έχει ανοίξει τους 
τελευταίους μήνες, σε μία περίοδο που εξαιτίας της πανδημίας και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που 
βιώνουμε το οικογενειακό εισόδημα έχει πληγεί βαθειά, τα δικαιώματα παιδιών και γυναικών βάλλονται: τόσο με 
την κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω του εγκλεισμού όσο και σε επίπεδο εργασίας με τις 
γυναίκες να φορτώνονται σε μεγάλο βαθμό τα βάρη της τηλεργασίας και της αύξησης της ανεργίας, τα βάρη της 
φροντίδας των παιδιών με κλειστά σχολεία και την φροντίδα των ευπαθών μελών της οικογένειας εν μέσω κρίσης 
του συστήματος υγείας. (Μάλιστα σε καιρο πανδημίας όπου οι πολίτες φοβούνται να κινητοποιηθούν ΛΟΓΩ covid 
19 άλλα και των προστίμων). Η πολιτεία θα πρέπει να προβεί στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος κι ειδικά 
της μονογονεϊκής οικογένειας, σε συνολικές μεταρρυθμίσεις για την γυναικεία ανισοτιμία στους χώρους δουλειάς 
και συνολικά στην κοινωνία. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα χρειάζεται να προβλέπει πρώτα 
και κύρια τη στήριξη της ευάλωτης γονεϊκότητας, τη ολόπλευρη νομική, οικονομική, ψυχοκοινωνική  στήριξη των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, γυναικών και παιδιών. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα δε 
μπορεί παρά να στηρίζει και να προωθεί τη συναινετική συνεπιμέλεια και όχι τα οριζόντια και υποχρεωτικά μέτρα 
επιβαλλόμενης συνεπιμέλειας. Δε μπορεί παρά να προβλέπει τη συγκρότηση ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που θα 
στηρίζουν τους γονείς και τα παιδιά, θα προβλέπει την δημόσια και δωρεάν διαμεσολάβηση που δε θα βάζει 
ταξικούς κι οικονομικούς φραγμούς και θα προωθεί την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών. Δε μπορεί παρά 
να προβλέπει τη συγκρότηση οικογενειακών δικαστηρίων με εμπειρογνώμονες και κατάλληλους λειτουργούς που 
θα προσβλέπουν στην πραγματική επίλυση κι όχι την απλή διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με το γράμμα του 
νόμου. Δεν είναι δυνατόν να αναγκάζεις ένα παιδί να μένει με το ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ. Δεν είναι δυνατόν ο γονέας 
που θα προσπαθεί να προστατευσει το ΠΑΙΔΙ του να φαίνεται ως ο κακος γονέας που δεν προωθεί την καθημερινή 
επαφή με τον άλλο γονέα που κακοποιεί με παντός τύπου βία το ΠΑΙΔΙ τους και για αυτό τον λόγο να είναι 
έκπτωτος γονικής μέριμνας. Βαρυ το τίμημα για ένα γονέα που θέλει να προστατεύσει το ΠΑΙΔΙ του. Αυτο το 
νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο γυρίζει το ρολόι 40 χρόνια πίσω. Γι’ αυτό πρέπει να μείνει στα χαρτιά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:15 | Γεωργία Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια διχογνωμία (απο ψυχολόγους, επίτιμους 
δικαστές, δικηγόρους, γονείς) για το τι είναι αναγκαίο και συμφέρον για κάθε παιδί και να επιμένει ο νομοθέτης 
οτι για ΟΛΑ παιδιά το συμφέρον τους είναι το ΙΔΙΟ ?Δεν μιλάμε για το πολιτικό σας συμφέρον, μην μπερδεύεστε. 
Για τα παιδιά μας πρόκειται. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:37 | Αννα Το ζήτημα της τροποποίησης του οικογενειακού δικαίου έχει ανοίξει τους 
τελευταίους μήνες, σε μία περίοδο που εξαιτίας της πανδημίας και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που 
βιώνουμε το οικογενειακό εισόδημα έχει πληγεί βαθειά, τα δικαιώματα παιδιών και γυναικών βάλλονται: τόσο με 
την κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω του εγκλεισμού όσο και σε επίπεδο εργασίας με τις 
γυναίκες να φορτώνονται σε μεγάλο βαθμό τα βάρη της τηλεργασίας και της αύξησης της ανεργίας, τα βάρη της 
φροντίδας των παιδιών με κλειστά σχολεία και την φροντίδα των ευπαθών μελών της οικογένειας εν μέσω κρίσης 
του συστήματος υγείας. (Μάλιστα σε καιρο πανδημίας όπου οι πολίτες φοβούνται να κινητοποιηθούν ΛΟΓΩ covid 
19 άλλα και των προστίμων). Η πολιτεία θα πρέπει να προβεί στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος κι ειδικά 
της μονογονεϊκής οικογένειας, σε συνολικές μεταρρυθμίσεις για την γυναικεία ανισοτιμία στους χώρους δουλειάς 
και συνολικά στην κοινωνία. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα χρειάζεται να προβλέπει πρώτα 
και κύρια τη στήριξη της ευάλωτης γονεϊκότητας, τη ολόπλευρη νομική, οικονομική, ψυχοκοινωνική στήριξη των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, γυναικών και παιδιών. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα δε 
μπορεί παρά να στηρίζει και να προωθεί τη συναινετική συνεπιμέλεια και όχι τα οριζόντια και υποχρεωτικά μέτρα 
επιβαλλόμενης συνεπιμέλειας. Δε μπορεί παρά να προβλέπει τη συγκρότηση ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που θα 
στηρίζουν τους γονείς και τα παιδιά, θα προβλέπει την δημόσια και δωρεάν διαμεσολάβηση που δε θα βάζει 
ταξικούς κι οικονομικούς φραγμούς και θα προωθεί την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών. Δε μπορεί παρά 
να προβλέπει τη συγκρότηση οικογενειακών δικαστηρίων με εμπειρογνώμονες και κατάλληλους λειτουργούς που 
θα προσβλέπουν στην πραγματική επίλυση κι όχι την απλή διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με το γράμμα του 
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νόμου. Δεν είναι δυνατόν να αναγκάζεις ένα παιδί να μένει με το ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ. Δεν είναι δυνατόν ο γονέας 
που θα προσπαθεί να προστατευσει το ΠΑΙΔΙ του να φαίνεται ως ο κακος γονέας που δεν προωθεί την καθημερινή 
επαφή με τον άλλο γονέα που κακοποιεί με παντός τύπου βία το ΠΑΙΔΙ τους και για αυτό τον λόγο να είναι 
έκπτωτος γονικής μέριμνας. Βαρυ το τίμημα για ένα γονέα που θέλει να προστατεύσει το ΠΑΙΔΙ του. Αυτο το 
νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο γυρίζει το ρολόι 40 χρόνια πίσω. Γι’ αυτό πρέπει να μείνει στα χαρτιά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:40 | Αλεξανδρα Το ζήτημα της τροποποίησης του οικογενειακού δικαίου έχει ανοίξει τους 
τελευταίους μήνες, σε μία περίοδο που εξαιτίας της πανδημίας και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που 
βιώνουμε το οικογενειακό εισόδημα έχει πληγεί βαθειά, τα δικαιώματα παιδιών και γυναικών βάλλονται: τόσο με 
την κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω του εγκλεισμού όσο και σε επίπεδο εργασίας με τις 
γυναίκες να φορτώνονται σε μεγάλο βαθμό τα βάρη της τηλεργασίας και της αύξησης της ανεργίας, τα βάρη της 
φροντίδας των παιδιών με κλειστά σχολεία και την φροντίδα των ευπαθών μελών της οικογένειας εν μέσω κρίσης 
του συστήματος υγείας. (Μάλιστα σε καιρο πανδημίας όπου οι πολίτες φοβούνται να κινητοποιηθούν ΛΟΓΩ covid 
19 άλλα και των προστίμων). Η πολιτεία θα πρέπει να προβεί στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος κι ειδικά 
της μονογονεϊκής οικογένειας, σε συνολικές μεταρρυθμίσεις για την γυναικεία ανισοτιμία στους χώρους δουλειάς 
και συνολικά στην κοινωνία. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα χρειάζεται να προβλέπει πρώτα 
και κύρια τη στήριξη της ευάλωτης γονεϊκότητας, τη ολόπλευρη νομική, οικονομική, ψυχοκοινωνική στήριξη των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, γυναικών και παιδιών. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα δε 
μπορεί παρά να στηρίζει και να προωθεί τη συναινετική συνεπιμέλεια και όχι τα οριζόντια και υποχρεωτικά μέτρα 
επιβαλλόμενης συνεπιμέλειας. Δε μπορεί παρά να προβλέπει τη συγκρότηση ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που θα 
στηρίζουν τους γονείς και τα παιδιά, θα προβλέπει την δημόσια και δωρεάν διαμεσολάβηση που δε θα βάζει 
ταξικούς κι οικονομικούς φραγμούς και θα προωθεί την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών. Δε μπορεί παρά 
να προβλέπει τη συγκρότηση οικογενειακών δικαστηρίων με εμπειρογνώμονες και κατάλληλους λειτουργούς που 
θα προσβλέπουν στην πραγματική επίλυση κι όχι την απλή διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με το γράμμα του 
νόμου. Δεν είναι δυνατόν να αναγκάζεις ένα παιδί να μένει με το ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ. Δεν είναι δυνατόν ο γονέας 
που θα προσπαθεί να προστατευσει το ΠΑΙΔΙ του να φαίνεται ως ο κακος γονέας που δεν προωθεί την καθημερινή 
επαφή με τον άλλο γονέα που κακοποιεί με παντός τύπου βία το ΠΑΙΔΙ τους και για αυτό τον λόγο να είναι 
έκπτωτος γονικής μέριμνας. Βαρυ το τίμημα για ένα γονέα που θέλει να προστατεύσει το ΠΑΙΔΙ του. Αυτο το 
νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο γυρίζει το ρολόι 40 χρόνια πίσω. Γι’ αυτό πρέπει να μείνει στα χαρτιά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:14 | Βασίλης Αποστολίδης Είμαι παιδί διαζευγμένων γονιών και μεγάλωσα ουσιαστικά 
χωρίς να έχω τον μπαμπά μου διπλά μου, γιατί έτσι ήθελε η μαμά μου. Δυστυχώς τα χρονιά δεν γυρνάνε πίσω, ο 
χρόνος που είχα με τον μπαμπά μου στην παιδική μου ηλικία ήταν πολύ λίγος και πάντα είχα το παράπονο γιατί 
να μην τον έχω συνεχεία. Από προσωπική εμπειρία θα έλεγα αν και οι δυο γονείς είναι κατάλληλη τότε ναι στον 
ίσο χρόνο με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:26 | Πατέρας κακοποιημένης μητέρας Ιωάννης Γιαν. Είμαι κι εγώ παππούς και πατέρας 
κακοποιημένης μητέρας και εγγονής,είμαι καρκινοπαθής και γλίτωσα απο κακοποίηση το παιδί μου και το εγγόνι 
μου απο τον πρώην σύζυγο. Έχουμε στα χέρια μας ήδη πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση αλλα μέχρι να γίνουν 
εφετεία και Αρειος Πάγος που μας δηλώνει και απειλει οτι θα μας «σύρει» η κόρη μου και το εγγονάκι μου θα 
είναι απροστάτευτες. Υπάρχουμε κι εμεις οι παππούδες, που φοβόμαστε. Εγώ δε γνωρίζω κάν αν θα ζώ λόγω της 
ασθένειάς μου ώς τότε για να τις προστατέψω. Κλαίω μόνο που το σκέφτομαι. Ευελπιστούσα σε προστασία απο 
τον νόμο αλλα με αυτό που έχετε σκοπό να νομοθετήσετε αφήνετε το εγγόνι μου και την κόρη μου στα χέρια του 
κακοποιητή κι αν η κόρη μου προσπαθήσει να προστατέψει το παιδί της και τον εαυτό της, εως ότου πάρει 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ απόφαση στα χέρια της κινδυνεύει να μετατραπεί σε θύτης που ενδέχεται να χάσει μεχρι και τη 
γονικη μέριμνα-επιμέλεια του παιδιού της. Μετατρέπετε λοιπόν το θύτη σε θύμα και τα θύματα σε θύτες. Δε ξέρω 
αν θέλω να ζήσω λόγω της ασθένειάς μου τόσο ωστε να αντικρύσω όλα αυτά κι απο την αλλη φοβάμαι να πεθάνω 
λόγω της ασθένειάς μου γιατί δεν υπάρχει κράτος να τις προστατέψει…. Λυπηθείτε μας… 
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29 Μαρτίου 2021, 16:15 | Μαρια Ψαρα Τα παιδιά δεν αποτελούν λάφυρο για κανένα γονέα. Αυτό σημαίνει ότι 
οι γονείς έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επομένως: ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:22 | Α. Καλοδούκα […]τα παιδιά των έντονα συγκρουσιακών διαζυγίων αναφέρονται ως τα 
<>, οι δε επιπτώσεις των συνεχιζόμενων και της αντιδικίας των γονέων στην ψυχική τους υγεία είναι ολέθριες. 
Επομένως, κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι η *εξασφάλιση 
ενός περιβάλλοντος ελεύθερου συγκρούσεων*[…] Επιστολή της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος με αφορμή 
το νομοσχέδιο. Το συμφέρον του κάθε παιδιού είναι διαφορετικό και μόνο ως τέτοιο θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:00 | Κωσταντινος Καλατακης Η συνεπιμέλεια δεν μπορεί να επιβληθεί με νομοθετήματα, 
είναι το αποτέλεσμα μιας, πολλές φορές, επίπονης διαδικασίας των γονέων να διαχωρίσουν το ρόλο τους ως 
γονείς από αυτόν του ή της συντρόφου και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο ανατροφής του παιδιού! Η 
μεταρρύθμιση της κυβέρνησης δεν προωθεί επ’ ουδενί την ισότητα αφού ο γονιός που θα βρίσκεται σε 
ασθενέστερη κοινωνικοοικονομική θέση (συνήθως η γυναίκα) θα επωμίζεται δυσανάλογα για αυτή/όν βάρη. 
Ειδικά για τις γυναίκες η υποχρεωτική συνεπιμέλεια μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να ζητήσουν 
διαζύγιο με σοβαρό κίνδυνο εγκλωβισμού σε προβληματικό γάμο. Ιδιαίτερα στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα είναι 
συχνή η οικονομική εξάρτηση από τον σύζυγο λόγω της κοινωνικής πίεσης προς τη μητέρα να «να μείνει σπίτι για 
την ανατροφή του παιδιού», όπως και η ανεργία η οποία πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και κάθε είδους 
διακρίσεις στους χώρους δουλειάς , καθώς μια μητέρα με υποχρεώσεις δεν αποτελεί τον «ιδανικό» ευέλικτο και 
«χωρίς όρια» εργαζόμενο για πολλούς εργοδότες. Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που δε θα μπορεί 
να συνεισφέρει ισόποσα οικονομικά στην ανατροφή του παιδιού, ειδικά όταν απουσιάζει οποιαδήποτε 
υποστήριξη (οικονομική-ψυχολογική) από το κράτος; Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που 
κακοποιείται γνωρίζοντας ότι με την υποχρεωτική συνεπιμέλεια δε θα μπορεί να ξεφύγει από τον κακοποιητή της 
αλλά θα πρέπει να μένουν υποχρεωτικά και στην ίδια πόλη; Τί αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό το κακοποιητικό 
περιβάλλον στην ψυχολογία ενός παιδιού; Το παιδί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, η βούλησή του και οι 
ψυχοκοινωνικές ανάγκες της ηλικίας του για σταθερό περιβάλλον! Όχι στο νομοσχέδιο! 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:16 | Σάββας Μαυρίδης Αφού μελέτησα τα άρθρα του νομοσχεδίου σας προτείνω κάποιες 
αλλαγές επί των άρθρων που είναι για το συμφέρον των παιδιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 
1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού και 
ισόχρονης παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους με 
εναλλασσόμενη κατοικία και ιδία δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ. Στο άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 
διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 56 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την τελευταία κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων του. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία και των δύο γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του». Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται 
ως εξής: «Άρθρο 1511 Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου 1. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη κατοικία στις κατοικίες και των δυο γονέων, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 6 Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση άρθρου 1512 ΑΚ. Το 
άρθρο 1512 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1512 Σε περίπτωση 
διαφωνίας. Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την 
εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας υποχρεωτικά σε διαμεσολάβηση αν διαφωνούν κατά την 
οποία θα κρατούνται πρακτικά και προτάσεις τα οποία θα μπορούν επικουρικά να βοηθούν το δικαστήριο για την 
κρίση του ,ως προς την στάση των γονέων για το πραγματικό όφελος του τεκνού . Αν διαφωνούν και το συμφέρον 
του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο». Άρθρο 8Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Ο τίτλος και το άρθρο 1514 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1514Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας 1. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, μόνο εξαιτίας 
σοβαρού λόγου και ιδιαιτέρως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι 
αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, 
καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: 
α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου σε μηνιαία βάση ή σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψιν την 
απόσταση κατοικίας των γονέων και το πραγματικό όφελος του τεκνού ,ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της 
στα κατ’ ιδίαν θέματα, γ) να διατάξει την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον 
διαμεσολαβητή. Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ. Το άρθρο 1515 
του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515Τέκνα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του 
ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα ουσιαστική και ισόχρονη με εναλλασσόμενη κατοικία και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού 
Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων ή η μητέρα δεχτεί 
να γίνει εξέταση DNA, ώστε να εξακριβωθεί η ταυτότητα του πατέρα και να το αναγνωρίσει. Το δικαστήριο μπορεί, 
αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα». Άρθρο 10 
Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ. Άρθρο 1516 Πράξεις από τον ένα γονέα2. Όταν 
πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής 
της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο 
χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο 
κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, τα οποία είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Άρθρο 12Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΟ τίτλος και το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, 
Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1519Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η επιμέλεια ασκείται 
από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, 
για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για 
ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από 
κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από 
τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Άρθρο 14Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1532Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
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αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. 
η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ. μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, 
η. οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα ,Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις 
του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων 
οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή 
ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη 
σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, 
με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες». 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:02 | Ειρηνη ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΊ. Η ΣΥΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ.ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΈΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ.ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΙ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ.ΠΡΟΣΡΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΧΙ ΘΥΤΗ.ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΛΟΓΩ Covid 19 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΠΟΛΛΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΑ  ΗΘΕΛΑΝ 
,ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΉΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟΥ ΤΩΡΑ.ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΖ ,ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:26 | Καλλιμαχος όπως σωστά διατυπώνεται και σε άλλα σχόλια. Το άρθρο θα πρέπει να 
είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ 
παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ 
ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ 
ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. Το οποίο ταιριάζει με τις δημόσιες δηλώσεις και δεσμεύσεις του υπουργού 
Δικαιοσύνης για πάνω απο έναν χρόνο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:36 | Δημήτρης Καραβασίλης Ακόμα καλύτερα, το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος 
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της το οποίο ικανοποιείται από την ανατροφή του 
τέκνου με ενεργό ΚΑΙ ΙΣΗ παρουσία και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης 
τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ (ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. Νομίζω έτσι συμβαδίζει με 
το 2079/2015 το οποίο η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη επικυρώσει. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:05 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Διαφωνώ κάθετα με το εν λόγω νομοσχέδιο, διότι:– Παραβιάζει 
θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και παραγκωνίζει το συμφέρον τους. – Εκθέτει τα παιδιά ή/και τον 
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κακοποιημένο γονέα στην βία του κακοποιητή. – Εγκλωβίζει τις γυναίκες και την ευάλωτη γονεϊκότητα. – 
Παραβιάζει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:38 | Tάσος Ψαράς Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:51 | Απέργης Κώστας […}Εξαιρετικά σημαντικά σημεία σε σχέση με το συμφέρον του 
παιδιού είναι η αξιολόγηση της επάρκειας/καταλληλότητας κάθε γονέα στην άσκηση του ρόλου του και της 
δυνατότητας ανταπόκρισής του στις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, όπως επίσης και η 
εκτίμηση των σχέσεων του παιδιού με τον κάθε γονέα […} Από την έκθεση της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας 
Ελλάδος που διακινήθηκε ως επιστολή προς τον πρόεδρο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη στην τελική διαμόρφωση. Αν οριστεί σε νόμο το συμφέρον του παιδιού όπως είναι διατυπωμένο 
μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά μονοπάτια. Από έναν παιδοψυχολόγο που παρακολουθεί τη 
συζήτηση με ανησυχία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:02 | αθανασιος κροκιδης Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:54 | Δημήτρης Καραβασίλης Το άρθρο να γίνει: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου το οποίο ικανοποιείται από την ανατροφή του τέκνου και την 
εκπλήρωση της ευθύνης έναντι αυτού και από τους δύο γονείς του. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:31 | Μάρω βελονακη Ως μέλλουσα μητέρα,θα ήθελα το παιδί μου να μεγαλώσει σε ένα 
κόσμο ισότητας κ δικαιοσύνης. Η συνεπιμελεια σημαίνει κ συνεργασία. Η από κοινού άσκηση της με 
εναλλασσόμενη κατοικία το ιδανικό. Για το καλό των παιδιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:29 | Αποστόλης Z Η Ευρώπη κ η επιστήμη έχει μιλήσει ήδη. Μην παιζεται παιχνίδια είς 
βάρος των παιδιών. Εφόσον θέλετε το καλό τους ψηφιστε συνεπιμελεια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:04 | Ευστράτιος Αγγελακακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:54 | Έφη Δ. Ως μητέρα ενός κοριτσιού, απαιτώ δικαιοσύνη και συνεπιμελεια. Όλα ίσα. Τα 
παιδιά αγαπούν κ τους δύο γονείς εξίσου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:37 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΕΝΑ Ν/Σ ΤΟΞΙΚΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΥΓΑΔΕΣ.ΠΟΝΟ ΚΑΙΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ. 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΘΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ Ο COVID 
ΘΕΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΡΑΓΕ;ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΣΠΟΥΔΗ; ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΙΑΣ.ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΠΟΚΟΙΝΟΥΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΣΤΟΥΣΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΜΙΣΟΓΥΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΟΤΑΝ Η 
ΜΗΤΕΡΑ .ΔΙΕΥΚΟΥΝΕΙΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:34 | Γιάννης Μ. Φέρτε ένα δίκαιο νόμο στην Ελλάδα με συνεπιμελεια, ίσος χρόνος κ ίσα 
δικαιώματα και στους δύο γονείς, αυτό που λένε οι επιστήμονες κ προστάζει η Ευρώπη. Για το καλό των παιδιών. 
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29 Μαρτίου 2021, 14:30 | Γιάννης Αγαπηδάκης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:51 | Στέλλα Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:24 | αγγελικη αναγνωστελη το πιο δίκαιο και εφόσον δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι είναι 
μετά το διαζύγιο να υπάρχει συνεπιμελεια εναλλασσόμενη κατοικία και ισος χρόνος ανατροφής. τα παιδιά έχουν 
ανάγκη και τους 2 γονείς το ίδιο κοντά τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:00 | Μπλετσος Νικολαος Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:40 | Ρουλα Τσιρογιαννη Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:35 | Αγγελικη Α πρέπει επιτελούς να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους γονείς. το 2021 ας 
είναι το ετος που η λέξη συνεπιμελεια θα ειναι κυρίαρχη έναντι της αποκλειστικής επιμελείας. συνεπειμελεια και 
εναλλασσόμενη κατοικία είναι οτι καλύτερο μετά το διαζύγιο για το παιδί. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:53 | παντελης ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΗ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΛΛΑ ΠΩΣ 
ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.ΚΡΙΜΑ…. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:09 | Βασίλης Πλιτσικας Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:54 | Κωνσταντίνος Σαρακηνός Η συνεπιμέλεια δεν μπορεί να επιβληθεί με νομοθετήματα, 
είναι το αποτέλεσμα μιας, πολλές φορές, επίπονης διαδικασίας των γονέων να διαχωρίσουν το ρόλο τους ως 
γονείς από αυτόν του ή της συντρόφου και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο ανατροφής του παιδιού! Η 
μεταρρύθμιση της κυβέρνησης δεν προωθεί επ’ ουδενί την ισότητα αφού ο γονιός που θα βρίσκεται σε 
ασθενέστερη κοινωνικοοικονομική θέση (συνήθως η γυναίκα) θα επωμίζεται δυσανάλογα για αυτή/όν βάρη. 
Ειδικά για τις γυναίκες η υποχρεωτική συνεπιμέλεια μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να ζητήσουν 
διαζύγιο με σοβαρό κίνδυνο εγκλωβισμού σε προβληματικό γάμο. Ιδιαίτερα στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα είναι 
συχνή η οικονομική εξάρτηση από τον σύζυγο λόγω της κοινωνικής πίεσης προς τη μητέρα να «να μείνει σπίτι για 
την ανατροφή του παιδιού», όπως και η ανεργία η οποία πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και κάθε είδους 
διακρίσεις στους χώρους δουλειάς , καθώς μια μητέρα με υποχρεώσεις δεν αποτελεί τον «ιδανικό» ευέλικτο και 
«χωρίς όρια» εργαζόμενο για πολλούς εργοδότες. Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που δε θα μπορεί 
να συνεισφέρει ισόποσα οικονομικά στην ανατροφή του παιδιού, ειδικά όταν απουσιάζει οποιαδήποτε 
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υποστήριξη (οικονομική-ψυχολογική) από το κράτος; Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που 
κακοποιείται γνωρίζοντας ότι με την υποχρεωτική συνεπιμέλεια δε θα μπορεί να ξεφύγει από τον κακοποιητή της 
αλλά θα πρέπει να μένουν υποχρεωτικά και στην ίδια πόλη; Τί αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό το κακοποιητικό 
περιβάλλον στην ψυχολογία ενός παιδιού; Το παιδί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, η βούλησή του και οι 
ψυχοκοινωνικές ανάγκες της ηλικίας του για σταθερό περιβάλλον! Όχι στο νομοσχέδιο! 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:25 | Βασίλης Παπας Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:05 | Παπαδόπουλος Ηλίας Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:23 | Βασίλης Κοτζιας Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:23 | Βασίλης ΚΟΖΟΝΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:47 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το 
παιδοκεντρικό και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως 
επιτακτικά και υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν 
έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση 
του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες 
διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του 
παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, 
εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:36 | Βασίλης ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:10 | Βασίλης ΓΚΟΥΜΑΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:30 | Αντώνης Δημητρακοπουλος Συναινετικές λύσεις που επιτρέπουν την συνεργασία και 
την επικοινωνία των γονέων πρέπει να είναι επιθυμητές και να προωθούνται. Ωστόσο, δεν μπορεί το κράτος να 
επιβάλλει τέτοιου είδους δόγματα που στο παρελθόν – αλλά ακόμα και σήμερα – λειτούργησαν ως μοχλοί πίεσης 
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ενάντια στο δικαίωμα του διαζυγίου! Το νομοσχέδιο ε εισάγει μια σειρά από ανεδαφικά και αυθαίρετα κριτήρια 
που συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην μερική ή πλήρη 
αφαίρεση της γονικής επιμέλειας ή/και μέριμνας! Το άρθρο 1532 βάζει μία σειρά από κανόνες οι οποίοι 
γνωρίζουμε ότι τελικά θα χρησιμοποιηθούν εναντίον πρωτίστως των γυναικών! Το πιο προκλητικό όμως είναι ότι 
εισάγει το κριτήριο της ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής!!! Ενάντια σε κάθε κεκτημένο δικαίωμα, 
μια κακοποιημένη γυναίκα δεν θα μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία στο δικαστήριο για την βία που υφίσταται 
εκείνη ή το παιδί της αν δεν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση (δηλ. αν δεν έχει περάσει τουλάχιστον μία δεκαετία 
από την καταγγελία της, όπως συνηθίζεται στην ελληνική πραγματικότητα). Πρόκειται για μία ευθεία επίθεση στα 
δικαιώματα των θυμάτων έμφυλης βίας ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε! 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:07 | Βαλλια Γεωργάκη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:31 | Βαγγελης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:20 | Βάθη Παναγούλα Είμαι γιαγιά και θα ήθελα να μπορώ να βλέπω, να παίζω, να μηλαω, 
να γελάω με το εγγόνι μου όσο το δυνατόν περισσότερο, γι’ αυτό στηρίζω την κοινή γονική μέριμνα, χρονικά και 
ουσιαστικά. Παρακαλώ πολύ φροντίστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η επιθυμία μου και πολλών άλλων 
ενδιαφερομένων. Σας ευχαριστώ. Π.Β. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:50 | Βαγγέλης Τζιαβολιας Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:56 | Βαγγέλης Βαμβουνακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:52 | Αθανάσιος Ίσος χρόνος και για τους δύο γονείς,συνεπιμέλεια,εναλασσόμενη κατοικία 
εαν θέλουμε ισορροπημένα παιδιά που αφορούν το μέλλον αυτού του τόπου,οτιδήποτε άλλο είναι ημίμετρο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:07 | ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:00 | ΜΟΣΧΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Σε άρθρο της στην εφημερίδα 
Καθημερινή, η Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ και μέλος της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου μας καλεί να βρούμε τα 
κρυμένα λάθη του ν/σ. Όπως αναφέρει, το αποτέλεσμα της επιτροπής δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ, ενώ το 

κατατεθέν ν/σ περιέχει ρυθμίσεις και προσθήκες που αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του αρχικού σχεδίου. 👉«Ίσως 
κατά διεθνή πρωτοτυπία, ένα ΣχΝ για τις σχέσεις γονέων και παιδιών ενέχει τέτοια προφανή μετατόπιση 
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επικέντρου, από το συμφέρον του παιδιού προς τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων. Σε όλο το ΣχΝ είναι 
εμφανής η αναφορά στον έναν από τους δυο γονείς (ούτε καν και στους δυο), του οποίου τα δικαιώματα πρέπει 
πάση θυσία να προστατευτούν. Με θυσία του παιδιού, του άλλου γονέα, του Αστικού Κώδικα, των διεθνών 

δεσμεύσεων της Ελλάδας.»[…] 👉«Τι άραγε σημαίνει ότι μετά το χωρισμό «οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Πότε την ασκούσαν «εξίσου» και «εξακολουθούν» να το κάνουν; 
Δικαιολογείται ο φόβος ότι η διάταξη αυτή, με μια και μόνη λέξη, επιχειρεί να εισαγάγει ως εκ του νόμου 
ισχύουσα, χωρίς καμιά εγγύηση ή προϋπόθεση, την ισόχρονη παραμονή του παιδιού με τον καθένα γονέα, άλλως 
την ισόχρονη εναλλασσόμενη κατοικία του! Κάτι όμως τόσο σοβαρό, τόσο αμφιλεγόμενο, μπορεί άραγε, να τεθεί 

συγκαλυμμένα, με μια και μόνη λέξη; »[…] 👉«Γιατί να επιδίδονται τα έγγραφα που αφορούν το παιδί και στο 

γονέα που δεν ασκεί καθόλου γονική μέριμνα;»[…] 👉«Στα ζητήματα της επικοινωνίας, όπου οι διατυπώσεις για 
το 1/3 «του συνολικού χρόνου» «με φυσική παρουσία» (και όχι μόνο με διαμονή στο σπίτι του γονέα) μπορούν 
να οδηγήσουν σε παρανοϊκές καταστάσεις υπολογισμών, ενώ η ξαφνική «ιδέα» να τεθεί η επικοινωνία όχι μόνον 
ως δικαίωμα, αλλά και ως υποχρέωση του γονέα, ακυρώνεται… μερικές προτάσεις πιο κάτω στην ίδια 

διάταξη!»[…] 👉«Κορωνίδα ίσως των προβλημάτων ουσίας είναι το προτεινόμενο άρθρο 1511 ΑΚ, στο οποίο 
διαπιστώνεται μια εμμονή με το γονέα, τα δικαιώματα και τη στάση του, ενώ, κατά τη συστηματική λογική της, 
πρόκειται για μια γενική διάταξη με αντικείμενο το συμφέρον του παιδιού. Με την πρόταση για το άρθρο 1511 
ΑΚ, το παιδί εξαφανίζεται από τη ρύθμιση και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων.»[…] 

👉«Πέραν αυτών, εντοπίζονται και άλλες διατάξεις, που θα δημιουργήσουν πρόβλημα με διεθνείς συμβάσεις που 
έχει υπογράψει η Ελλάδα , όπως η νομοθετική ιεράρχηση («πρωτίστως», 1511) κριτηρίων για το συμφέρον του 
παιδιού, η προσθήκη της γενικής προϋπόθεσης – νομοθετικής επιφύλαξης ότι η γνώμη του παιδιού λαμβάνεται 
υπόψη μόνον όταν δεν είναι προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής (άλλη μια διεθνής πρωτοτυπία), οι κίνδυνοι 
παραβίασης, μέσω της μονόπλευρης και με κάθε τρόπο εύνοιας προς το δικαίωμα επικοινωνίας, της ιδιωτικής 
ζωής του παιδιού και του άλλου γονέα και πολλά άλλα.»[…] Περιγραφή εικόνας για τυφλά άτομα: Σκίτσο που 
δείχνει μια ανέμελη κοπέλα να ασχολείται με κηπουρική. Από πάνω λεζάντα που γράφει «CAN YOU SPOT THE 
MISTAKE?». Πίσω από έναν θάμνο κρύβεται ένας κροκόδειλος. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:37 | Ζ.Κ. Αξιότιμοι κύριοι, Εν όψη του επικείμενου νέου νομοσχεδίου στο οικογενειακό 
δίκαιο, λαμβάνω το θάρρος και σας παρακαλώ πολύ, λάβετε υπόψιν σας τις παρακάτω προτάσεις, βάσει των 
συνθηκών που επικρατούν στην κοινωνία μας. Ας υπάρξει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΛΥΣΕΙΣ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι δικαστικές αποφάσεις. Ας βρεθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ λύσεις για 
τις τόσες γυναίκες και παιδιά που κακοποιούνται, εκβιάζονται, χειραγωγούνται, απειλούνται και φοβούνται να 
μιλήσουν γιατί δεν υπάρχει πρόνοια, στήριξη στα θύματα, άμεση κινητοποίηση και ποινή στους θύτες. Ας βρεθούν 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ λύσεις για τις περιπτώσεις που πατεράδες ελεύθεροι επαγγελματίες, με εταιρείες και δήθεν 0 
εισοδήματα , δεν υπάρχει τρόπος εξ αιτίας των προσωπικών δεδομένων (σε ΑΦΜ εταιρικό) να αποδειχθούν τα 
τεράστια εισοδήματα τους, (αφού σκοπίμως το 1%-3% της εταιρείας τους αφορά άλλο πρόσωπο). Ας βρεθούν 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ λύσεις για τις περιπτώσεις που πατεράδες δεν καταβάλουν τη διατροφή που έχει επιδικαστεί 
προφασιζόμενοι οικονομική αδυναμία της εταιρεία τους. Ο χρόνος περνάει, το παιδί έχει ανάγκες, η μητέρα απλή 
ιδ. υπάλληλος ή άνεργη ή χαμηλόμισθη.. Ας ληφθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ υπόψιν οι άπειρες δυσκολίες στην 
επικοινωνία των τέως ζευγαριών, η κάκιστη συμπεριφορά, οι εντάσεις, ο πειθαναγκασμός του ισχυρού φύλου σε 
πιθανές κοινές αποφάσεις, οι ατέρμονες συζητήσεις για τα απλούστερα και ο ψυχικός πόνος του αδύναμου φύλου 
που συνεχώς θα αναγκάζεται να υπομένει στο παρόν και στο μέλλον άνθρωπο, καταστάσεις και συμπεριφορές οι 
οποίες για την ψυχική υγεία όλων θα έπρεπε να μείνουν στο παρελθόν. Ας παρέχεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δωρεάν 
διαμεσολαβητής εφόσον όπως φαίνεται θα είναι αφενός αναπόσπαστο κομμάτι αφετέρου για πολλές μητέρες 
δυστυχώς αδύνατο οικονομικά όσο και η δικαστική οδός. Ας ληφθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ υπόψιν ο πρότερος βίος κάθε 
γονιού και οι γενικότερες συνθήκες Ας ληφθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ υπόψιν από έμπειρους δικαστές τα πραγματικά 
κίνητρα και συναισθήματα του κάθε γονιού, οι πράξεις και τα έργα του σε βάθος χρόνου, η ασφάλεια, η 
σταθερότητα, η φροντίδα, η προσφορά, οι θυσίες, ο αγώνας, η χωρίς όρους αγάπη, και έπειτα μπορούμε να 
σκεφτούμε ποσοστά, 1/3 ή 1/30. Όταν το υπόβαθρο παραμένει σαθρό η υποχρεωτική συνεπιμέλεια όχι μόνο δεν 
δίνει λύσεις αλλά λειτουργεί εις βάρος των παιδιών. Καμία περίπτωση δεν είναι ίδια, κάθε οικογένεια και κάθε 
παιδί είναι ξεχωριστό και θα πρέπει να λαμβάνει αυτό που του αξίζει και δικαιούται. Με εκτίμηση. Ζ.Κ. 
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29 Μαρτίου 2021, 12:13 | Α.Δ. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο παρατηρείται το επίκεντρο του νόμου να είναι πλέον 
όχι το συμφέρον του παιδιού, όπως ήταν μέχρι σήμερα αλλά το συμφέρον και οι επιδιώξεις του γονέα. Το 
συμφέρον του τέκνου είναι έννοια η οποία εξειδικεύεται και προσλαμβάνει διαφορετικό περιεχόμενο στην κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι δεδομένο ότι σε όλες τις περιπτώσεις διαζυγίων το συμφέρον του τέκνου 
εξυπηρετείται με την από κοινού επιμέλεια και παρουσία των γονέων στη ζωή του τέκνου. Σε διαζύγια στα οποία 
οι σχέσεις των γονέων είναι αρμονικές η από κοινού επιμέλεια είναι το ιδανικό και αυτό που ούτως η αλλως 
γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Όμως όταν οι σχέσεις των γονιών είναι εχθρικές και η καθημερινότητα 
«εμπολεμη ζώνη», το να καλούνται να συνενοούνται σε καθημερινή βάση θα κάνει το κλίμα πιο τεταμένο και οι 
συνέπειες στη ζωή του παιδιού θα είναι προφανώς καταστροφικές για την υγεία και την εξέλιξη του. Επιπλέον 
υπαρχουν περιπτώσεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής κακοποίησης του τέκνου ή/ και του ενός γονέα απο 
τον άλλο γονέα για τις οποίες το συγκεκριμένο νομοσχέδιο απαιτεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου 
να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα από τον επικύνδυνο γονέα. Κάτι τέτοιο αν ισχύσει θα είναι καταστροφικό για το 
παιδί, καθως για την μια δεκαετία η οποία απαιτείται προκειμένου να καταστεί μια τέτοια απόφαση αμετακλητη 
το παιδί θα είναι εκ του νόμου εξαναγκασμένο να διαμένει και εκ των πραγμάτων να κακοποιείται από τον γονέα 
πρακτικά σχεδόν ως και την ενηλικίωση του. Και με βάση αυτή τη ρύθμιση είναι σχεδόν δεδομένο ότι σε τέτοιες 
περιπτώσεις οι πολίτες θα οδηγούνται εν τέλει σε καταστάσεις αυτοδικίας. Σε κάθε περίπτωση στο συγκεκριμένο 
σχέδιο νόμου φαίνεται να απουσιάζει το συμφέρον του παιδιού και μόνο κατ επίφαση να γινεται επίκληση σ αυτο 
ενώ αναφέρεται συνεχώς ο ενας γονέας του οποιου τα συμφέρονται πλήττονται και πρέπει να προστατευτούν. 
Θα προστατευτούν όμως αυτα τα συμφέροντα εις βάρος του παιδιού; Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθέια αντίθεση 
με το Σύνταγμα και με διεθνεις συμβάσεις (Σύμβαση της Κων/λης, Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του παιδιού, 
ΕΣΔΑ). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:11 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Τα παιδιά δεν αποτελούν λάφυρο για κανένα γονέα. Αυτό 
σημαίνει ότι οι γονείς έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επομένως: ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ, 
ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:19 | Μαρία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:27 | Ανθη Δεχομαι συνεχώς λεκτικη βια από τον πατέρα της μικρής μου και φοβάται και η 
μικρή μου αυτό είναι το συμφέρον του παιδιού; και με αυτό το νομοσχεδιο φοβάμαι πως θα γίνουν χειρότερα τα 
πράγματα γιατι να πρέπει να το περνάει ένα παιδι αυτό. Τα παιδιά θέλουν ηρεμία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:52 | Αριστοτέλης Δασκαλακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:36 | Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση 
της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις 
παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα 
από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη 
της μία έμφυλη κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει 
υπόψη τη σχέση μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους 
περιβάλλοντος», στην κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα 
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ενδοοικογενειακής βίας οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Παράλληλα, έχει πρόσφατα 
ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό 
επίπεδο για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η 
ελληνική έννομη τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου 
Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες 
ομάδες παιδιών στις οποίες θα εφαρμοστούν οι προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι 
πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα, ενώ δεν προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή 
των κοινωνικών υπηρεσιών, για να καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της 
εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης. Η δε αιτιολογική έκθεση του 
Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για «προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες 
της Ευρώπης, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας». Η νομοθεσία 
κρατών όπως η Γαλλία πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για 
τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:02 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:09 | Μανώλης Ίσος χρόνος-ίσες διανυκτερεύσεις και στους 2 γονείς. Ισότιμοι γονείς για το 
καλό των παιδιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:44 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:43 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:07 | Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΝΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙ ΡΩΤΑ ΜΑΘΕ ΣΚΕΨΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ. Έλληνες πολίτες άνδρες θα πρέπει να σκεφτείτε καλά πριν αποφασίσετε να γεννήσετε παιδιά 
στην Ελλάδα. Τώρα γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων μέχρι σήμερα δεν 
προστατεύει τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα των παιδιών ούτε και την γονεϊκή ισότητά των Ελλήνων και 
Ελληνίδων πολιτών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:59 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:00 | ΙΟΥΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Διατάξεις του ν/σ αντίκεινται στη Διεθνή Σύμβαση για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Επιπλέον αναγκάζονται τα παιδιά 
παιδιά να περνάνε έως και το 1/3 του χρόνου τους με κακοποίητικο γονιό, μέχρι να βγει αμετάκλητη απόφαση, το 
οποίο στα ελληνικά δικαστήρια μπορεί να είναι και 10 χρόνια. Η λύση είναι οικογενειακα δικαστήρια και καλες 
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υπηρεσίες κοινωνικών λειτουργών, όχι οριζόντιοι περίπλοκοι και δυσεφαρμοστοι κανόνες που επιβάλλονται σαν 
το κρεβάτι του προκρουστη σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό το νομοσχέδιο μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:39 | Αντώνης Στυλιανακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:39 | ΜΗΤΕΡΑ Ο πρώην σύζυγος ο οποίος εδώ και μήνες ολόκληρους δεν πληρώνει διατροφή 
και δεν μου δίνει το συναινετικό αν δεν του παραχωρήσω το 50% του σπιτιού που μου ανήκει, μου έκανε 
ασφαλιστικά για επικοινωνία και συνεπιμέλεια χωρίς να έχω εμποδίσει ποτέ μα ποτέ την επικοινωνία του με τα 
παιδιά!!!! Για το συμφέρον των παιδιών, βεβαίως βεβαίως!!! Δεν τον νοιάζει αν πιεζόμαστε οικονομικά… και με 
το ζόρι βγαίνουμε… παρά μόνο να πάρει ότι μπορεί από μένα… αντί να δώσει!! Εκεί που μας χρωστούσανε μας 
πήρανε και το βόδι που λέει η παροιμία! Πατώντας λοιπόν στην τραγελαφική αυτή μεταρρύθμιση, ο «Αγιος» αυτός 
άνθρωπος όπως παρουσιάζει τον εαυτό του στο δικόγραφο.. μου έκανε ασφαλιστικά ήδη!! Πάρτε πίσω το 
νομοσχέδιο και σταματήστε να δίνετε πάτημα στους «ενεργούς μπαμπάδες» που βαφτίστηκαν ενεργοί για να 
κρύψουν την αδιαφορία τους!!!! Απαράδεκτο να ισοπεδώνετε τα πάντα και να βάζετε σε κίνδυνο γυναίκες και 
παιδιά!!! Καλός πατέρας είναι αυτός που σέβεται τη μητέρα και τον αγώνα που έκανε και κάνει τόσα χρόνια να 
μεγαλώσει τα παιδιά εις βάρος της!!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:39 | Αντώνης ΠΕΤΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:27 | ΑΝΝΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:24 | ΣΩΤΗΡΗΣ ισος χρονος ανατροφης, συνεπιμελεια, εναλλασομενη κατοικια, τίποτα 
λιγότερο τίποτα περισσοτερο. θα πρεπει το παιδι να ανατρέφεται και από τους δυο γονεις αν δεν συντρεχουν 
σοβαροί λογοι ώστε να δοθεί η επιμελεια στον ένα γονεα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:42 | ARIS Επειδή οι Κυρίες έχουν μάθει το προηγούμενο καθεστώς που επαιρναν τα παιδια 
και εφευγαν, σαν να ήσαν μόνες τους, επειδή οι Κες επικαλούνται το δικαίωμα τους να φευγουν σε αλλη πολη 
χώρα ήπειρο σαν να είναι αποκλειστικό κτήμα τους τα παιδια και να μην έχουν καμμία υποχρέωση, επειδη δεν 
έχει πέσει σύρμα στις Κες και στους Κους ότι όταν κάνεις παιδί δεν έχεις πλέον δικαιώματα αλλά υποχρεώσεις και 
δεν είναι καθόλου δικαίωμα σου να παιρνεις το παιδί σαν βαλίτσα και να το πας οπου θες, επειδή και με αυτό το 
νομοσχέδιο έχει πέσει σύρμα οτι οι Κες εχουν μόνο δικαιώματα και μπορούν να πανε οπου θέλουν αποξενώνοντας 
το παιδί απο τον άλλο γονέα, ζητάμε την αντικατασταση του ορου επιμέλεια-κοινη γονικη μεριμνα του 1/3 με τον 
όρο ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 50/50. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:20 | Ανδρέας Μαρκακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:43 | Απόσυρση Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο!! Εκθέτει σε κίνδυνο μητέρες που έχουν 
εξαντληθεί οικονομικά ή ψυχολογικά και δεν μπορούν άλλο να είναι σε ατελείωτους δικαστικούς αγώνες για να 
αποδείξουν τη βία που έχουν υποστεί!!! Η λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί! 
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Η συνεπιμέλεια έχει νόημα να είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ!!! Οι καλοί πατέρες και οι καλές μητέρες 
μπορούν να βρούν τους κώδικες επικοινωνίας και να έχουν μια καλή συνεργασία! Στις πάμπολλες προβληματικές 
καταστάσεις όμως δεν γίνεται να λαμβάνονται τέτοια οριζόντια μέτρα!!!! Είναι εγκληματικό!!! ΑΠΟΣΥΡΣΗ τώρα! 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:58 | Ανδρέας Αλεξανδρακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:41 | ΑΡΗΣ Κύριε Υπουργέ, βλέπω σε ποσοστό αληθινών δημοσιεύσεων η πλειονότητα 
ανδρών, γυναικών παππούδων γιαγιάδων να ζητάνε αλλαγή του νομοσχέδίου και τροποποίηση την νομοθέτησης 
της Νομολογίας που επιδιώκετε, οι δε αληθινές δημοσιεύσεις ζητάνε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. πανευκολο να εξακριβωθεί 
χωρίς να εισαι ειδικός. Για υπεράσπιση του νομοσχεδίου του οποίου ουδεμία σχέση έχει με ισότητα γονέων, 
ισότητα βαρών , κοινή ανατροφή βλέπουμε ονόματα συνήθως με την ίδια σύνταξη λόγου να μιλάνε γιααντρες 
βιαστες (οι κυριες μετα το διαζύγιο το πήραν χαμπάρι) για αντρες κακοποιητές ανηλίκων (το χαμόγελο του παιδιου 
σε έκθεση του για το 2020 τα αντίθετα ακριβώς λέει, διπλάσιο ποσοστό καταγγελιών για κακοποιήσεις παιδιών 
απο την μητέρα σε σχέση με των πατεράδων)για κακοποιήσεις γυναικών, υποννοώντας ότι όλος ο αντρικός 
πληθυσμός στην Ελλάδα ειναι κακοποιητές. (παλι μετα το διαζύγιο τον πηραν χαμπάρι ασχετως αν ειχαν σχέση 
δεκαετίες, η διατροφάρα πρέπει να χτιστεί σε γερά θεμέλια). Επειδή είναι στημένο καλά το όλο οικοδοήμημα της 
μη ψήφισης συνεπιμέλειας, επειδή τα φθηνά κόλπα απευθύνονται σε χαμηλής νοημοσύνης άτομα, γεγονός που 
προσβάλει τους ψηφοφόρους της Κυβέρνησης. Σας ενημερώνω ότι έχει γίνει σκοπός της ζωής μας η απόδοση 
δικαίου και η τιμωρία των ενόχων για αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:55 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΩΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:28 | Μαρία Ο πρώην σύζυγος ο οποίος εδώ και μήνες ολόκληρους δεν πληρώνει διατροφή 
και δεν μου δίνει το συναινετικό αν δεν του παραχωρήσω το 50% του σπιτιού που μου ανήκει, μου έκανε 
ασφαλιστικά για επικοινωνία και συνεπιμέλεια χωρίς να έχω εμποδίσει ποτέ μα ποτέ την επικοινωνία του με τα 
παιδιά!!!! Για το συμφέρον των παιδιών, βεβαίως βεβαίως!!! Δεν τον νοιάζει αν πιεζόμαστε οικονομικά… και με 
το ζόρι βγαίνουμε… παρά μόνο να πάρει ότι μπορεί από μένα… αντί να δώσει!! Εκεί που μας χρωστούσανε μας 
πήρανε και το βόδι που λέει η παροιμία! Πατώντας λοιπόν στην τραγελαφική αυτή μεταρρύθμιση, ο «Αγιος» αυτός 
άνθρωπος όπως παρουσιάζει τον εαυτό του στο δικόγραφο.. μου έκανε ασφαλιστικά ήδη !! Πάρτε πίσω το 
νομοσχέδιο και σταματήστε να δίνετε πάτημα στους «ενεργούς μπαμπάδες» που βαφτίστηκαν ενεργοί για να 
κρύψουν την αδιαφορία τους!!!! Απαράδεκτο να ισοπεδώνετε τα πάντα και να βάζετε σε κίνδυνο γυναίκες και 
παιδιά!!! Καλός πατέρας είναι αυτός που σέβεται τη μητέρα και τον αγώνα που έκανε και κάνει τόσα χρόνια να 
μεγαλώσει τα παιδιά εις βάρος της!!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:06 | Γιώργος Μ Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511, 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…), 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
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1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν 

θέματα➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 

του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ 
‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:02 | Μαρίνα Αθανασίου Συνεπιμέλεια ζητάμε και εμείς οι γυναίκες. Ισότητα φύλων και 
Ισότητα Γονέων, τα αυτονόητα. Εναλλασσόμενη κατοικία για την ψυχική υγεία των παιδιών μας. Αυτός ο νόμος 
άργησε πάρα πολύ,40χρόνια και έχει ταλαιπωρηθεί παρά πολύς κόσμος. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:42 | Αλέξανδρος Χριστοπουλος Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:53 | ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Θα μπορούσε αυτό το νομοσχέδιο να είναι μια καλή αρχή. 
Χρειάζεται αρκετές διορθώσεις, αλλά κυρίως χρειάζεται αναμόρφωση του τρόπου σκέψης των δικαστών, που 
συνηθίζουν να δίνουν παντοδυναμία στη μητέρα και να κατατάσσουν τον πατέρα σε κατώτερη κατηγορία γονιού. 
Προσπαθώντας να προλάβουμε την κακή κρίση των δικαστών, σχολιάζουμε τις αδυναμίες του νομοσχεδίου, 
βάζοντας ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην παρερμηνευτεί και συνεχιστεί το ίδιο βιολί στις αποφάσεις. Τα 
παιδιά μετά το διαζύγιο, πρέπει να μπορούν να διατηρούν κατά το δυνατό τη ζωή τους χωρίς μεταβολές. Σχολείο, 
εξωσχολικά, τόπος διαμονής, κλπ. Φαινόμενα όπως οι αρπαγές παιδιών που καλούνται να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή 
τους από το μηδέν απλά επειδή οι γονείς τους χώρισαν, πρέπει να σταματήσουν. Ας έχουν ως κύρια κατοικία την 
υπάρχουσα οικογενειακή στέγη, στην οποία και θα διαμείνει αυτός που θα έχει επιμέλεια, και ο άλλος γονιός, ας 
βρει σπίτι κάπου κοντά. Και τα παιδιά, θα βλέπουν εξίσου τους γονείς, γιατί αυτό έχουν ανάγκη. Όλα τα υπόλοιπα, 
είναι απλά ερμηνείες που θα δώσει ο εκάστοτε δικαστής, που δε μπορούμε να τις προβλέψουμε και να τις 
προλάβουμε. Γι αυτό και θα πρότεινα αν ήταν δυνατό, ξεχωριστό σώμα δικαστών που θα εκδικάζουν διαζύγια, με 
επιμόρφωσή τους και συνεχή ενημέρωση, ώστε να σταματήσουν τα παιδιά να είναι τα θύματα της υπόθεσης. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:06 | Αλέξανδρος Χατζηπαναγιωτης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:12 | Κ. Το συμφέρον του κάθε παιδιού είναι διαφορετικό. Όπως είναι διατυπωμένος ο 
ορισμός δημιουργεί ασάφειες. Ποιοί είναι οι δύο γονείς σε περιπτώσεις χηρείας, εγκατάλειψης, ζευγαριών 
διαφορετικού φύλου, θανάτου των γονέων, μονογονεϊκών οικογενειών; Ειδικά στις περιπτώσεις μονογονεϊκών 
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οικογενειών όπου υπάρχει η υποψία ενδοοικογενειακής βίας, εάν δεν γίνουν οι απαραίτητες διατυπώσεις θα 
υπάρξουν πολύ σοβαρά προβλήματα με ολέθριες συνέπειες στις ζωές των παιδιών και των επιζωσών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:11 | Αλεξανδρος Κτιστακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:16 | Ελένη Ιατρίδου Κύριε Τσιάρα, Ως μητέρα θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2021. Τα παιδιά 
να ανατρέφονται αποκλειστικά από τον ένα γονέα. Έως σήμερα ο πατέρας αντιμετώπιζεται ως επισκέπτης στη ζωη 
του παιδιου του. Έχω ένα γιο και δεν θα ήθελα κάποια στιγμή ως γιαγιά να μην έχω καμία επαφή από τα εγγόνια 
μου και να ζουν αποξενωμενα.Ισότητα και στα δύο φύλα και μεταξύ των γονέων.Ισο χρόνο και για τους δύο γονείς. 
Κοινή επιμέλεια, Εναλλασσόμενη κατοικια, Αυστηρές ποινές για την αποξένωση. Βγάλτε ένα νομό χωρίς ασάφειες 
για το καλό των παιδιών και για τις επόμενες γενιές. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:02 | Estella Θα ήθελα λοιπόν στα πλαίσια της αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου 
ιδεατά ο υπουργείο κυβέρνησης να κάνει μια ουσιαστική αναμόρφωση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Είναι 
λυπηρό γιατί εν έτει 2021 παρατηρούμε με το προωθούμενο νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο μια 
οπισθοδρόμηση δίχως καμία πρόνοια προς τη νομοθέτηση για διαφορετικού τύπου οικογένειες που αποτελούν 
όμως κομμάτι της κοινωνίας μας. Τα παιδιά με λοατκι+ γονείς είναι υπαρκτά. Όμως, ενώ είναι υπαρκτά, οι 
οικογένειές τους είναι αόρατες. Ενώ είναι υπαρκτά, στερούνται βασικών δικαιωμάτων από το κράτος. Είναι παιδιά 
που, στην ελληνική πραγματικότητα, δεν μπορούν να έχουν και τους δύο γονείς τους στην εκπαίδευση, σε ιατρικές 
πράξεις, στην ασφάλιση, στην κληρονομική διαδοχή. Είναι παιδιά που, σε περίπτωση θανάτου του βιολογικού – 
αναγνωρισμένου θεσμικά γονέα, μπορεί να καταλήξουν σε μακρινούς συγγενείς ή σε ιδρύματα, αντί να 
συνεχίσουν να ζουν με το μη βιολογικό γονέα τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:32 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΕΥΓΜΑΤΕΥΤΑ!ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΛΛΑΓΕΣ:ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ⮚ 

➢➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
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δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:41 | Ακης Μαυρακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:40 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:34 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:46 | Αστέριος Τακίρης Το συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό διατυπώνεται στο ψήφισμα 
2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να ανατρέφεται το ίδιο, ΙΣΟΧΡΟΝΑ και με τους δύο γονείς του. 
Αυτό δεν πρέπει να σταματά όταν υπάρχει διαζύγιο των δυο γονέων. Οι γονείς σταματούν να είναι σύζυγοι, δεν 
σταματούν όμως να είναι γονείς του παιδιού ποτέ. Η βίαιη αποδέσμευση του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού, 
αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο δημιουργίας της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά «υποχρεώνονται» και 
«αναγκάζονται» να ζουν, να αγαπούν και να μεγαλώνουν με τον έναν γονιό. Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική 
κακοποίηση. Όταν δεν συντρέχουν λόγοι απομάκρυνσης του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού (βία, σεξουαλική 
κακοποίηση κτλ) δεν θα πρέπει να υπάρχει αποξένωση του γονέα από το παιδί. Οι παραβατικοί γονείς δεν γίνεται 
να καθορίσουν το νέο νομοσχέδιο, αφού η Συνεπιμέλεια δεν αφορά τους παραβατικούς γονείς. Όταν ο γονέας 
θέλει και μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του, θα πρέπει να του επιτρέπεται να είναι κανονικός 
γονιός με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. και όχι ένας απλός επισκέπτης. Η εποχή που ο πατέρας εργαζόταν και 
η μητέρα καθόταν στο σπίτι, δεν υπάρχει πια. Οι δυο γονείς συμμετέχουν πλέον ενεργά στην εργασία και στο 
σπιτικό τους. Ο παλιός νόμος που σε περίπτωση «ασυμφωνίας» έδινε απλόχερα τα πάντα στην μητέρα, θα πρέπει 
να αλλάξει αφού μόνο κακό έφερε στην κοινωνία, αλλά κυρίως στην ψυχική υγεία του παιδιού. Οι δυο γονείς θα 
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην ανατροφή (μέριμνα και επιμέλεια) του 
παιδιού. Αν οι δυο γονείς «υποχρεωθούν» να καθίσουν και να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού χωρίς η μια 
πλευρά να γνωρίζει ότι τα παίρνει όλα σε περίπτωση ασυμφωνίας, τότε θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο καλό 
στη ζωή του παιδιού. Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς έχουν λόγο 50-50 για όλα τα θέματα που αφορούν 
το παιδί. Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς είναι ίσοι χωρίς να υπερτερεί ο ένας έναντι του άλλου. 
Συνεπιμέλεια σημαίνει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για τους δυο γονείς. Αν ο ένας γονέας εσκεμμένα 
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δεν θέλει συνεργασία, γιατί τα θέλει όλα σύμφωνα με το παλιό νόμο, την στιγμή που ο άλλος γονιός είναι 
πρόθυμος να συνεργαστεί και να προσφέρει στην ανατροφή του παιδιού, τότε να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ να συνεργαστεί. 
Αν η «τεχνιτή ασυμφωνία» συνεχίζεται, αυτό να αποτελεί κακή άσκηση μέριμνας και επιμέλειας του παιδιού. Η 
Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ψήφισμα που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού να 
ανατρέφεται το ίδιο από τους δυο γονείς του. Η Συνεπιμέλεια (ή η ίση μέριμνα όπως ανέλυσε ο Υπουργός κος 
Τσιάρας, αν η επιμέλεια ενσωματωθεί στην μέριμνα και δεν υπάρχει διαχωρισμός τους) θα φέρει την ψυχική 
ηρεμία στο παιδί. Με την Συνεπιμέλεια θα σταματήσει να αποτελεί το παιδί λάφυρο και μέσο αντεκδίκησης 
μεταξύ των γονιών και κυρίως θα σταματήσει να εργαλειοποιείται. Το κύριο συστατικό της Συνεπιμέλειας είναι η 
Συν-απόφαση και η Συν-εργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί. Για την πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει το παιδί την δυνατότητα να ανατρέφεται ισόχρονα, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, και από τους δυο γονείς του. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον γονιό που επιθυμεί 
να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού να μπορεί να είναι όσο γίνεται περισσότερο κοντά στο παιδί του. Θα 
πρέπει να διευκολύνονται περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση ώστε να βρεθούν κοντά στο 
παιδί τους και να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του. Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και Εναλλασσόμενη 
Κατοικία. Η ίση ανατροφή του παιδιού από τους δυο γονείς προϋποθέτει ίσο χρόνο επικοινωνίας αλλά και 
εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της απόστασης θα πρέπει να δίνεται ο 
ανάλογος χρόνος σε διακοπές και αργίες στον γονιό που ζει μακριά, ώστε να καλυφθεί το ισόχρονο και να 
σταματήσει ο γονιός αυτός να είναι επισκέπτης στη ζωή του παιδιού του. Οι τρεις “αγχωμένες” ώρες δυο φορές 
την εβδομάδα και οι 2 διανυκτερεύσεις τον μήνα δεν αποτελούν επικοινωνία γονέα με το παιδί του, αλλά τον 
καθιστούν επισκέπτη. Δεν γίνεται να συντηρηθούν ή να αναπτυχθούν σχέσεις γονέα και παιδιού με αυτές τις 
πρακτικές. Ο Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και η Εναλλασσόμενη Κατοικία θα φέρει ισορροπία στο παιδί και θα του 
δώσει όλα τα απαραίτητα ψυχικά εχέγγυα για να έρθει ολοκληρωμένο στην κοινωνία ως ενήλικος αργότερα. Το 
παιδί μπορεί να εναλλάσσεται ομαλά στις δυο κατοικίες που θα είναι στον ίδιο δήμο ή σε κοντινή απόσταση. Δεν 
γίνεται “μπαλάκι”. Αντίθετα μπαλάκι μπορεί κάλλιστα να γίνεται όταν αναγκάζεται να πάει επίσκεψη για λίγες 
ώρες και να επιστρέψει, όπως συμβαίνει σήμερα. Ο τρόπος που θα κατανεμηθεί ο ίσος χρόνος θα γίνεται μέσα 
από την συνεργασία των δυο γονέων, πχ τρεις μέρες στο ένα σπίτι, τρεις μέρες στο άλλο ή μια εβδομάδα στο ένα 
σπίτι, μια εβδομάδα στο άλλο. Η Συνεπιμέλεια σημαίνει δυο ίσοι γονείς. Δεν σημαίνει ένας γονιός και ένας 
επισκέπτης. Ο χρόνος επικοινωνίας θα καθορίζεται από το 1/3 του συνολικού χρόνου για τον κάθε γονιό με βάση 
να πάνε και οι δυο προς το 1/2, εφόσον ο κάθε γονιός θέλει να συμμετέχει. Δεν θα αποφασίζει ο ένας γονιός αν 
θέλει τον άλλον γονιό στην ζωή του παιδιού. Αν η απόσταση δεν επιτρέπει το απόλυτο 50-50 στον χρόνο, αυτός 
να μοιράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας περισσότερο χρόνο στον γονέα που βρίσκεται μακριά σε 
διακοπές και αργίες. Όλες οι επιστημονικές μελέτες συνηγορούν ότι η Συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο επικοινωνίας 
και εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που απαιτείται για την άρτια ανάπτυξη του παιδιού. Δεν υπάρχει καμιά 
μελέτη που να λέει ότι κάνει καλό να αποκόπτεται το παιδί από τον ένα γονιό του μετά το διαζύγιο. Οι εξαιρέσεις 
των παραβατικών γονέων που φυσικά και δεν πρέπει να επιζητούν συνεπιμέλεια, δεν γίνεται να καθορίσουν την 
τύχη όλων των γονέων που θέλουν, μπορούν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού τους. 
Οι μόνες αντιδράσεις για την σωστή αλλαγή του οικογενειακού δικαίου προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες 
οργανώσεις που το προεδρείο τους δεν εκπροσωπεί την άποψη ούτε των μελών τους. Χαρακτηριστικό είναι πως 
ενώ γυναικείες οργανώσεις είναι κατά τις συνεπιμέλειας, υπάρχουν χιλιάδες μαμάδες, γιαγιάδες, θείες, αδερφές 
κτλ που είναι υπέρ της συνεπιμέλειας. Έχει δημιουργηθεί μια ατέλειωτη γενιά χωρισμένων γυναικών που 
στοχεύουν απλά στα χρήματα της διατροφής ενώ πολλές φορές αυτήν δεν την προσφέρουν για την ανατροφή του 
παιδιού για την οποία προορίζεται. Να μην αφεθεί κανένα παραθυράκι στην μητέρα που θέλει να επωφεληθεί 
της διατροφής και δημιουργεί σενάρια ασυμφωνίας για να μην συνεργαστεί. Τα παιδιά καταλαβαίνουν και όπως 
λέει ο λαός μας, όλα εδώ πληρώνονται. Όμως είναι πραγματικά άδικο για τα παιδιά να εργαλειοποιούνται με την 
βοήθεια του νόμου και να χάνουν ουσιαστικά χρόνια της ζωής τους, ζώντας μια συνεχόμενη πίεση. Όταν οι δυο 
γονείς με ίσους όρους βρεθούν σε ένα τραπέζι με την υποχρέωση να τα βρουν για το καλό του παιδιού, τότε θα 
καταφέρουμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνία που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας. Στην αναμόρφωση του 
οικογενειακού δικαίου το παιδί να είναι το κέντρο και όχι το συμφέρον του ενός γονέα. Τα παιδιά καταλαβαίνουν 
αλλά περιμένουν από εμάς τους μεγάλους να πλάσουμε ένα καλύτερο κόσμο για να ζουν χωρίς πίεση, χωρίς να 
εργαλειοποιούνται, χωρίς να αποτελούν λάφυρο. Τα παιδιά θέλουν αγάπη και να νιώσουν ξανά παιδιά!!! 
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29 Μαρτίου 2021, 10:10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ σαν παππους ζηταω το αυτονόητο. εφοσον δεν συντρεχουν σοβαροι λογοι 
ώστε να δοθεί η επιμελεια στον ένα γονεα να υπαρχει ιση μεταχειρηση και για τους δυο γονεις. εναλλασσόμενη 
κατοικία, ισος χρόνος ανατροφής, συνεπιμελεια. έχουμε στερηθεί τα εγγόνια μας και αυτά εμάς λόγω μια εντελώς 
λαθους νοοτροπίας. Ευχαριστώ πολύ. 
 

29 Μαρτίου 2021, 10:15 | Κακουλιδης Σταύρος Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν ανά άρθρο➢➢➢‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 

(…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:56 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 

29 Μαρτίου 2021, 10:38 | Τσεπέτης Γρηγόρης ➢ ‘➢➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
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ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:01 | Γιάννης Φαής Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:44 | Χριστοδουλακης Μιχάλης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:35 | Ελένη Δεν μπορεί να υπάρξει υποχρεωτική ή εξαναγκαστική συνεργασία. Τα παιδιά μας 
χρειάζονται ότι και όλα τα υπόλοιπα. Ασφάλεια, ηρεμία σταθερό περιβάλλον που σε καμμία περίπτωση δεν 
εξασφαλίζει αυτό το νομοσχεδιο! 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:43 | Σταύρος Ζεμπίλης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:11 | Μαθιουδάκης Παντελής Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
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29 Μαρτίου 2021, 10:16 | Mιχαλης Παγκαλακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:51 | ΔΗΜΗΤΡΑ Στην προσπάθεια αυτού του κινήματος να επιβάλλουν την συνεπιμέλεια 
παρουσιάζουν την μάνα ως εκδικήτρια και χειριστή των παιδιών για να τιμωρήσει τον πρώην σύζυγο. Δεν 
αναφέρουν πουθενά τα αίτια χωρισμού… Ως αυτούσιο αίτιο θεωρείται η προτίμηση του άντρα να εγκαταλείψει 
την σύζυγο του και η γυναίκα να φέρεται εκδικητική λόγω της απόρριψης. Κανείς απο όλους τους μάχοντες την 
συνεπιμέλεια δεν ανέφερε ως αίτια χωρισμού την άσκηση βίας, τον τζόγο, τον αλκοολισμό, τις ψυχικές 
διαταραχές, τις εξαρτήσεις, τον ναρκισσισμό, την χειραγώγηση, την υποδούλωση! Χωρίς καμία έρευνα 
παρουσιάζουν τον άντρα ως θύμα αυτής της κατάστασης! Την γυναίκα ως θύτη και τα παιδιά ως λάφυρο 
πολέμου!! Για την ψυχοσύνθεση τους, την φυσιολογική τους ανάπτυξη, την πνευματική τους ισορροπία και την 
ψυχολογική τους κατάσταση ουδής λόγος!! Και τι εννοώ λοιπόν με όλα αυτά που σας αναφέρω’ Θεωρείται εύκολο 
για μια γυναίκα να αναλάβει μόνη της όλο το βάρος της ευθύνης, της φροντίδας, της επιμέλειας ενός παιδιού?? 
ΟΧΙ δεν είναι! Το κάνει όμως ( και ας μη κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή τις σπάνιες εξαιρέσεις αλλά τον κανόνα). 
Πιστεύετε ότι η γυναίκα δεν χρειάζεται στήριξη σε όλο αυτό? Στις περισσότερες περιπτώσεις περιθωριοποιεί τον 
εαυτό της, τις επαφές της, την καριέρα της, την διασκέδαση της, τα θέλω της, τις ανάγκες της με μόνο σκοπό να 
στέκεται στο πλάι των παιδιών της. Πιστεύετε οτι όλο αυτό το επιδιώκει με σκοπό να εκδικηθεί κάποιον? Να κάνει 
την ζωή της δύσκολη ενώ θα μπορούσε να είχε την αμέριστη συμπαράσταση ενός ανθρώπου που πραγματικά 
μπορεί να προσφέρει όσα και εκείνη; Θα ήταν απίστευτα υπέροχο για κάθε γυναικά να μπορεί να μοιραστεί όλο 
το βάρος της ευθύνης με τον πάτερα!! Να ξέρει ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι μόνη της! Μα δεν συμβαίνει 
συχνά!! Υπάρχουν ακόμα οι πατεράδες του Σαβ/κου με όλη την κακή έννοια σε μια κοινωνία που οι ψυχιατρικές 
παθήσεις παρουσιάζουν κορεσμό όσο ποτέ! Σε καμία δικαστική αίθουσα που παίρνει αποφάσεις για παιδιά δεν 
υπάρχει ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, κάποιος ειδικός σε οικογενειακές καταστάσεις, σε θέματα παιδιού! 
Ο κάθε δικαστής βγάζει μια απόφαση με βάση τα δικά του βιώματα που πολλές φορές αποδεικνύεται μοιραία! 
Αλλά στην κοινωνία μας πρώτα γίνεται το έγκλημα και μετά αποδίδονται ευθύνες! Ακόμα και όταν υπήρχαν 
αποδείξεις η δικαιοσύνη εθελοτυφλούσε! Δεν λέμε ΟΧΙ στη συνεπιμέλεια ! Λέμε το κράτος να προστατεύει κατ 
ουσίαν τα παιδιά και να γίνεται εξονυχιστική έρευνα για τέτοιου είδους αποφάσεις και να μας εξηγήσει με ποιον 
τρόπο θα ασκείτε η συνεπιμέλεια !! Δεν μπορεί ενα παιδί να είναι σε 2 στρατόπεδα!! Δεν μπορεί ένα παιδί να 
αλλάζει περιβάλλον ανά 15 μέρες !! δεν μπορεί ένα παιδί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κάθε γονέα όταν 
οι αντιλήψεις είναι διαφορετικές!! Δε μπορεί ένα τέτοιο μέτρο να κάνει καλό σε κανένα παιδί!!!! Λέμε ΝΑΙ στο 
συμφέρον του κάθε παιδιού ξεχωριστά είτε με επιμέλεια είτε με συνεπιμέλεια! ΝΑΙ στην ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ΝΑΙ στην ψυχιατρική εκτίμηση και των 2 μερών. ΝΑΙ στη συμμετοχή παιδοψυχολόγων και 
κοινωνικών λειτουργών στην λήψη τέτοιων αποφάσεων. ΝΑΙ στην κοινή φροντίδα όταν το περιβάλλον έχει 
εξασφαλιστεί ότι είναι ήρεμο και υγιές για ένα παιδί. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ !!ΣΥΝΕΠΕΙΜΕΛΙΑ ΝΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΟΧΙ!!! ΟΠΟΙΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΑΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ 
ΚΕΡΔΙΣΕΙ! ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:19 | Μανώλης Χατζηδακης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:05 | Άννα Γεωργίου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:06 | ΑΡΗΣ Κύριε, το ανωτέρω νομοσχέδιο δεν μιλάει για το δικαίωμα των παιδιών στην 
ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή τους. Κάνατε ένα τραγικό λάθος, αφήσατε αυτή το 
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καρκίνωμα και γιγαντώθηκε, ξεσαλώσανε οι δικαστές με τα 400αρια διατροφές σε ανέργους σε επιδικαζόμενες 
σε ανύπαρκτα εισοδήματα, ξεσαλώσανε επίσης με τις κοροιδίες αποφάσεις επικοινωνίας 4 ωρών σε πατεράδες 
που εμεναν σε διαφορετικούς νομούς, τα εξοδα επικοινωνίας μεν δεν λαμβάνονταν υπόψιν, ξεσάλωσαν οι 
βουλευτές σας με τις επι 5 χρόνια υποσχέσεις για τήρηση της νομιμότητας σύμφωνα με το Διεθνές και Ενωσιακό 
δίκαιο. Ποιός δεν θυμάται τους πύρινους λόγους του Κου Αμυρα για επιστροφή στον μεσάιωνα προς την 
κυβέρνηση του συριζα, ποιός δεν θυμάται τον Κο Παναγιωτόπουλο να αναφέρεται στην προσωπική του 
επαγγελματική εμπειρία και να ομιλεί για εγκλήματα κατα παιδιών απο την υπάρχουσα νομολογία, Ποιός δεν 
θυμάται εσάς να ομιλείται για την ισόχρονη παρουσία και των δύο βιολογικών γονέων σαν δικαίωμα του ίδιου 
του παιδιού, αντ αυτού. Οι βουλευτές και νύν υπουργοί ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ μόλις διορίστηκαν (με δικές μας 
ψήφους) εσείς μετατρέψατε την συνεπιμέλεια σε επαυξημένη επικοινωνία με διατροφές τις ίδιες. Ουτε λόγος για 
αλλαγή του Ποινικού Κώδικα και ένταξη της παρεμπόδισης επικοινωνίας στο αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας. 
Ούτε λόγος οι ψευδείς κατηγορίες κακοποίησης να θεωρούνται αυτεπάγγελτο αδίκημα και να τιμωρείται 
αυστηρά, Και βέβαια ούτε λόγος για την ευθύνη των δικαστών που αναγκάζουν ανέργους πατεράδες να μένουν 
άστεγοι λόγω κατασχετηρίων που εκδίδουν με περισσή ευκολία οι Κες εξαιτίας οφειλών απο τις 
ΥΠΕΡΔΙΑΤΡΟΦΆΡΕΣ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ σε μισθους των 1000.Τα δικαστήρια κακοδικίας παραμένουν ανενεργά απο 
τότε που ιδρύθηκαν. Κάνατε ένα μεγάλο λάθος όμως.. Ο υγιής πληθυσμός της Ελλάδος κατ ποσοστό 91% με 
Αντρες, Γυναίκες παππούδες Γιαγιάδες ειναι υπέρ συνεπιμέλειας. Οι ψυχοσωματικά άρρωστοι γονείς που ζητάνε 
την διατήρηση του υφιστάμενου status είναι απειροελάχιστοι. Βέβαια υποκριτικά κάποιοι θέτουν θέμα των 
ανωτέρω, η στροφή των προεκλογικών σας υποσχέσεων έγινε για εξυπηρέτηση επαγγελματικών συντεχνιών οι 
οποίοι πλουτίζουν απο την υπάρχουσα κατάσταση. Εχουμε γεμίσει δικηγορίνες να μιλάνε για τις διατροφές των 
ξένων παιδιών (τα έσοδα τους δηλαδή) σαν να τα παιρνεις απο αυτές.. Και βέβαια οι διατροφές πάνε στις 
δικηγορίνες. Αρα επειδή θεωρώ ότι μέλημα σας είναι ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΈΣ, αυτές που προορίζονται για τους 
δικηγορικούς συλλόγους για να πλουτίζουν εις βάρος των παιδιών μαςτο όλο νομοσχέδιο ψηφιστεί δεν ψηφιστεί 
θα επιφέρει μηδέν αλλαγή στην πλειονότητα των πατεράδων και μανάδων με αποτέλεσμα να χάσετε τις εκλογές. 
Το αυτό και επιδιώκουμε. Δεν εκφράζετε εσείς και η σημερινή διοίκηση το κόμμα της δικαιοσύνης και της 
ευημερίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:25 | Δασκουλίδης Γιάννης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:48 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ Τα πράγματα είναι απολύτως απλά και μπορούν να 
καταγραφούν σύντομα και με σαφήνεια σε ένα νέο και πράγματι δίκαιο νόμο. Η βάση πρέπει να είναι απλά η 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ (και κατ’ επέκταση, των εξ αυτών παππούδων). 
Οι μπαμπάδες και οι γονείς τους (όπως είμαστε εμείς) δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία και τα 
όργανά της ως πολίτες Β’ διαλογής. ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ, τα οποία πρέπει επιτέλους να προστατευθούν. Βασικοί άξονες:1. Ως τόπος μόνιμης και νόμιμης 
κατοικίας των παιδιών να αναφέρεται ρητά στο νόμο Ο ΤΌΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΙΩΝ.2. Ίσος χρόνος των παιδιών με τον καθένα από τους γονείς (συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε των 
αντίστοιχων διανυκτερεύσεων). Αν επιμείνετε στη λογική του 1/3, να διασφαλίζεται ότι ο χρόνος αυτός αφενός 
είναι ο ελάχιστος που μπορεί να πάρει ο γονιός αυτός (περισσότερος ίσως γίνει, λιγότερος αποκλείεται), αφετέρου 
να εμπεριέχονται οπωσδήποτε διανυκτερεύσεις (π.χ. για το 1/3 του χρόνου, 10 διανυκτερεύσεις μηνιαίως ή 120 
διανυκτερεύσεις σε ετήσια βάση). Ας σταματήσει επιτέλους να εμφανίζεται ως δήθεν κανόνας το στερεότυπο της 
μητέρας ως μόνης ενδιαφερόμενης για τα παιδιά και του πατέρα ως κακοποιητή. Ο νόμος πρέπει να προστατέψει 
τη συντριπτική πλειοψηφία των καλών γονιών και όχι να βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό εξαιρέσεων.3. 
Εξαφάνιση από το νόμο οποιασδήποτε αναφοράς σε διατροφή. Όποιος γονιός έχει το παιδί, αυτός καλύπτει στο 
σύνολό του τα έξοδα του παιδιού κατά τη διαμονή μαζί του. Κανένα οικονομικό κίνητρο σε μητέρες αν 
αποφασίσουν να χωρίσουν. Μπορούν ελεύθερα να το κάνουν, αναλαμβάνοντας πλήρως τα οικονομικά βάρη των 
παιδιών όσο είναι μαζί τους, όχι φορτώνοντάς τα στο μεγαλύτερο βαθμό σε πατεράδες που τα στερούνται και 
λαχταρούν να τα δουν (ακόμη και από εμάς τους παππούδες που μας τα στερούν ζητούν οικονομική ενίσχυση 
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μέσα στα δικαστήρια).4. Άμεση αφαίρεση επιμέλειας από γονείς που με το έτσι θέλω απομάκρυναν τα παιδιά σε 
μεγάλες αποστάσεις από τον άλλο γονέα (αποξενώνοντάς τα από τον άλλο γονιό και τους εξ αυτών παππούδες). 
Ο χρόνος επικοινωνίας των αποξενωτών γονιών να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1/3, πλην της 
περίπτωσης που ο αποξενωτής γονιός αποφασίζει να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης και νόμιμης κατοικίας των 
παιδιών. Τόσο απλά είναι τα πράγματα… Έχετε τα κουράγια να πάτε την Ελλάδα του 2021 στη σύγχρονη εποχή ή 
θα μείνει η χώρα μας στο να υπογράφει διεθνείς συμβάσεις χωρίς την παραμικρή διάθεση συμμόρφωσης στην 
ίδια της την υπογραφή; Όλη η κοινωνία αναμένει με ενδιαφέρον την τελική σας επιλογή, ώστε να κάνει αργότερα 
και αυτή τις δικές της… 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:16 | Ευαγγελία Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται 
από το νόμο και να μην υποχρεώνονται να μένουν με το γονέα χωρίς να ελέγχεται αν είναι κατάλληλος ή όχι, 
κακοποιητικός ή όχι. Αφήστε το οικογενειακό δίκαιο όπως είναι και φροντίστε να ενισχύσετε τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, τους κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κτλ ώστε να υποστηρίζονται οι διαζευγμένοι γονείς 
με μόνο γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:19 | ΤΖΕΝΗ ΦΑΊΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:54 | Αλεξανδρα ΑΥΤΌ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΊ. Η 
ΣΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ.ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΈΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ.ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΙ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ.ΠΡΟΣΡΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΧΙ ΘΥΤΗ.ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΛΟΓΩ Covid 19 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΠΟΛΛΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ 
,ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΉΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟΥ ΤΩΡΑ.ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΖ ,ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:15 | Anthia Ο νόμος πρέπει να υπάρχει για το συμφέρον και μόνο το συμφέρον του παιδιού 
με βάση επιστημονικά δεδομένα. Η απομάκρυνση ενός βρέφους από τη μητέρα του αποτελεί κακοποιητική 
τακτική, ενώ η στέρηση του θηλασμού αποτελεί στέρηση αναφαίρετου δικαιώματος του βρέφους και του νηπίου 
ενώ ο βίαιος αποθηλασμός μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία του και της μητέρας του. Το νομοσχέδιο 
εκθέτει σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, συναισθηματική κακοποίηση παιδιά τα οποία πλέον θα 
υποχρεώνονται να μείνουν ΜΟΝΑ τους στο σπίτι με τον κακοποιητικό γονέα μέχρι η απόφαση σε βάρος του γονέα 
να γίνει αμετάκλητη (μπορεί και έως 10 χρόνια). Γυναίκες που υποβάλλονται σε κακοποιήσεις θα φοβούνται 
ακόμη περισσότερο να καταγγείλουν την οικογενειακή βία που βιώνουν καθώς θα φοβούνται ότι τα παιδιά θα 
αναγκαστούν μετά το διαζύγιο να μένουν με τον κακοποιητικό σύζυγο. Το νομοσχέδιο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ για 
το καλό και το συμφέρον τον παιδιών καθώς η κοινωνία στο μέλλον θα παρακολουθεί τα παιδιά της να 
κακοποιούνται και να μετατρέπονται σε ενήλικες με προβλήματα και πιθανόν ενήλικες που κακοποιούν με τη 
σειρά τους τα δικά τους παιδιά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:52 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: α. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να 
υπηρετήσει (αποκλειστικά) τα κάθε είδους συμφέροντα των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να 
μεγαλώνουν στην κοινωνία, στο πλαίσιο και των δύο γονέων τους (στενή οικογένεια) και των οικογενειών και των 
δύο γονέων τους, πατρικής και μητρικής, του πνευματικού τους γονέα, (ευρεία οικογένεια), συγγενών, φίλων και 
γειτόνων. β. Συνεπώς στο νομοσχέδιο οφείλεται να υπάρχουν διατάξεις οι οποίες να ρυθμίζουν μεταξύ άλλων, την 
επικοινωνία και την ανάπτυξη των σχέσεων των παιδιών χωρισμένων γονέων, όχι μόνο με τους γονείς τους αλλά 
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και με την ευρύτερη οικογένειά τους (μητρική & πατρική). γ. Ο γονέας που έχει την γονική επιμέλεια και συνήθως 
λαμβάνει διατροφή οφείλει να διασφαλίζει την επικοινωνία και την ανάπτυξη των σχέσεων του ανήλικου τέκνου 
με όλη την οικογένεια του άλλου γονέα αλλά και με την δική του – δηλ. οφείλει να μην απομονώνει το παιδί από 
την ευρεία οικογένειά του. δ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας ενώ λαμβάνει την διατροφή, έχει 
αποξενώσει το ανήλικο παιδί από τον άλλο γονέα (με διάφορες μεθοδεύσεις) και το έχει απομονώσει επίσης από 
όλη την οικογένεια του άλλου γονέα και πιθανόν και από τα πρόσωπα του δικού του περιβάλλοντος που 
διαφωνούν με αυτήν του τη στάση και συμπεριφορά. ε. Συνεπώς στο νομοσχέδιο προτείνεται να προστεθούν 
ανάλογες διατάξεις με τις υποχρεώσεις του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, να μεριμνά για τα ανωτέρω, με 
την απειλή της σταδιακής μείωσης έως του μηδενισμού της διατροφής και της άρσης της γονικής μέριμνας. στ. 
Επιπλέον ο γονιός που θα έχει την γονική μέριμνα και λαμβάνει διατροφή, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον 
άλλο γονέα τουλάχιστον τρείς φορές το έτος σχετικά με τα βασικά ζητήματα της ανατροφής του τέκνου, (θέματα 
υγείας, σχολείου, εξωσχολικές δραστηριότητες, άλλα σημαντικά στοιχεία), ανεξάρτητα της επικοινωνίας του 
τέκνου με τον άλλο γονέα. ζ. Επίσης στο νομοσχέδιο προτείνεται να προβλεφθούν τα ακόλουθα στην περίπτωση 
χωρισμού των γονέων και ύπαρξη ανήλικου/ων τέκνου/ων – πριν την ανάθεση της γονικής επιμέλειας έστω και 
προσωρινής, (για την προστασία όλων των δικαιωμάτων των παιδιών): ζ1. υποχρέωση διενέργειας ψυχομετρικού 
ελέγχου /τέστ από δημόσιο φορέα και για τους δύο γονείς. ζ2. υποχρέωση γραπτών προτάσεων προς τον φορέα 
διαμεσολάβησης και από τους δυο γονείς, σχετικά με όλα τα ζητήματα ανατροφής και γονικής μέριμνας για τα 
τέκνα τους – ιδιαίτερα σε όσα δύναται να διαφωνούν: για παράδειγμα εκκλησιασμού τέκνου, κ.α. ζ3. υποχρέωση 
διενέργειας ελέγχου DNA, και για τους δύο γονείς, μητρότητας (υπάρχει αιτιολόγηση!) και πατρότητας από 
δημόσιο φορέα. η. Πρόσθετα στο νομοσχέδιο προτείνεται να υπάρξει ρύθμιση σχετική με την περίπτωση όπου, ο 
ένας γονέας επιδιώκει ή/και επιτυγχάνει την γεωγραφικά απομάκρυνση του ανήλικου τέκνου από τον άλλο γονέα, 
να μην μπορεί να το πράξει χωρίς πρότερη ειδική δικαστική απόφαση. Εάν δε το πράξει χωρίς ανάλογη δικαστική 
απόφαση, να της αφαιρείται η γονική επιμέλεια και να διακόπτεται η χορήγηση της διατροφής. θ. Επιπλέον καθώς 
ο γονέας που έχει την γονική επιμέλεια και λαμβάνει διατροφή, μπορεί να απειλεί τον άλλο γονέα, π.χ. με διακοπή 
της επικοινωνίας του με το παιδί του, ώστε να μην του δίνει το ανήλικο τέκνο, για να έχει χρόνο με τους παππούδες 
του, τους θείους και τα ξαδέλφια του (απομόνωση όλα από τα μέλη της μίας οικογένειας του παιδιού), προτείνεται 
στο νομοσχέδιο να τεθεί ανάλογη διάταξη, περιορισμού ή/και εξάλειψης αυτού του φαινομένου. ι. Επίσης 
προτείνεται στο νομοσχέδιο να υπάρξει ρύθμιση ως ακολούθως: Τα ανήλικα παιδιά, χωρισμένων γονέων και με 
προβλήματα σχετικά με την ανατροφή και την επικοινωνία των τέκνων τους, να συναντιόνται υποχρεωτικά 
τουλάχιστον δύο φορές το έτος, σε κοινωνική δημοτική υπηρεσία, ή σε άλλη δημόσια δομή, ή παρουσία ενός 
διαμεσολαβητή, με τον γονέα που δεν έχει την γονική επιμέλεια ή/και με μέλη της οικογενείας του. ια. Επιπλέον 
να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο διάταξη ως εξής: οι σχολικές μονάδες και οι υπηρετούντες σ΄ αυτές, υποχρεούνται 
να ασκούν ισότιμη μεταχείριση στους διαζευγμένους γονείς με ανήλικα τέκνα, ανεξάρτητα του ποιος έχει την 
γονική επιμέλεια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:57 | Μισέλ Κόντου Στο Οικογενειακό Δίκαιο το συμφέρον του παιδιού πρέπει να έρχεται 
πριν και πάνω από όλα, πριν από θέματα ισότητας γονέων και πριν από το τεκμήριο αθωότητας. Το νομοσχέδιο 
σε πολλές διατάξεις θέτει το συμφέρον των γονέων πάνω από το συμφέρον του παιδιού και μάλιστα απαξιώνει 
τη γνώμη του θεωρώντας πρωτίστως ότι αυτή θα είναι προϊόν υποβολής. Η παιδοψυχιατρική εταιρεία κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους του υποχρεωτικού χρόνου επικοινωνίας. Κάθε περίπτωση πρέπει να 
εξετάζεται ξεχωριστά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:56 | Εμμανουήλ Κ. Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας 
δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό 
μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις 
(ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου 
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του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για την 
Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέκαμψε το 
πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε (Επίτιμου 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς 
επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους 
πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για τους λόγους που εξηγήσαμε ανωτέρω. 
 
29 Μαρτίου 2021, 08:04 | Γιώργος Παρασκευάς Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξυπηρετεί πελατειακά 
συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσιάρα από lobby με οικονομική ισχύ. Είναι ντροπή μέσα στη 
πανδημία και αν όψει του 4ου μνημονίου η κυβέρνηση να νομοθετεί τόσο προληπτικά με σκοπό την εξασφάλιση 
των χρηματοδοτών της για τις επόμενες εκλογές. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αποτελεί το μανιφέστο των 
ενεργών μπαμπάδων χωρίς ειρμό και καμία νομική βάση. Η ετυμηγορία από τη κοινωνία θα είναι αμείλικτη για 
τους άσχετους πολιτικούς που θα βασανίσουν παιδιά και γονείς μέσα από τη νομοθέτηση αυτού το κακότεχνου 
νομοσχεδίου. Πολύ φοβούμαι ότι η κοινωνική αναταραχή και η αυτοδικίες θα αυξηθούν κατακόρυφα μετά τη 
ψήφιση του ενώ τα παιδιά θα βιώσουν καταστάσεις που θα μείνουν ανεξίτηλες στη ψυχή τους. Μόνο ντροπή για 
την ελληνική κυβέρνηση. 
 
29 Μαρτίου 2021, 07:10 | Ελεάννα Το Άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο αντικαθιστά το 
Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» (δηλαδή τον 
διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 2/3-1/3) «είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 
Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι αν ο ένας γονέας έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά του 
παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική απόφαση να γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να αναιρεθεί ο κανόνας του 
«2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση θεωρείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα – στην πράξη 
«αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά 
βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν. 
 
29 Μαρτίου 2021, 07:47 | Κορνηλια Π Γιατι να μην μπορω να βλεπω τα εγκονια μου;Γιατι ο πατερας δεν 
δικαιουται ισο χρονο με τα παιδια του. Γιατι δινει το κρατος δικαιωμα στην μητερα να μπορει μονο και μονο για 
λογους εκδικησεις να αλλαζει τοπο κατοικιας προκειμενου να βλαψει τον Πατερα. Μην επιτρεψεται τετοιες 
εκδικιτηκες συμπεριφορες. ΚΑΚΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΝΕΤΕ.Μπειτε στην θεση ενος Πατερα που ειναι μεν ικανος αλλα 
στερειται το δικαιωμα να ειναι διπλα και να μεγαλωνει τα παιδια του. 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:48 | Δέσποινα Φ. Η Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια είναι απόρροια ανδροκεντρικών νομοθεσιών 
και lobbying. Αντίθετα, οι παιδοκεντρικές θέσεις έχουν επιστημονικές βάσεις προερχόμενες από τη νευροβιολογία 
του τραύματος, τα δικαιώματα των ανηλίκων και την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. 
Νομοθεσία η οποία ορίζει την Συνεπιμέλεια οριζόντια κι άκαμπτα, που δεν στηρίζει τον Θεσμό του Διαμεσολαβητή 
και που βασίζεται σε υστερίες για «αποξένωση» -οι οποίες έχουν επιστημονικά αποδομηθεί- είναι νομοθεσία 
πυροτέχνημα. Αν ήταν παιδοκεντρική η προτεινόμενη νομοθεσία, η κυβέρνηση θα εστίαζε στη Συναινετική 
Συνεπιμέλεια και την ίδρυση Δικαστηρίων Οικογενειακού Δικαίου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:54 | Σοφη Κ «Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου 
δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους 
έναντι αυτού». Το συμφέρον του παιδιού παγκοσμίως είναι αόριστη έννοια. Ο κάθε δικαστής πρέπει να το ορίζει 
εξατομικευμένα και να μην ορίζεται από το νομοθέτη οριζόντια για όλα τα παιδιά από ένα βρέφος μέχρι ένα παιδί 
στην εφηβεία. Φαίνεται ότι για πρώτη φορά προάγεται το συμφέρον του γονιού που δεν έχει την επιμέλεια και 
όχι το συμφέρον του παιδιού. 



499 
 

 
29 Μαρτίου 2021, 02:25 | ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΊΣΟΣ ΧΡΌΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΉΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ ΜΕ ΊΣΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ!!ΒΟΗΘΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΖΟΎΝΕ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΈΦΟΝΤΑΙ 
ΜΌΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΈΝΑΝ ΓΟΝΈΑ. ΔΏΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:41 | Β.Δεληγιαννη Αποξενωμένη Μητέρα Να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών, να 
ανατρέφονται ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Τα παιδιά έχουν ανάγκη τη φυσική παρουσία και των δυο γονέων 
στη ζωή τους. Να σταματήσουμε να πενθούμε παιδιά που είναι στη ζωή και δυστυχως δεν μπορούμε να τα δουμε. 
Να σταματήσει η εργαλειοποιηση των παιδιών ως μέσα ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ έναντι του άλλου γονέα που δεν έχει την 
επιμέλεια. Να σταματήσει η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τον γονέα που έχει τα λιγότερα δικαιώματα και να μπορούν τα 
παιδιά να αγαπούν και να εκφράζονται, να μην φοβούνται να πουν στον αλλο γονέα τους ότι τον αγαπούν, δεν 
είναι αδίκημα…. είναι απλά η μητέρα τους ..είναι ο πατέρας τους. Να μπει ένα οριστικό τελος ως προς τις ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ έναντι του αλλου γονέα για προσωπικό όφελος και ικανοποίηση, να σταματήσουν να λαμβάνονται 
υπόψιν γνωματεύσεις ιδιωτών – λειτουργών που σκοπό έχουν να βλάψουν την εικόνα του άλλου γονέα και 
ΦΥΣΙΚΑ να δημιουργηθεί ένα σύστημα από Δικαστικούς Λειτουργούς με εκπαίδευση- επιμόρφωση – ενασχόληση 
σε θεματα οικογενειακού δικαίου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:15 | Γιώργος Η συνεπημέλεια προϋποθέτει τις καλές σχέσεις και την συνεννόηση μεταξύ 
των δύο γονιών, μπορεί να είναι μόνο συνεναιτική για να λειτουργήσει προς όφελος των παιδιών. Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΠΗΜΕΛΕΙΑ ΜΟΝΟ ΒΑΡΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΑΥΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΑΠΕΙΛΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:04 | ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΟΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΤΟ 
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ! ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ!  
 
29 Μαρτίου 2021, 02:27 | ΜΑΡΙΑ Κ. ΑΠΟΞΕΝΩΝΕΝΗ ΜΑΝΑ Είμαι μια μητέρα που έχει χάσει εντελώς την επαφή 
με το παιδί της λόγω του ότι το έστειλα για διακοπές με τον πατέρα του όταν ήταν 9 χρονών και μόλις είχαμε 
χωρίσει με τον πατέρα του και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν το ξαναείδα. Το αποξένωσε για 5 χρόνια εντελώς 
κάνοντας του πλύση εγκεφάλου εναντίον μου. Το έβλεπα μονό για 5 λεπτά το μήνα στο σχολείο του και για μια 
μικρή περίοδο 3 μηνών, στην Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων, παρουσία κοινωνικής λειτουργού, -η οποία έγραψε 
έκθεση ότι παιδί πάσχει από το σύνδρομο γονικής αποξένωσης. Και αυτά, μετά από ένα σωρό δικαστήρια οπού 
κανένα δικαστήριο δεν αποδεχόταν το γεγονός, ότι το παιδί δε θέλει να με βλέπει γιατί έχει υποστεί πλύση 
εγκεφάλου και γονική αποξένωση. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμιά απόφαση με έναν αποτελεσματικό 
τρόπο για να μπορώ να βλέπω το παιδί μου. Ακόμα και σήμερα, που το παιδί είναι 15 χρονών, το βλέπω μία δυο 
φορές το χρόνο για κανένα δίωρο, χωρίς ποτέ να θέλει να μείνει μαζί μου, ούτε στις διακοπές, ούτε 
Σαββατοκύριακα. Το νέο νομοσχέδιο να μη δίνει πάλι απόλυτη εξουσία στους δικαστές και επιτελούς να δίνει το 
δικαίωμα στο παιδί να ανατρέφεται και από τους δυο γονείς του ισότιμα, ισόχρονα και στα δυο σπίτια τους, για 
να πάψει πια αυτή η παθογένεια που κακοποιεί τόσα παιδιά, αναγκάζοντας τα να μεγαλώνουν σαν ορφανά και 
τόσους γονείς να πενθούν για την απώλεια του παιδιού τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:22 | Ιφιγένεια Καλοδικη Τα παιδιά δεν είναι βαλιτσάκι να πηγαίνουν μια βδομάδα στο ένα 
σπίτι και μια στο άλλο. Τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα και σαφή όρια. Αλλιως δεν βρίσκουν ηρεμία πουθενα. 
Πως θα γίνει αυτό όταν κάθε βδομάδα θα αλλάζουν οι κανόνες; Γιατί είναι βέβαιο ότι κάθε σπίτι θα έχει τους 
δικούς του κανόνες. Θα μου πείτε να συνεννοούνται οι δύο πλευρές για το συμφέρον του παιδιού. Φυσικα ,αλλά 
αν υπάρχει τόσο καλή συνεννόηση και επικοινωνία δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να θεσπιστεί η υποχρεωτική 
συνεπιμελεια. Συνεπιμελεια υπάρχει και τώρα αν οι δύο γονείς είναι σύμφωνοι. Το νομοσχέδιο δυστυχώς 
εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και δεν λαμβάνει υπόψη ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:11 | Κατερινα Δηλαδη αν καποιος ειναι κακοποιητικος γονεας (που στην πλειονοτητα των 
περιπτωσεων ειναι ο αντρας) κανεις δεν προστατευει το παιδι εως οτου καταδικαστει ο γονεας, δηλαδη μπορει 
και μετα απο 10 χρονια. Εως τοτε το παιδι θα μενει μονο του με το γονεα αυτο και θα κακοποιειται ή θα βιαζεται 
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χωρις προστασια! Επισης, αν ο ενας απο τους 2 γονεις λογω επιλογης καθοταν σπιτι να φροντιζει το παιδι μετα το 
διαζυγιο αυτο δε θα αποτελει κριτηριο για το που ειναι το συμφερον του παιδιου να μενει. Δηλαδη το συμφερον 
του παιδιου ειναι να μενει με παπουδες και γιαγιαδες αντι να ειναι με το γονεα (που εχει τη δυνατοτητα να το 
φροντιζει τις ωρες που ο αλλος λειπει)? Το που θα μενει το παιδι θα πρεπει να εξεταζεται με γνωμονα ποιος ειναι 
ο πιο καταλληλος, καταρτισμενος, με ενσυναισθηση γονεας, που ειναι συνεπης στις υποχρεωσεις του, θελει να 
προσφερει το καλυτερο στο παιδι (και οχι ετοιματζηδικες ανθυγειινες λυσεις, τυπου τηλεοραση, τζανκ φουντ κτλ) 
Και σιγουρα ο πιο καταλληλος δεν ειναι αυτος που θα φορτωσει ολες τις ευθυνες στους γονεις του.Εννοειται οτι 
πρεπει να υπαρχει συχνη επικοινωνια του παιδιου και με τους 2 γονεις, ομως αυτο δεν σημαινει υποχρεωτικη 
συνεπιμελεια, ουτε εναλλασομενη κατοικια (με ολα τα προβληματα που αυτο μπορει να προκαλεσει στην ηδη 
υποαναπτυκτη Ελλαδα). Δε ζουμε δυστυχως στη Σουηδια, οπου δεν υπαρχει ανεργια, οπου υπαρχει μεριμνα απο 
το κρατος, οπου θα μπορουσε ενα παιδι να εχει ευκολα 2 σπιτια, υπαρχει καλη συγκοινωνια και και. Εδω δεν 
μπορουμε να συντηρησουμε καν το ένα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:49 | Γιώργος επιστολή από Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων 
Παιδιών & Εφήβων. Προς: κ. Ι. Τέντε Πρόεδρο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση του 
Οικογενειακού Δικαίου, Πρόεδρο Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου. Αξιότιμε κύριε Ι. Τέντε, Ενόψει της 
εξαγγελθείσας αναμόρφωσης του Οικογενειακού Δικαίου και της έντονης δημόσιας συζήτησης, ιδίως σε σχέση με 
το θέμα της συν-επιμέλειας, η Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε., επίσημος επιστημονικός φορέας των Ψυχιάτρων Παιδιού και 
Εφήβου, επεξεργάστηκε τα θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις του χωρισμού/ διαζυγίου των γονέων και της 
διάσπασης της οικογενειακής ενότητας στην ψυχική υγεία των παιδιών, και παραθέτει τις απόψεις της σχετικά. Ι. 
H εδραιωμένη επιστημονική γνώση, η σύγχρονη βιβλιογραφία*, και η κλινική πρακτική, επιβεβαιώνουν ότι για 
την ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών και για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, είναι 
απαραίτητη η ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή τους, και η μεταξύ τους συνεργασία με 
γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των παιδιών. ΙΙ. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό σύστημα, οι γονείς είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την ανατροφή των παιδιών τους, στις δε περιπτώσεις διάσπασης του οικογενειακού δεσμού, 
εφόσον οι γονείς δεν συμφωνούν μεταξύ τους, το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της επιμέλειας του 
παιδιού, είτε στον έναν γονέα, είτε και στους δύο, σε διάφορους χρονικούς ή λειτουργικούς συνδυασμούς συν-
επιμέλειας, είτε σε τρίτο άτομο, με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. ΙΙΙ. Εξαιρετικά 
σημαντικά σημεία σε σχέση με το συμφέρον του παιδιού είναι η αξιολόγηση της επάρκειας / καταλληλότητας 
κάθε γονέα στην άσκηση του ρόλου του και της δυνατότητας ανταπόκρισής του στις υποχρεώσεις και ευθύνες 
που απορρέουν από αυτόν, όπως επίσης και η εκτίμηση των σχέσεων του παιδιού με τον κάθε γονέα. Και για μεν 
τη γονική επάρκεια, τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων αυτονόητη η δυνατότητα των 
γονέων να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών τους, οι δε σχέσεις του παιδιού με τον κάθε γονέα, δεν 
διαμορφώνονται «εν κενώ» μετά το χωρισμό τους αλλά αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης φάσης ζωής της 
οικογένειας. Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την ψυχική υγεία και την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών 
μετά το χωρισμό των γονέων τους, είναι η συνεργασία των γονέων πριν, στη διάρκεια, και μετά το χωρισμό τους. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία τα παιδιά των έντονα συγκρουσιακών διαζυγίων αναφέρονται ως τα «παιδιά του 
Αρμαγεδδώνα», οι δε επιπτώσεις των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και της αντιδικίας των γονέων στην ψυχική 
τους υγεία είναι ολέθριες. Επομένως, κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών είναι η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ελεύθερου συγκρούσεων. ΙV. Εξαιρετικής σημασίας για τη 
ρύθμιση της επιμέλειας είναι επίσης η ηλικία του παιδιού, δεδομένου ότι οι ανάγκες του παιδιού και η δυνατότητα 
προσαρμογής του διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το αναπτυξιακό στάδιο, ατομικά χαρακτηριστικά, και 
ενδεχόμενες συναισθηματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο, να εξασφαλίζεται 
σταθερότητα στο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες, κύκλος συνομηλίκων, κ.λπ.) 
και στις συνθήκες ανατροφής. Ιδίως τα βρέφη και νήπια, έχουν ανάγκη από σταθερά σημεία αναφοράς καθώς σε 
περιπτώσεις συνεχόμενων μεταβολών στο περιβάλλον τους εκδηλώνουν συμπτώματα άγχους και 
συναισθηματικές δυσκολίες, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι, έχουν ανάγκη από σταθερό 
περιβάλλον, για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με συνομηλίκους, και από σταθερότητα στον τρόπο 
ανατροφής. V. Όσον αφορά τις μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της συν-επιμέλειας, και επομένως της 
εναλλασσόμενης διαμονής των παιδιών, στην ψυχική υγεία παιδιών και γονέων, τα συμπεράσματα είναι 
αντικρουόμενα και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, προς το παρόν τουλάχιστον, με επιφύλαξη. Οι περισσότερες 
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μελέτες είναι συγχρονικές, λόγω και της πρόσφατης σχετικά εφαρμογής της χρονικής συν-επιμέλειας, τα δείγματα 
είναι μικρά, και δεν υπάρχουν διαμήκεις μελέτες που να επιβεβαιώνουν τις όποιες επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. 
Επιπρόσθετα, μελέτες που αναφέρουν θετικά αποτελέσματα, προέρχονται από χώρες με διαφορετικές κοινωνικές 
συνθήκες όπου η επιλογή της συν-επιμέλειας έχει γίνει από τους ίδιους τους γονείς με έγκριση και υποστήριξη 
των δικαστικών ή/και κοινωνικών υπηρεσιών. Επομένως, δεν αντανακλούν το ποσοστό του χρόνου που 
μοιράζονται τα παιδιά με καθένα από τους δύο γονείς, αλλά τη θετική μάλλον επίδραση της συνεννόησης και 
συνεργασίας μεταξύ των γονέων. Αντίθετα, στα συγκρουσιακά διαζύγια οι γονείς αναλώνονται στην επίλυση των 
δικών τους ενδοψυχικών και διαπροσωπικών προβλημάτων και δεν είναι σε θέση να θέσουν σε προτεραιότητα 
τις ανάγκες των παιδιών, με αρνητικές συνέπειες στον ψυχισμό και την εξέλιξή τους. Τα αίτια των γονικών 
συγκρούσεων συχνά είναι πολύ βαθύτερα, και δεν αναμένεται να λυθούν απλά με το ισόχρονο μοίρασμα της 
επιμέλειας, αλλά με κατάλληλη υποστήριξη των γονέων, όπως προτείνεται παρακάτω. VI. Συμπερασματικά, 
προκειμένου τα παιδιά να δομήσουν υγιή ψυχισμό και να εξελιχθούν προσωπικά και κοινωνικά, έχουν απόλυτη 
ανάγκη από γονείς επαρκείς και συνεργαζόμενους στην φροντίδα και ανατροφή τους, και από σταθερή και 
προβλέψιμη καθημερινότητα, σύμφωνα πάντοτε με τις αναπτυξιακές και ατομικές τους ανάγκες. Η ρύθμιση της 
επιμέλειας, είτε συναινετικά είτε με απόφαση Δικαστηρίου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω και να 
αποφασίζεται με κριτήριο το συμφέρον του συγκεκριμένου κάθε φορά παιδιού. Και προκειμένου να 
διασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού η ουσία των αποφάσεων πρέπει να εκπληρώνει τις βασικές 
συναισθηματικές και αναπτυξιακές του ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τη συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού, η 
αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, και άλλους 
εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. VII. Η άποψη της Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε. είναι ότι πρέπει να 
προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιών-γονέων, και κάθε φορά να επιλέγεται η 
καταλληλότερη για το συγκεκριμένο παιδί, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση συν-
επιμέλειας ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των παιδιών με καθένα από τους δύο γονείς. Στις περιπτώσεις 
όπου οι γονείς διαφωνούν έντονα και δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για την επιμέλεια των παιδιών 
τους, επιβάλλεται να προβλεφθεί μια σειρά μέτρων για την προστασία των παιδιών και την διασφάλιση της κατά 
το δυνατόν βέλτιστης επαφής και επικοινωνίας και με τους δύο γονείς. Ως τέτοια μέτρα προτείνονται: Η 
υποχρέωση των αντιδικούντων γονέων να παρακολουθήσουν, πριν την προσφυγή στο δικαστήριο, συνεδρίες 
οικογενειακής διαμεσολάβησης από ειδικά εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους διαμεσολαβητές ειδικούς 
ψυχικής υγείας. Στόχος της διαμεσολάβησης θα είναι η προαγωγή της λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ των 
γονέων και η δημιουργία ενός σχεδίου ανατροφής των παιδιών, το οποίο θα αναγνωρίζει και θα ανταποκρίνεται 
στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Η συμφωνία των γονέων για τη ρύθμιση της επιμέλειας, της επικοινωνίας, και 
της διατροφής, και το σχέδιο ανατροφής, θα υποβάλλονται προς κρίση στο δικαστήριο. Από τη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης μπορεί να προκύψει ότι ενδείκνυται ή/και επιβάλλεται η συμβουλευτική γονέων από ειδικούς 
ψυχικής υγείας, με στόχο, μέσω της ουσιαστικής κατανόησης των αναγκών, των συναισθημάτων, και της 
συμπεριφοράς των παιδιών μετά το χωρισμό, να προωθηθεί η κατάλληλη ανταπόκριση κάθε γονέα στις ανάγκες 
των παιδιών, και να υποστηριχθούν οι γονείς στο ρόλο τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θεωρούμε ότι 
οι αλλαγές που συμβαίνουν μετά το χωρισμό των γονέων και τη διάσπαση της οικογενειακής ενότητας επηρεάζουν 
τη ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, επομένως ο θεσμός της συμβουλευτικής γονέων σε 
κάθε περίπτωση διαζυγίου, θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος. Επιπλέον, η Πολιτεία θα πρέπει να 
θεσμοθετήσει το Οικογενειακό δικαστήριο, στο οποίο οπωσδήποτε θα προβλέπεται η δημιουργία 
διεπιστημονικής ομάδας με θέσεις ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, με 
εξειδίκευση στο πεδίο αυτό, που θα εκτιμούν την κάθε περίπτωση και θα επικουρούν τον δικαστή στην απόφασή 
του. Την έλλειψη αυτή «υποκαθιστούν» σήμερα οι αντίδικοι γονείς, προσκομίζοντας γνωματεύσεις από ειδικούς 
ψυχικής υγείας, συνήθως αντικρουόμενες, τις οποίες λαμβάνουν κατά περίπτωση υπόψη οι δικαστές, 
αναλώνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από τη ζωή των παιδιών, αλλά και των ιδίων, δαπανώντας μεγάλα ποσά, και 
επιβαρύνοντας την απονομή της δικαιοσύνης. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά κυρίως γιατί η ανάπτυξη των 
παιδιών δεν μπορεί να περιμένει, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την ταχεία διεκπεραίωση αυτών των 
οικογενειακών υποθέσεων. Οι Ψυχίατροι Παιδιού και Εφήβου, πιστεύουμε πως με αυτή την τριπλή θεσμική 
πλαισίωση, υποχρεωτική διαμεσολάβηση από ειδικούς ψυχικής υγείας – συμβουλευτική γονέων – οικογενειακό 
δικαστήριο, θα υποστηριχθούν οι γονείς στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου, με στόχο το όφελος του παιδιού 
και την διασφάλιση μιας αρμονικής και ισότιμης σχέσης του και με τους δύο γονείς. Ειδικά για την πρόταση 



502 
 

νομοθετικής ρύθμισης της συν-επιμέλειας ως «υποχρεωτικής», που όπως εξαγγέλθηκε έχει σκοπό να 
προστατεύσει τα παιδιά από την εργαλειοποίησή τους εν μέσω συγκρουσιακών διαζυγίων αλλά και να 
διασφαλίσει τα δικαιώματα των γονέων στο να μοιράζονται τη ζωή των παιδιών τους, επειδή κάθε περίπτωση 
παιδιού και γονέων είναι διαφορετική, και ιδίως επειδή στα συγκρουσιακά διαζύγια υπάρχουν όλα τα 
προαναφερόμενα πολύπλοκα θέματα της ψυχικής ζωής των γονέων και των παιδιών, θεωρούμε ότι 
“σολομώντειες λύσεις” δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, γι’ αυτό και η μορφή της επιμέλειας δεν πρέπει 
να ρυθμίζεται άκαμπτα και οριζόντια. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε τη νομοθετική πρόβλεψη της 
παρακολούθησης, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, της εφαρμογής των αποφάσεων ανάθεσης 
επιμέλειας και του ελέγχου των αποτελεσμάτων τους, όπως επίσης και της αναθεώρησης των αποφάσεων, όποτε 
προκύπτει ανάγκη. Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου παραμένει στη 
διάθεση της Πολιτείας για οποιαδήποτε περαιτέρω συμβολή στο συγκεκριμένο έργο, εφόσον της ζητηθεί. Για το 
Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:23 | Ταβουλάρη Μαριάννα Είμαι καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανά τα 
χρόνια έχω πάντα μαθητές που περνάνε τον μισό χρόνο με τον κάθε γονέα, είτε βδομάδα παρά βδομάδα ή μέρα 
παρά μέρα. Όλα τα παιδιά αυτά, έχουν σοβαρό πρόβλημα στο σχολείο. Είναι μονίμως αποδιοργανωμένα. Ξεχνάνε 
διαρκώς βιβλία, εργασίες, πράγματα στο ένα σπίτι ή στο άλλο. Έχουν μια μόνιμη δικαιολογία ότι φταίει για όλα 
το ότι συνεχώς πηγαίνουν από το ένα σπίτι στο άλλο. Έχουν προβλήματα στην κοινωνικοποίηση και στις σχέσεις 
με τους φίλους τους. Δεν μπορούν να έχουν σταθερότητα πουθενά στην ζωή τους. Είναι σε μία μόνιμη μετακίνηση, 
που τους κάνει κακό. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:53 | Νικολετα Οχι υποχρεωτική συνεπιμελεια το παιδί θελει μόνιμη κατοικία ηρεμία και 
ασφάλεια πρέπει να δούμε το συμφέρον του παιδιού. Δεν φταίνε τα παιδιά να μπαίνουν ανάμεσα σε διαμάχες 
γονέων. Να απορριφθεί το νομοσχεδιο.. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:20 | ΤΑΝΙΑ Δηλαδή εγω που δέχομαι λεκτικη βια κ λίγο εχει λείψει και η σωματική βία που 
δυστυχώς βλέπω έναν συζυγο-πατερα αμέτοχο όσον αφορά το μωρό που η μόνη ενασχόληση με το μωρο ειναι 
όταν πρέπει να τον πάει στη μάνα του να τον δει, γιατί λοιπόν θα πρέπει α αποδεχτώ την συνεπιμελεια από την 
στιγμή που ειναι «ανικανος» τουλάχιστον να φερθει σωστά απέναντι στο ίδιο του το παιδί..που αντί να αφιερώνει 
χρόνο με το μωρο θα το πηγαίνει στη μάνα του να το «μεγαλωνει» τις μέρες απου θα τον έχει.. ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΕΧΟΜΑΙ 
ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:02 | Νικολετα Οχι υποχρεωτική συνεπιμελεια το παιδί θελει μόνιμη κατοικία ηρεμία και 
ασφάλεια πρέπει να δούμε το συμφέρον του παιδιού. Δεν φταίνε τα παιδιά να μπαίνουν ανάμεσα σε διαμάχες 
γονέων. Να απορριφθεί το νομοσχεδιο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 00:43 | ΣΠΥΡΙΔΆΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία. 
Ολες οι έρευνες συμφωνούν ότι τό συμφέρον τών παιδιών είναι η συνεπειμελια και η κοινή ανατροφή και από 
τους δύο γονείς. 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:26 | ΠΕΤΡΟΣ Χ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Είναι μεγάλη ανάγκη και υποχρέωση της πολιτείας να δώσει την 
ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να μεγαλώνουν με τούς δυο γονείς…. θεωρώ ότι είναι μια ιστορική στιγμή, για όλους 
τούς εμπλεκόμενους να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα σε αρκετά μεγάλο βαθμό, γνωρίζω από προσωπική εμπειρία 
τη σημαίνει για ένα παιδί στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στην ζωή, του γενικότερα να μεγαλώνει χωρίς την 
παρουσία των δυο γονέων. ΔΩΣΤΕ την ευκαιρία στους μπαμπάδες να είναι και να αισθάνονται χρήσιμοι γονείς. 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:54 | Δ. Κοντουβάλης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχεδιο για τη Συνεπιμελεια πρεπει να ψηφιστει άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδια το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια.  Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
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γονέων.Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:48 | Χρήστος Δεν είναι δυνατόν το υπάρχων νομοσχέδιο να είναι σωστό, εφόσον πάνω από 
90% καταλήγει σε μια πλευρά !Ξυπνήστε και επιβάλλεται την ισότητα των γονέων !!! Ισότητα παντού. 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:18 | Ελένη Λιβανού Η φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου με αφήνει άφωνη. Είμαι και εγώ 
γιαγιά, που ζω τα εγγόνια μου από κοντά, σχεδόν καθημερινά. Το θέμα είναι τα παιδιά. Τα παιδιά που πρέπει να 
μεγαλώνουν με σταθερή εστία, με σαφή όρια, με ασφάλεια, με αγάπη. Ο νόμος αυτός τους επιβάλλει να 
μετακομίζουν αναγκαστικά κάθε εβδομάδα από το ένα σπίτι στο άλλο. Ευτυχώς, που δεν τους επιβάλλει να 
αλλάζουν και σχολείο! Το θέμα δεν είναι πόσο χρόνο περνούν με τη γιαγιά ή τον παππού. Ο ρόλος μας είναι 
επικουρικός. Το θέμα είναι ότι ούτε ένας ενήλικας θα άντεχε να γίνεται μπαλάκι διαρκώς αλλάζοντας σπίτι. Πόσο 
μάλιστα αυτές οι ψυχούλες, που με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα τρέχουν από τον ένα ψυχολόγο στον άλλο! 
Δε συζητώ για τις καημένες τις εργαζόμενες μανούλες, που το μόνο που κάνει είναι να τις στέλνει στο δικαστήριο. 
Γιαγιάδες σκεφτείτε, έτσι μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά μας; 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:14 | Γιαννα Δημιουργία επιτέλους Οικογενειακου Δικαστηρίου που θα εξετάζει την κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά και θα παραπέμπει υποθέσεις στις οποίες δεν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των γονέων, σε 
ειδικούς. Κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους, παιδοψυχολόγους κτλ. Να λαμβάνετε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ και η 
συναίνεση του παιδιού στις αποφάσεις! Δεν μπορεί ένας νομοθέτης να έρχεται και να αποφασίζει εκ των 
προτέρων τόσο σοβαρά θέματα! Μια κληρωτή επιτροπή ειδικών ή και ένορκων θα ήταν μια πολύ καλή πρακτική. 
Να παίζει ρόλο επίσης το ποσό ενεργός ήταν ο γονιός και εντός του γάμου. Δεν γίνεται να είναι απών ο ένας από 
τους δύο γονείς καθ’ όλη την διάρκεια του γάμου σε ζητήματα που αφορούν αφορούν παιδί και να μην ερευνάται 
αυτό το ενδεχόμενο. Τέλος, ας σταματήσει η εκμετάλλευση της διατροφής. Αν ο ένας από τους δύο ζητήσει πλήρη 
επιμέλεια, να στερείται του δικαιώματος διατροφής! Και αντίστοιχα, να μην χρησιμοποιηθεί αυτό το νομοσχέδιο 
ώστε να γλυτώσουν την διατροφή οι έχοντες τα μέσα και την οικονομική δυνατότητα και συνεχής πίεσης μέσω 
δικηγόρων. Κάντε ότι μπορείτε να σταματήσετε την εκδικητικότητα με μόνα θύματα τα παιδιά! 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:14 | Γιώργος Κ. Προς την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του παιδιού θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η ισόχρονη φυσική παρουσία και η εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού. Κοινές γονικές ευθύνες 
και κοινά δικαιώματα-υποχρεώσεις. Όλες οι εγχώριες και διεθνείς έρευνες και οι επιστημονικές μελέτες, 
συνηγορούν προς την εξασφάλιση της Συνεπιμέλειας. Οι χιλιομετρικές-γεωγραφικές αποστάσεις με την έμπρακτη 
αγάπη του γονέα έχουν εκμηδενιστεί όπως αντίστοιχα θα πρέπει να εκμηδενιστούν και οι αποστάσεις του Νόμου. 
Ο ρόλος του κάθε γονιού είναι μοναδικός, δεν αντικαθίσταται και θα πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος αμοιβαίος 
σεβασμός, κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξασφαλίζει η Εφαρμογή του Νόμου μέσα από την Εκτελεστικότητα-
Αμεσότητα των αποφάσεων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:17 | Γιάννης Μαρκόπουλος Εάν θέλουμε να θεωρούμαστε ευνομούμενη κοινωνία και 
πολιτισμένη χώρα πρέπει άμεσα ο νόμος να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των παιδιών και την ισότητητα των 
πολιτών (στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά το φύλλο των πολιτών). Πρέπει να διασφαλιστεί με τον νόμο η 
Συνεπιμέλεια, ο Ίσος Χρόνος και η Εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:07 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑ (Από την δημοσίευση του Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε., επίσημου επιστημονικού 
φορέα των Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου). Προτάσεις 1. Η υποχρέωση των αντιδικούντων γονέων να 
παρακολουθήσουν, πριν την προσφυγή στο δικαστήριο, συνεδρίες οικογενειακής διαμεσολάβησης από ειδικά 
εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους διαμεσολαβητές ειδικούς ψυχικής υγείας. Στόχος της διαμεσολάβησης θα 
είναι η προαγωγή της λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και η δημιουργία ενός σχεδίου ανατροφής 
των παιδιών, το οποίο θα αναγνωρίζει και θα ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Η συμφωνία 
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των γονέων για τη ρύθμιση της επιμέλειας, της επικοινωνίας, και της διατροφής, και το σχέδιο ανατροφής, θα 
υποβάλλονται προς κρίση στο δικαστήριο. 2. Από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί να προκύψει ότι 
ενδείκνυται ή/και επιβάλλεται η συμβουλευτική γονέων από ειδικούς ψυχικής υγείας, με στόχο, μέσω της 
ουσιαστικής κατανόησης των αναγκών, των συναισθημάτων, και της συμπεριφοράς των παιδιών μετά το χωρισμό, 
να προωθηθεί η κατάλληλη ανταπόκριση κάθε γονέα στις ανάγκες των παιδιών, και να υποστηριχθούν οι γονείς 
στο ρόλο τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θεωρούμε ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν μετά το χωρισμό 
των γονέων και τη διάσπαση της οικογενειακής ενότητας επηρεάζουν τη ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη 
των παιδιών, επομένως ο θεσμός της συμβουλευτικής γονέων σε κάθε περίπτωση διαζυγίου, θα μπορούσε να 
αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος. 3. Επιπλέον, η Πολιτεία θα πρέπει να θεσμοθετήσει το Οικογενειακό δικαστήριο, 
στο οποίο οπωσδήποτε θα προβλέπεται η δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας με θέσεις ψυχιάτρων παιδιού και 
εφήβου, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, με εξειδίκευση στο πεδίο αυτό, που θα εκτιμούν την κάθε 
περίπτωση και θα επικουρούν τον δικαστή στην απόφασή του. Την έλλειψη αυτή «υποκαθιστούν» σήμερα οι 
αντίδικοι γονείς, προσκομίζοντας γνωματεύσεις από ειδικούς ψυχικής υγείας, συνήθως αντικρουόμενες, τις 
οποίες λαμβάνουν κατά περίπτωση υπόψη οι δικαστές, αναλώνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από τη ζωή των 
παιδιών, αλλά και των ιδίων, δαπανώντας μεγάλα ποσά, και επιβαρύνοντας την απονομή της δικαιοσύνης. Για 
τους παραπάνω λόγους, αλλά κυρίως γιατί η ανάπτυξη των παιδιών δεν μπορεί να περιμένει, θεωρούμε 
εξαιρετικά σημαντική την ταχεία διεκπεραίωση αυτών των οικογενειακών υποθέσεων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 20:44 | Γιάννης Κάποτε οι γονείς μου παραλίγο να χωρίσουν, αλλά τελικώς δεν έγινε, ευτυχώς 
για εμένα. Παρότι με τον πατέρα μου δεν είχα ιδιαίτερα καλές σχέσεις, εντούτοις ως παιδί, πιστεύω πως δεν θα 
μεγάλωνα σωστά χωρίς την προστατευτική του φιγούρα. Όταν έμπαινε το βράδυ στο σπίτι κι έκλεινε η πόρτα 
νόμιζα πως κανείς μα κανείς δεν θα μπορεί να με πειράξει και να μου κάνει κακό. Εκτός των άλλων με δίδαξε κι 
έναν ηθικό κώδικα τιμής, που αυτός ακόμα και σήμερα καθορίζει τη ζωή μου. Διότι όντας εγώ ένα ατίθασο παιδί, 
δεν θα μπορούσε μόνη η μητέρα μου να με ελέγξει. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τη μητέρα αλλά και τον πατέρα. 
Αλλιώς, το πιθανότερο είναι να έχουν κολοβή-ανάπηρη ανατροφή. 
 
28 Μαρτίου 2021, 20:51 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Προτεινόμενη διάταξη. Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση ΤΗΣ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΝ του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Η φυσική κατάσταση και το βασικό προστατευόμενο δικαίωμα είναι 
η ανατροφή του παιδιού εξίσου και από τους δύο γονείς του. Κανένας γονέας δεν μπορεί ν’ απομακρυνθεί από τ 
την ανατροφή του παιδιού του χωρίς τη θέληση του ίδιου του γονέα. Η ρήτρα διαφυγής του συμφέροντος του 
παιδιού επιτρέπει σε όλους (γονείς, δικαστήρια, αρχές, όργανα ελέγχου) να σταθμίσουν αν πρέπει κάποιος ν’ 
απομακρυνθεί. Για κάθε ένα ξεχωριστό παιδί, ενόψει των συγκεκριμένων συνθηκών. Δεν είναι το συμφέρον του 
παιδιού που αναθέτει την ανατροφή στους δύο γονείς, είναι αυτό που επιτρέπει την αιτιολογημένη απομάκρυνση 
κάποιου γονέα. Ο λόγος που πρέπει να προστεθεί η φράση «εξίσου και ισόχρονα» στη διατύπωση είναι για να 
καμφθεί η αποκλίνουσα ελληνική νομολογία. Για να πειθαρχήσει ο δικαστής στο νομοθέτη. Και να σκεφθείτε ότι 
τη διατύπωση κατά τη διεθνή διάσκεψη της για τη διεθνή σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού τη πρότεινε η 
ελληνική αντιπροσωπεία το έτος 1978. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των φωτισμένων εκπροσώπων της Ελλάδας που 
άνοιξαν το δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις του 20ου αιώνα. Παραμένουμε ανάξιοι συνεχιστές 
τους. 
 
28 Μαρτίου 2021, 20:37 | Θοδωρης Λαζ Οι αλλαγές που προτείνω λαμβάνοντας υπ’ οψιν τις επιστημονικές 

τοποθετήσεις: ➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
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υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
28 Μαρτίου 2021, 19:51 | Ερη Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό πνεύμα του 
οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 19:29 | Νικολέτα Και εγώ γιαγιά της εγγονης μου είμαι γιαυτο υπάρχει η συναινετική 
συνεπιμελεια για να τα βρίσκουν οι γονείς και να είναι Χαρούμενα τα παιδιά… δεν συμφωνώ σαν γιαγιά με την 
υποχρεωτική συνεπιμελεια δεν ειναι συμφέρον προς τα εγγόνια μας. δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδιά να χάσουν 
ένα ήρεμο και ασφαλείς περιβάλλον και να πηγαίνουν μια από εδώ και μια από εκεί. 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ Με γνώμονα το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
2079/2015, την επιστημονική βιβλιογραφία, το κείμενο του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο των Ελλήνων 
κοινωνιολόγων, το κείμενο του κλάδου της κλινικής ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ), ο  
παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα και από 
τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόμου και η συνακόλουθη 
εφαρμογή του. Οπότε το παρόν άρθρο θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο παρόν νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσου και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:13 | Δημήτρης Β Αν η αφετηρία είναι το 50 % 50%, με ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, 
οι μητέρες θα είναι πιο δεκτικες σε μια καλή συμφωνία μεταξυ των γονέων, παντα προς όφελος του παιδιου. Το 
προβλημα βρίσκεται στην ανθρώπινη φυση. Η δοθεισα απόλυτη εξουσία στην μητέρα, δημιουργεί το προβλημα. 
Οι μητέρες δεν είναι συνεργασίας, προκαλουν εντάσεις και προβληματα γιατί μετά χρησιμοποιεί αυτές ακριβώς 
τις εντάσεις και τα προβληματα, ως επιχείρημα υπέρ της.. » Μα αφου δεν τα βρίσκουν τώρα, πως θα τα βρουν 
στην συνεπιμελεια??? » !!!!!! Και αυτό δυστυχώς το αποδέχεται η πλειοψηφια των δικαστων, καταστρέφοντας 
παιδια και πατερες…. Έλεος… Έλεος… Έλεος….2 
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8 Μαρτίου 2021, 13:40 | Βασίλης Δημητριάδης Αγαπητέ/η κ. Βουλευτές, Στην Ελλάδα του 2020 μετά από ένα 
διαζύγιο σε ποσοστό 98% τα παιδιά καταλήγουν με το καθεστώς της αποκλειστικής επιμέλειας στον έναν γονέα. 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω για της ολέθριες συνέπειες που μπορεί να έχει στον ψυχισμό των παιδιών η γονεϊκή 
αποξένωση, η στέρηση δηλαδή του ενός γονέα από την ζωή τους χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα η κοινή γνώμη σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 87% (ερευνα του παν Αιγαιου Ε. Παπανης,2020) κ δημοσκοπηση FocusBari είναι υπέρ 
της συνεπιμέλειας με ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία για τα παιδιά χωρισμένων γονέων. Η εταιρεία 
Ελλήνων ψυχολόγων , ο σύλλογος Έλληνων κοινωνιολόγων ,ο συνήγορος του Πολίτη και πλήθος άλλων 
επιστημονικών φορέων έχουν αποφανθεί υπέρ της συνεπιμέλειας τέκνων. Στην Ευρώπη ισχύει σε πολλές χώρες 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έκδοση σχετικό ψήφισμα 2079/2015 που έχει υπερψηφίσει και η χώρα μας. Θα σας 
παρακαλούσα μέσο του θεσμικού σας ρόλου να πάρετε θέση υπέρ του οφέλους των παιδιών να μεγαλώνουν και 
με τους δύο γονείς ώστε η χώρα μας να εναρμονιστεί επιτέλους 5 με το ψήφισμα 2079/2015. Εγώ και ο γιός μου 
Σας ευχαριστούμε. 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:25 | Οικογένεια Ντάγια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 Σκοπός: Η από 
κοινού άσκηση γονικής μέριμνας και ο ίσος χρόνος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι η βασική αρχή του νέου νόμου. 
Η γονική μέριμνα και ο ίσος χρόνος επικοινωνίας θα πρέπει να αφαιρείτε από τον ένα γονέα μόνο και εφόσον : -
Αυτός δεν θέλει να βλέπει τα παιδιά του συχνά ή και καθόλου. -Αυτός δεν δικαιούται διότι έχει κριθεί ακατάλληλος 
και επικίνδυνος από το δικαστήριο. -Αυτός κάνει κακή χρήση και εφαρμογή της γονικής μέριμνας και του χρόνου 
επικοινωνίας με αποτέλεσμα να είναι εις βάρος το συμφέρον του παιδιού. -Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
 
28 Μαρτίου 2021, 13:54 | ΔΩΡΑ Ο κίνδυνος της νομοθέτησης της νομολογίας κρύβεται στην ανάδειξη ενός 
πρωτεύοντα γονέα με τον οποίο το τέκνο θα διαμένει και ενός δευτερεύοντα, του γονέα του «πηγαινέλα». 
Διατηρούνται εξαιρέσεις για τα παιδιά εκτός γάμου. Δεν προβέπται μηχανισμός λειτουργίας της κοινή επιμέλειας 
πράγμα που θα οδηγήσει στη βέβαιη αποτυχία του νέου συστήματος και τη δικαιοόγηση της πρακτικής της 
αποκλειστικής επιμέλειας. Ο γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει καθορίζει τον τόπο κατοικίας του και επιπλέον 
ο τόπος αυτός δεν θα μεταβάλεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Δεν ορίζεται ότι οι διανυκτερεύσεις είναι μέσα 
στο 1/3 του χρόνου και ότι κατά τις σχολικές διακοπές ο χρόνος θα είναι Η μεταβατική διάταξη εξαιρεί όλες τις 
αποφάσεις αποκλειστικής επιμελειας που έχουν εκδοθεί. Δηλαδή προστατεύεται η αποκλειστική επιμέλεια και η 
διατροφή. Αν και δεν προβλέπονται τα σχέδια ανατροφής τέκνου – parenting plans, εισάγεται η υποχρεωτική 
διαμεσολάβηση με άγνωστους διαμεσολαβητές, άγνωστο κόστος και επιπλέον καθυστέρηση στην έκδοση 
απόφασης. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί του σχεδίου. 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:54 | Σάββας Μαυρίδης Προτάσεις για αλλαγές επί των άρθων του νομοσχεδίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Α’ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου δια της ενεργού και ισόχρονης παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ευθύνης τους με εναλλασσόμενη κατοικία και ιδία δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι αυτού. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 Κατοικία 
ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Στο άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 56: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την τελευταία κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων του. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία και των δύο 
γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη 
στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη 
του». Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1511 Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου 1. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη κατοικία στις κατοικίες και 
των δυο γονέων, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
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εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 6 Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση 
άρθρου 1512 ΑΚ. Το άρθρο 1512 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1512 Σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν 
προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας υποχρεωτικά σε διαμεσολάβηση αν 
διαφωνούν κατά την οποία θα κρατούνται πρακτικά και προτάσεις τα οποία θα μπορούν επικουρικά να βοηθούν 
το δικαστήριο για την κρίση του ,ως προς την στάση των γονέων για το πραγματικό όφελος του τεκνού . Αν 
διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο». Άρθρο 8 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΟ 
τίτλος και το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1514 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας1. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, μόνο εξαιτίας σοβαρού λόγου και ιδιαιτέρως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ 
αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν 
η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το 
συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου σε μηνιαία βάση ή σε ετήσια 
βάση, λαμβάνοντας υπόψιν την απόσταση κατοικίας των γονέων και το πραγματικό όφελος του τεκνού ,ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα γ) να διατάξει την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – 
Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ. Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται 
ως εξής: «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε 
και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα ουσιαστική και ισόχρονη με εναλλασσόμενη 
κατοικία και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται 
αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία 
αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων ή η μητέρα δεχτεί να γίνει εξέταση DNA, ώστε να εξακριβωθεί η ταυτότητα του 
πατέρα και να το αναγνωρίσει. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα». Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 
ΑΚ. Άρθρο 1516 Πράξεις από τον ένα γονέα 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι 
απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς 
μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, τα οποία 
είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Άρθρο 12 Από 
κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΟ 
τίτλος και το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1532 
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Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το 
λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ. μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, 
η. οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα ,Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις 
του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων 
οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή 
ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη 
σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, 
με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες».  
 
28 Μαρτίου 2021, 12:40 | Γιώργος Καρδαράς Θα πρέπει να κατοχυρωθούν νομικά όλοι γονείς που θέλουν και 
μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και καθημερινά στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών τους. Χωρίς όμως να τρέχουν 
για χρόνια στα δικαστήρια ξοδεύοντας ψυχή, χρήματα και χρόνο από τα παιδιά τους. Το να εξασφαλίσετε νομικά 
τον ίσο χρόνο και ίση γονική μέριμνα μεταξύ των γονέων που μπορούν, θέλουν και αξίζουν είναι το σημαντικότερο 
πράγμα διότι, εκτός των άλλων πολύ σημαντικών, βοηθάτε να καλλιεργηθεί: H κουλτούρα των ίσων δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων μεταξύ των ανθρώπων ανεξαρτήτου φύλου. H κουλτούρα της δικαιοσύνης. H κουλτούρα της 
αξιοκρατίας  Τι πιο ωραίο να μπορεί να μεγαλώνει ένα παιδί εξίσου και με τους δυο του γονείς που το αγαπάνε, 
το φροντίζουν και το βοηθάνε να μεγαλώσει σωστά; Τι πιο ωραίο να αισθάνεται ένα παιδί ότι οι γονείς του είναι 
ισάξιοι και το αγαπάνε, νοιάζονται και to φροντίζουν εξίσου; Με εκτίμηση. 
 
28 Μαρτίου 2021, 12:30 | Αποξενωμένη Γιαγιά. Ελένη Γ. Οι προτάσεις μου για τις μεταρρυθμίσεις του 
οικογενειακού δικαίου, από μια αποξενωμένη γιαγιά. Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η 
τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των 
γονέων του. Άρθρο 5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από την ισόχρονη και ισότιμη, κοινή και εξίσου 
ανατροφή του και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών με παρουσία 
κατάλληλα εκπαιδευμένων επιστημόνων. Άρθρο 7.<>.Άρθρο 8. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να 
ορίζεται ισόχρονη σε ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, καθώς και στις δαπάνες του τέκνου. Άρθρο 10. Να ορίζεται ότι 
ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή υπόχρεου. 
Άρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά ζητήματα. Να προστεθεί:<>. Να προστεθεί <>.Άρθρο 
13. Τα έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο τον γονέα που επικοινωνεί με το τέκνο του αλλά και τον άλλο 
γονέα>>. Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
Άρθρο 18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο:<> που ρύθμισαν την γονική μέριμνα, επικοινωνία οι οποίες έχουν 
επιδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, μπορούν να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση 
των γονέων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη του παρόντος νόμου. 
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28 Μαρτίου 2021, 12:32 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ Έχοντας υπόψιν την ισχύουσα κυρίαρχη πρακτική στα 
συναινετικά διαζύγια και την μακρόχρονη δικαστηριακή νομολογία, τη σύγχρονη Ελληνική κοινωνική 
πραγματικότητα, το τι ισχύει στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
2079/2015,την επιστημονική βιβλιογραφία, το κείμενου του συνήγορου του παιδιού, το κείμενο του κλάδου της 
κλινικής ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), το κείμενο του συλλόγου Ελλήνων κοινωνιωλόγων, το κείμενο 57 γυναικών 
Πανεπιστημιακών, τις περιπτώσεις χωρισμένων ζευγαριών που γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά τους ήδη 
εφαρμόζουν την κοινή ανατροφή – συνεπιμέλεια – ισόχρονη παρουσία – εναλλασσόμενη κατοικία στη χώρα μας 
με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα για τα παιδιά τους, ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των 
παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να γίνει αυτό στη πράξη 
απαιτούνται βελτιώσεις στο παρόν σχέδιο νόμου και η συνακόλουθη εφαρμογή του στα συναινετικά διαζύγια που 
θα ακολουθήσουν καλλιεργώντας την κουλτούρα συνεργασίας και αποφυγής της αντιδικίας μεταξύ των γονέων 
αλλά από τη συνακόλουθη εφαρμογή του από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οπότε το παρόν άρθρο θα 
μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Ο παρόν νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια 
της ίσου παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου 
δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 12:13 | ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Η ΑΝΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ 
ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΕΊΝΑΙ Ο ΊΣΟΣ ΧΡΌΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΉΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ ΜΕ ΊΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ!!! Αυτό που πάτε να ψηφίσετε θα ΕΝΙΣΧΎΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ για ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΆ ΔΙΑΖΎΓΙΑ ΜΕ ΜΌΝΟ ΌΦΕΛΟΣ ΤΙΣ ΤΣΈΠΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΩΝ, ΑΦΟΎ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΆΘΑΡΗ Η ΊΣΗ ΑΝΑΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ ΤΟΥ. ΑΡΑ ΒΟΗΘΆΤΕ ΜΕ ΠΟΛΎ ΩΡΑΊΟ 
ΤΡΌΠΟ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΠΆΜΠΛΟΥΤΟΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ!!! Αγαπητέ Κε Τσιάρα και Κε 
Υφυπουργέ ΑΥΤΌ ΘΈΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ;ΒΟΗΘΉΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΓΕΝΕΈΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΜΑΣ ΝΑ 
ΕΊΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΝΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΊΤΕΣ!!!ΔΏΣΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΊΣΟ 
ΧΡΌΝΟ ΑΝΑΤΡΟΦΉΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ ΤΟΥΣ!!! 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:54 | Σταυρούλα Μπάκου Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:38 | Χαρούλα Γιώτη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:18 | Μαρία Πετρίδη Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:32 | Γρηγόρης Γιαννακάκης Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:34 | Χριστίνα Αλιγραφκή Άρθρο 1 Σκοπός: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
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28 Μαρτίου 2021, 10:59 | Γιώργος Γιαμουρίδης Ο νόμος είναι θετικός αλλά πρέπει να κινείται πλήρως στην 
κατεύθυνση της λειτουργικής συνεπιμέλειας και του ίσου χρόνου κατά τεκμήριο νόμου. Συνεπώς πρέπει να 
βελτιωθεί στα επιμέρουσ σημεία παρακάτω. Άρθρο 5: Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση 
μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: • «Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)» Άρθρο 8 Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το 
οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: • «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
Άρθρο 9: Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου για από κοινού 
και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του 
Άρθρου 9: • (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…) Άρθρο 12: Η δεύτερη παράγραφος 
του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της 
μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά 
αναστρέψιμη στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα. Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 
του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως 
προς το ότι τυχόν μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: • «(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας». Άρθρο 13: Το Άρθρο 13 επιχειρεί να 
διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της 
Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω 
σημεία. • Λόγω της ασάφειας του διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.• Λόγω της 
ασάφεια των εξαιρέσεων που θα δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. 
παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να 
αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.• Επειδή 
συνεπάγεται διαφορετικό βάρος απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν 
διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. 
Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω 
του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα 
είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές 
διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: • «Ο γονέας 
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με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού 
χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί 
μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο 
συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 18: Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα πιθανότητα θα 
περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση τους από το παρόν 
άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι βαθιά προβληματική σε 
επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου από 
χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. Δε νοείται δημιουργία δύο 
ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18: • «Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ 
εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την 
επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός 
αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων». 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:14 | Εύη Γιούσμη Άρθρο 5: Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ 
του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: • «Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)»΅Άρθρο 8 Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το 
οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: • «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
Άρθρο 9: Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου για από κοινού 
και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του 
Άρθρου 9: • (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…) Άρθρο 12: Η δεύτερη παράγραφος 
του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της 
μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά 
αναστρέψιμη στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα. Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 
του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως 
προς το ότι τυχόν μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: • «(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
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ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας». Άρθρο 13: Το Άρθρο 13 επιχειρεί να 
διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της 
Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω 
σημεία. • Λόγω της ασάφειας του διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.• Λόγω της 
ασάφεια των εξαιρέσεων που θα δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. 
παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να 
αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.• Επειδή 
συνεπάγεται διαφορετικό βάρος απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν 
διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. 
Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω 
του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα 
είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές 
διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: • «Ο γονέας 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού 
χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί 
μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο 
συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 18: Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα πιθανότητα θα 
περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση τους από το παρόν 
άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι βαθιά προβληματική σε 
επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου από 
χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. Δε νοείται δημιουργία δύο 
ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18: • «Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ 
εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την 
επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός 
αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων». 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:10 | ΜΑΝΙΑ ΠΑΠ Αναγκαία προϋπόθεση για να ανατρέφεται ένα παιδί και από τους δύο 
γονείς είναι να περνάει ίσο χρόνο και με τους δύο, να μπορεί να διαμένει και με τους δύο το ίδιο , να έχουν οι 
γονείς ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015 , όπως και οι 
θέσεις των κοινωνικών φορέων και της επιστημονικής κοινότητας, είναι όλες προς αυτή την κατεύθυνση. Ο παρόν 
νόμος δεν θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση και να είναι ξεκάθαρος ως προς αυτό. Η διατύπωση θα μπορούσε να 
είναι : Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ΙΣΗΣ και ενεργού 
παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΜΕ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. 
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28 Μαρτίου 2021, 10:41 | Νελλη Δ. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δυο γονείς, εξ ίσου. Νόμος ιερός και 
απαράβατος! Με την συνεπιμελεια, τα παιδιά είναι σίγουρο ότι θα αποκτήσουν μια αίσθηση σταθερότητας και 
ασφάλειας. Δεν θα νοιώσουν μόνα τους. Δεν θα ξεχάσουν τον έναν γονιό… Θα έχουν και τους δυο γονείς στο 
πλευρό τους, θα μεγαλώνουν και με τους δυο γονείς, θα διαμένουν ισόχρονα και με τους δυο γονείς. Είμαι υπέρ 
της συνεπιμελειας και με όσα αυτή συνεπάγεται. Η γονεϊκή αποξένωση βλάπτει, όχι μόνο τη ψυχική υγεία του 
παιδιού, αλλά και την υγεία του αποξενωμένου γονιού, στη προκειμένη περίπτωση του πατέρα, ο οποίος νοιώθει 
αδύναμος και απροστατευτος με τον μέχρι τώρα ισχύοντα νόμο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το παιδί δεν είναι 
μονογενές απόκτημα… Γεννήθηκε και αποκτήθηκε από δυο γονείς, οι οποίοι έχουν ίσες υποχρεώσεις και ίσα 
δικαιώματα στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του παιδιού ως αυριανός υγιής πολίτης της κοινωνίας μας. Η 
παρουσία, η αγάπη και η στοργή και των δυο γονιών εξ ίσου, ενεργούν ευεργετικά στο μεγάλωμα του παιδιού. 
Κατανοώ τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των χωρισμένων ζευγαριών. Και, ναι δεν αμφιβάλλω,  
μπορεί να είναι τεράστια… Απο τη στιγμή όμως, που έχουν φέρει στον κόσμο παιδιά, από τη στιγμή που λέγονται 
γονείς, έχουν ευθύνη για τα παιδιά τους, είναι ίσοι απέναντι των παιδιών τους. Κατα συνέπεια, δεν μπορώ, επ 
ουδενί, να κατανοήσω την άρνηση της συνεπιμελειας, της από κοινού φροντίδας και μέριμνας για τη σωστή 
ανατροφή, επίβλεψη, μόρφωση και εκπαίδευση των παιδιών τους. Η απομάκρυνση του ενός γονέα από τον άλλον 
οδηγεί εμφανεσταστα στη διατάραξη της ψυχικής υγείας του παιδιού και του γονιού! Η βιωματικη υπεροχή της 
μητέρας και μόνο και, δυστυχώς, η αποξένωση του πατέρα θα επιφέρουν τραγικά αποτελέσματα στη παιδική 
ψυχή. Ο ρόλος και των δυο γονιών από κοινού είναι σημαντικός και ακλόνητος. Αν θέλεις λοιπόν, να λέγεσαι 
γονιός, πρέπει και να είσαι! Η Πολιτεία πρέπει επιτέλους να σκύψει στο πρόβλημα, πρέπει να αλλάξει ο νόμος. 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:45 | Φωτης Αρβανιτάκης Αφού μελέτησα το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
2079/2015, την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 18 ΔΣΔΠ) , το Νόμο 2101/1992 – ΦΕΚ 
192/Α/2-12-1992 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού , την ΟΔΗΓΙΑ 1158/2019 του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και συμβουλίου της Ευρώπης, την Τοποθέτηση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων για 
την αναμόρφωση του Οικογενειακού δικαίου, τις θέσεις της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας , του Συνηγόρου 
του Παιδιού για την κοινή επιμέλεια, του συλλόγου Κοινωνιολόγων , την Έρευνα – Μελέτη Γονικής Αποξένωσης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου 3-5 Ιουλίου 2020 , κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο παρόν νόμος πρέπει να 
διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Κατά 
συνέπεια το παρόν άρθρο θα μπορούσε να αλλάξει ως εξής : Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 09:10 | Κωνσταντινος Ο όρος «ενεργή παρουσία» είναι αόριστος και δεν βοηθά στην επίλυση 
του υπάρχοντος προβλήματος της γονικής αποξένωσης. Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 09:31 | Παππούς Αλέκος Ο παρόν νόμος θα πρέπει να αποκαθιστά την ανισονομία που ισχύει 
σήμερα μεταξύ των γονέων. Το άρθρο θα πρέπει να είναι: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και 
την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 09:46 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ Συμφωνώ με τα σχόλια στα επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου, 
όπως τα εκθέτει ο κύριος Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος. Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης και 
κύριοι Βουλευτές της Κυβέρνησης, είναι βασικό και Ηθικό να παραμείνετε σταθεροί στην συνεπιμέλεια των 
τέκνων, ως βάση του νομοσχεδίου, να τηρήσετε τις διαβεβαιώσεις και τις δηλώσεις σας, όπως τις έχετε κάνει 
δημοσίως γνωστές κατά τον χρόνο της διακυβέρνησής σας. Κάθε παρέκκλιση από τα δηλωθέντα και από τα ρητώς 
διαταχθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προκαλέσει αστάθεια του νέου νόμου και μύρια προβλήματα στα 
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δικαστήρια, μεταξύ γονέων και στο τέλος στα ίδια τα παιδιά. Ο πολιτικός και ο Βουλευτής, που θέλει Δημοκρατία 
και Δικαιοσύνη νομοθετεί με θάρρος και καθαρότητα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 08:15 | Ανθή Στη χώρα-λίκνο της Δημοκρατίας, οφείλει να υπάρχει και σεβασμός στην ισότητα 
των δύο γονέων. Το να δίδεται λοιπόν σε έναν πατέρα ίσος χρόνος με τα παιδιά του, δεν βοηθάει μόνο στην 
ισορροπημένη ανάπτυξή τους, αλλά και στην καλλιέργεια κι ενδυνάμωση του ηθικού συστήματος αξιών τους, που 
θα τα θωρακίσει για την ενήλικη ζωή τους. 
 
28 Μαρτίου 2021, 01:01 | ΑΑ Πραγματική Συνεπιμελεια με ίσο χρόνο στις κατοικίες και των δύο γονιών όπως 
είναι το συμφέρον του παιδιού. Τότε θα υπάρχουν χαρούμενα παιδιά. 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:45 | Σπυριδούλα Κολιοπάνου Σε περίπτωση αποκλειστικής επιμέλειας, η διατροφή πρέπει 
να μπαίνει σε λογαριασμό-Κάρτα του πατέρα με δικαιούχο το παιδί. Οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται 
ηλεκτρονικά, ώστε και ο πατέρας να μπορεί να χτίζει το αφορολόγητο και η διατροφή να αποδεικνύεται ότι 
πηγαίνει στα παιδιά και όχι σε αποταμίευση της μητέρας ή σε θέματα άσχετα με το παιδί. Η διατροφή του παιδιού 
είναι για το παιδί, αν περισέψουν χρήματα να τα βρεί το παιδί. Το κράτος θα εισπράτει το ΦΠΑ σε όλες τις 
συναλλαγές. Θα υπάρχει κάτι που δεν αρέσει στην Ελληνική δικαιοσύνη, Διαφάνεια! 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:52 | Δημήτρης Παπαναστασιου Προ λίγων ημερών δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άσκηση της γονεϊκής μέριμνας, νομοσχέδιο που είναι 
περισσότερο γνωστό ως «συνεπιμέλεια» καθώς εισάγει για πρώτη φορά την υποχρεωτική συνεπιμέλεια των 
παιδιών των χωρισμένων γονιών καθιερώνοντας υποχρέωση διαμονής των ανηλίκων κατά τα 2/3 του χρόνου στον 
έναν και κατά το 1/3 του χρόνου στον άλλο γονέα τους. Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων ένθεν 
κακείθεν. Ωστόσο μια από τις ρυθμίσεις που εμπεριέχει μοιάζει να έχει ξεχωριστή σημασία. Το Άρθρο 13 του υπό 
διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο αντικαθιστά το Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι 
«Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» (δηλαδή τον διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 
2/3-1/3) «είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι 
αν ο ένας γονέας έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά του παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική 
απόφαση να γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να αναιρεθεί ο κανόνας του «2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση 
θεωρείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα – στην πράξη «αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του 
Αρείου Πάγου. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να 
μιλήσουν. Μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε 
πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη 
δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος 
να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι 
να ενηλικιωθεί. Και όχι απλώς να είναι σε επικοινωνία με τον κακοποιητή γονιό του: να βρίσκεται στο 1/3 του 
χρόνου στον πλήρη έλεγχο του γονέα που το κακοποίησε σωματικά ή και σεξουαλικά στερούμενο κάθε 
προστασίας. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να 
μιλήσουν. Είναι σαν να τα παραδίδει στους κακοποιητές για να τα κακοποιήσουν ξανά και ξανά, να τα εκδικηθούν 
που μίλησαν, να τα εκβιάσουν, να τα κάνουν με κάθε τρόπο να ανακαλέσουν τη μαρτυρία  τους προκειμένου οι 
δράστες να αθωωθούν. Είναι σαν η πολιτεία να προτρέπει τα παιδιά να υπομένουν την καθημερινή θυματοποίησή 
τους σιωπηλά, αφού αν τυχόν μιλήσουν θα ξέρουν τι θα τα περιμένει. Κι ας μη βιαστούν κάποιοι να υποστηρίξουν 
ότι το άρθρο αναφέρει το «αμετάκλητο» ως μια εξαιρετική περίσταση χωρίς να το θέτει ως ρητή προϋπόθεση για 
την άρση της επικοινωνίας των δραστών με τα παιδιά θύματα. Ακόμα και οι μη νομικοί γνωρίζουμε πως οι νόμοι 
δεν αναφέρουν τυχαία πράγματα και καταστάσεις. Άλλωστε το «αμετάκλητο» της δικαστικής απόφασης 
αναφέρεται και παρακάτω στο Άρθρο 14 τού υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ως προϋπόθεση για την απόφανση 
των δικαστηρίων περί «κακής άσκησης» της γονεϊκής μέριμνας. Ούτε έχουν κανένα νόημα οι ρητές αυτές 
αναφορές του νομοθετήματος επειδή «ούτως ή άλλως έτσι ισχύει» (αν ήταν γι’ αυτό, δεν θα υπήρχε κανένας 
λόγος ειδικής μνείας του «αμετάκλητου» σε ένα νομικό κείμενο). Στην πράξη η αναφορά αυτή θα περιορίζει την 
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υπαρκτή έως σήμερα δυνατότητα των δικαστηρίων να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα προστασίας των 
κακοποιημένων παιδιών από τους δράστες που τυγχάνουν γονείς τους γυρίζοντας το νομικό σύστημα της χώρας 
στο ρωμαϊκό δίκαιο του «δικαιώματος του πατέρα στη ζωή», όπου οριζόταν ότι κανείς πατέρας δεν μπορούσε να 
κατηγορηθεί στο δικαστήριο επειδή αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του! Όσο δε για τους συνήθεις ισχυρισμούς ότι 
θα επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης (έτσι ώστε το «αμετάκλητο» να κρίνεται νωρίτερα από… μια 
δεκαετία), αυτοί φυσικά δεν πείθουν κανέναν: όλοι όσοι έχουμε εμπλακεί σε υποθέσεις κακοποίησης παιδιών 
γνωρίζουμε ότι δίνεται πραγματική μάχη για να μπορέσουν να δικαστούν οι φερόμενοι ως δράστες πρωτόδικα 
εντός του 18μήνου της προφυλάκισης και να μην αφεθούν ελεύθεροι – το να ισχυρίζεται κανείς ότι θα 
εκδικαστούν ανάλογες υποθέσεις και στον Άρειο Πάγο σε εύλογο χρονικό διάστημα μοιάζει ευχολόγιο χωρίς 
αντίκρισμα. Άλλωστε, ακόμα και μια μέρα παράδοσης ενός παιδιού θύματος που έχει μιλήσει στον ίδιο το δράστη 
προκειμένου αυτός να το κάνει ό,τι θέλει είναι έγκλημα χωρίς προηγούμενο, μια ανείπωτη φρικωδία που δεν 
πρέπει, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιουσδήποτε λόγους. Η ελληνική 
πολιτεία δεν μπορεί να είναι συνεργός και ενορχηστρωτής ενός τέτοιου εγκλήματος ή μάλλον μιας σωρείας 
τέτοιων εγκλημάτων που θα διαπραχθούν αν η υπό διαβούλευση ρύθμιση τελικά ψηφιστεί ως έχει. Η ελληνική 
κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί να παραδίδονται «με το νόμο» τα παιδιά θύματα στους δράστες, δεν θα 
επιτρέψει ένα τόσο ειδεχθές κατά συρροή έγκλημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου 
που πέρασε από διάφορα στάδια επεξεργασίας αποτέλεσε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων και η τελική εκδοχή 
αντικατοπτρίζει λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε αντιτιθέμενες αντιλήψεις και ομάδες καταλήγοντας σε 
διατυπώσεις όπως οι συγκεκριμένες που περιλαμβάνονται στα Άρθρα 13 και 14. Στο πεδίο όμως της προστασίας 
των παιδιών από τη βία και την κακοποίηση δεν μπορεί να πρυτανεύουν αντιλήψεις συμβιβασμών και εκπτώσεων. 
Ευελπιστούμε ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα κυριαρχήσει η λογική, θα αποσυρθούν οι επίμαχες διατάξεις και 
θα γίνει αντιληπτό ότι η υποχρέωση της κοινωνίας μας να παρέχει στα παιδιά θύματα κακοποίησης επαρκή 
προστασία είναι υπέρτερη κάθε άλλης αντιπαράθεσης. Και σε αυτό όλοι οι φορείς, θεσμικοί και της κοινωνίας των 
πολιτών, που έχουν ως αποστολή τους την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού οφείλουν να συστρατευθούν, 
τοποθετούμενοι ξεκάθαρα. Ο Γιώργος Νικολαΐδης είναι Ψυχίατρος, Διευθυντής Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, εκπρόσωπος της Ελλάδας και πρώην Πρόεδρος της 
Επιτροπής Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική βία και 
εκμετάλλευση. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:47 | Αννα Όπως και πριν το χωρισμό οι γονείς θεωρούνται ικανοί και ισότιμοι έτσι πρέπει 
να συμβαίνει και μετά για να μη βιώσουν τα παιδιά ότι χάνουν από τη ζωή τους κάποιον από τους 2. Πώς αλλιώς 
θα γίνει αυτό αν οχι με την ΙΣΟΧΡΟΝΗ παρουσία και την ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ κατοικία; Όταν έχουν 2 γονείς θα έχουν 
και 2 σπίτια, 2 κέντρα στα οποια θα νιώθουν την αγάπη και την φροντίδα των γονιών τους ακόμα και αν αυτοί δεν 
είναι μαζί. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ οι ευθύνες και τα δικαιώματα, κανένας δεν υπερισχύει του άλλου γονέα. Είμαστε στην 
ΕΥΡΩΠΗ του 2021, οι φυλετικές διακρίσεις δεν είναι δυνατόν να συντηρούνται ακόμα. Σεβασμός στη γυναίκα. Ο 
σκοπός της δεν είναι μόνο για να μεγαλώνει παιδιά. Ούτε ο άντρας ο «κυνηγός» που θα φέρει το φαγητό στο σπίτι. 
ΙΣΟΤΗΤΑ. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:30 | Στελλα Ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δυο γονέων στην ανατροφή των 
παιδιών τους. Εναλλασσόμενη κατοικία. Όχι στις μονομερείς ενέργειες απο τον ένα γονέα. Τιμωρία για τις 
ανυπόστατες κατηγορίες κατά του ενός γονέα από τον άλλο. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:18 | Μαρία Γέμελου Είστε άθλιοι δεν σκέφτεστε τα παιδιά αλλά της φεμινίστριες!!!! 100 
χρόνια πίσω θα μας πάτε!!! Συνεπιμέλεια τώρα!!!! 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:53 | Ζαχαρουλα ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ για τους κατάλληλους γονείς, χωρίς φυλετική διάκριση. 
Τα παιδιά χρειάζονται και τους 2 ΕΞΙΣΟΥ. Το αναφέρουν όλες οι μελέτες και όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν 
γνωμοδοτήσει ΥΠΕΡ. Να προστεθεί ο ισος χρόνος και η εναλασσόμενη κατοικία. Η ‘καραμέλα’ με τα παιδιά 
βαλίτσες πρέπει κάποτε να σταματήσει. 
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27 Μαρτίου 2021, 23:07 | Αγγελική Προς τη ΣΩΣΤΗ κατευθυνση είναι το νομοσχέδιο, ήταν καιρός να αλλάξει αυτό 
το απαρχαιωμένο οικογενιακό δίκαιο-ΑΔΙΚΟ που ισχύει μέχρι τώρα. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα του ενός γονέα που 
τα χρησιμοποιεί για να εκβιάζει τον άλλο. Πρέπει όμως να υπάρχει σαφής διατύπωση για ΙΣΟΤΗΤΑ και ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
παρουσία στην ανατροφή με ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Μονο οι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ακατάλληλοι να 
αποκλείονται από την άσκηση γονικής μέριμνας. ΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ και με ΙΣΟΤΗΤΑ. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:41 | Πέτρος Μάνος Αποξενωμενος παππούς, ευελπιστουσα ότι θα στο νομοσχέδιο για την 
συνεπιμελεια θα εναρμονιζοταν με την επιστήμη, την ισότητα,κ την Ευρώπη. Εύχομαι το καλύτερο για τα παιδιά 
όλου του κόσμου. Συνεπιμελεια, κοινή άσκηση μέριμνας κ εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
27 Μαρτίου 2021, 22:44 | Στέριος Μπρένιστας Πριν απο 30 χρόνια τα παιδιά της αδερφής μου,ένα αγοράκι και 
ένα κοριτσάκι, εχασαν τον πατέρα τους. Όχι απο κάποια δικαστική απόφαση, αλλά απο θάνατο. Ήμουν πάντα 
δίπλα στα ανήψια μου σαν πατέρας. Ποτέ κανείς δεν τους κατηγόρησε τον πατέρα. Πάντα είχαν πρόσβαση και 
στις δύο οικογένειες, έλαβαν αγάπη και στήριξη απο όλους μας. Το αγόρι, χώρισε.. όπως ένα πολύ μεγαλο 
ποσοστό σήμερα.. Το εγγονάκι μου, το βλέπουμε βάση μιας καλής απόφασης 2 ΣΚ τον μήνα. Τα παιδιά πρέπει να 
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις οικογένειες τους. Οι γονείς να αντιμετωπίζονται δίκαια, όχι ποιος είναι η μητέρα 
ή ο πατέρας. Κάθε αδικία αυξάνει τις συγκρούσεις, μπορεί να βγαίνουν κάποιοι κερδισμένοι απο αυτες τις 
συγκρούσεις αλλά χάνουν τα παιδιά. Η αφετηρία πρέπει να είναι Συνεπιμέλεια ίσος χρόνος και εναλλασσόμενη 
κατοικία. οτιδήποτε λιγότερο είναι αδικία. όλοι φοβόμαστε ότι θα συνεχίσουν να βγαίνουν οι ίδιες αποφασεις. Η 
εκπαίδευση των δικαστών είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά κανείς δεν εξασφαλίζει στα παιδιά ότι θα εφαρμόζουν αυτά 
που θα διδαχθούν. κάθε πρόταση ειδικών πρέπει να γράφετε στο νόμο. 
 
27 Μαρτίου 2021, 20:07 | emmanouil valasoudis θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει η εκδικητική συμπεριφορά 
των συζύγων-μητέρων προς τους πατεραδές να θεσπιστεί η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ τα παιδιά εχουν ανάγκη και τους δυο 
γονείς οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι δίκαιες σε ενα κρατος στο οποίο γεννήθηκε η Δημοκρατία .Η 
φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και των ανθρώπινων συμπεριφορών μας οδηγούν στη ψήφιση της υποχρεωτικής 
Συνεπιμέλειας διαφορετικά θα συνεχιστούν οι ίδιες τραγικές καταστάσεις με χιλιάδες παιδιά και μπαμπάδες οι 
οποίοι είναι απλοί επισκέπτες στην ζωή των παιδιών τους. 
 
27 Μαρτίου 2021, 17:40 | Δημήτρης Είναι συνταγματικό μας καθήκον να παραδώσουμε ενα οικογενειακό δίκαιο 
που θα σέβεται τον θεσμό της οικογένειας, την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα και τής ανάγκες των παιδιών 
που ός σήμερα καταπατούνται και καταστρατηγούνται . 
 
27 Μαρτίου 2021, 17:47 | Δημήτρης Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο άρθρο 1 του παρόντος νομοσχεδίου ότι 
ουδείς θα εξαναγκάζεται να απέχει από τον γονεϊκό του καθήκον παρά την θέληση του, ακριβώς όπως αυτό 
εκφράζεται στην διεθνή σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού πού η χώρα μας έχει κυρώσει από το μακρινό 1992 
και παρά του γεγονότος ότι στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος των Ελλήνων διευκρινίζεται σαφώς πώς 
οι διεθνείς συμβάσεις που κυρώνονται υπερισχύουν κάθε εθνικής νομοθεσίας που σχετίζονται. 
 
27 Μαρτίου 2021, 17:38 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ Κατ’ αρχήν ένα Κράτος που ενδιαφέρεται για τους Πολίτες του 
και φυσικά τα παιδιά, που θα είναι οι αυριανοί Πολίτες του, έχει την ιερή υποχρέωση, όπως φυσικά και οι Πολίτες, 
να εφαρμόζει ρητά και στα πλαίσια της Δημοκρατίας το Σύνταγμα της Χώρας και της Διεθνείς Συνθήκες (Ε.Ε, ΟΗΕ) 
που έχει συνυπογράψει και εν συνεχεία έχει κυρώσει με Νόμους, για την ισχύ αυτών των Συνθηκών εντός του 
Κράτους. Συνθηκών που αφορούν τα Δικαιώματα των Παιδιών, τα Ατομικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ερχόμενοι 
στη Βάση του Πολιτεύματός μας και της ύπαρξης του Κράτους μας, σας παραθέτω και σας καλώ να εφαρμόσετε 
το Σύνταγμα της Ελλάδας Άρθρο 2 παρ.1 »O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», Άρθρο 4 παρ.1 και 2 »Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, Oι Έλληνες 
και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις». Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε την διάκριση των 
Πολιτών σε Πολίτες πρώτης και σε Πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δίνοντας ισχύ σε κάποιες κάστες, παρανομώντας 
σε όλα τα πεδία. 
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27 Μαρτίου 2021, 17:44 | Άννα Σ Πώς προκαταβάλει ένας νόμος τι είναι καλό για το παιδί μου και για το κάθε 
παιδί ξεχωριστά? Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Παντού υπάρχει εξειδίκευση, διαφοροποίηση, ζύγισμα, 
αξιολόγηση πριν απο κάθε απόφαση. 
Παίρνουμε το ίδιο φάρμακο για κάθε πάθηση? Ψωνίζουμε τα πάντα στην ίδια τιμή? Πληρωνόμαστε όλοι το ίδιο 
στη δουλειά μας? Προσφέρουμε όλοι τα ίδια? Αξίζουμε όλοι τα ίδια? Σαφέστατα σε ιδανικές συνθήκες θα 
μπορούσαμε να πούμε οτι γενικότερα τα παιδιά είναι καλό να ζούν με τους γονείς τους, είτε είναι μαζί είτε 
χώρισαν. Που ακριβώς βρίσκονται όμως οι ιδανικές συνθήκες στην κοινωνία μας? Ξέρει ο νόμος τι βρίσκεται πίσω 
απο κάθε πόρτα, κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, κάθε παιδί? Τι ανάγκες, τι συναισθήματα, τι εμπειρίες, την ηλικία 
του, τις ιδιαιτερότητές του, τις αδυναμίες του κάθε παιδιού? Τη φροντίδα που επιδεικνύει κάθε γονιός, την 
συμπεριφορά? τη διαθεσιμότητα του χρόνου του, τη διάθεση για προσφορά στο παιδί του? Γιατί βάζουμε κανόνες 
εκεί που δεν χωράει κανόνας? Πόσα παιδιά μεταφέρονται σε ιδρύματα για να αναλάβουν να τα μεγαλώσουν 
επειδή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και οι 2 γονείς κρίνονται ακατάλληλοι? Πόσος χρόνος όμως χρειάστηκε για 
να αποδειχθεί αυτό και τι τράβηξαν αυτά τα παιδιά? Αυτά τα παιδιά ευτυχώς δεν τα υποχρεώνουμε να συνεχίσουν 
να ζουν με αυτούς του γονείς. Οπωσδήποτε αυτό είναι πιο σύνθετο αλλά όχι ακραίο ή σπάνιο. Δεν θα πω οτι η 
μητέρα είναι καταλληλότερη έναντι του πατέρα, αν και είναι το πιο σύνηθες να βλέπουμε τη φροντίδα την 
προσφορά και την αυταπάρνηση της μάνας σε σημείο που να μην συγκρίνεται καν. Πρέπει για κάθε οικογένεια να 
αξιολογούνται μεμονωμένα τα μέλη της και οι συνθήκες. Γι αυτό ας αφήσουμε το δικαίωμα στους έμπειρους και 
εξειδικευμένους πλέον δικαστές να αναλάβουν με κάθε πρόσφορο μέτρο τι είναι καλύτερο για κάθε παιδί. Ποιος 
είναι ο λόγος που ο νομοθέτης παρόλο που επιδιώκει να επενδύσει στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση των 
δικαστών, παράλληλα τα τσουβαλιάζει και να τα ισοπεδώνει όλα με ένα ενιαίο νομοσχέδιο καταργώντας την 
εξειδίκευση, και την κρίση τους? Ας δώσουμε τα μέσα, τους χώρους, την εκπαίδευση και περισσότερη αξία στο 
λειτούργημα του δικαστή. Υπάρχουν μακροχρόνια προβλήματα άλυτα, που μας βασανίζουν και το νομοσχέδιο 
αντί να τα λύνει.. Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Προβείτε σε λύσεις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για τις περιπτώσεις που ΔΕΝ 
τηρούνται οι δικαστικές αποφάσεις, το οποίο είναι και η πηγή του προβλήματος και για τους 2 γονείς (χρηματικές 
ποινές για μη καταβολή διατροφής, επίδομα απο το κράτος σε περίπτωση μη καταβολή διατροφής, ποινές για 
παραποίηση εισοδημάτων, αδικαιολόγητη παρεμπόδιση επικοινωνίας, αλλά δυστυχώς και κακοποίηση). Τα 
προβλήματα παραμένουν και το νομοσχέδιο κινείτε σε λάθος κατεύθυνση. Δυστυχώς όχι μόνο τίποτε δεν θα 
αλλάξει προς το καλύτερο αλλά θα καταστραφούν οι ήδη βεβαρημένες και χιλιοταλαιπωρημένες ζωές μας. Με 
εκτίμηση. 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:01 | Θεόδωρος Δάλλας Είμαι συνταξιούχος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Με βάση την 
εμπειρία μου και εφόσον διάβασα το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015, την επιστημονική 
βιβλιογραφία, το κείμενο του Κλάδου της Κλινικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) 
κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται 
ουσιαστικά και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να επιτευχθεί αυτό όμως θα πρέπει να γίνουν οι ορισμένες 
βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου, τις οποίες παραθέτω σε κάθε άρθρο ξεχωριστά. Συνεπώς, το παρόν άρθρο θα 
μπορούσε να αλλάξει ως εξής: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της 
ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και 
ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:29 | Σ.Δ Επιστολή Διαμαρτυρίας – Εξουσιοδότηση. Προς τον υπουργό δικαιοσύνης κ. Τσιάρα, 
και κάθε αρμόδιο. Αγαπητέ κ. Τσιάρα, με την παρούσα Διαμαρτύρομαι για την Άνιση μεταχείριση που δέχομαι ως 
γονιός απο την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, που συμβάλει, συντηρεί, και υπερασπίζεται με τα 
πεπραγμένα της, στην αποξένωση του παιδιού μου, αλλά και για την παρουσίαση ενός προσχεδίου του νόμου που 
έχει ακριβώς τις ίδιες παθογένειες με τον υφιστάμενο νόμο. ΣΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ να ζητήσετε και να λάβετε από την 
εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών ( Τμήμα Ανηλίκων ) τον πλήρη οικογενειακό φάκελο με Αρ. 2238/12. Σας 
εξουσιοδοτώ επίσης να λάβετε όλα τα σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση δικόγραφα από το πρωτοδικείο 
Αθηνών και το Εφετείο Αθηνών. (Είμαι πάντα στην διάθεση σας εφόσον μου ζητηθεί να σας τα προσκομίσω ο ίδιος 
για την συντομία του χρόνου). Αφού λάβετε στα χέρια σας όλους τους φακέλους τις υπόθεσης από όλες τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και τις ενημέρωσης σας σχετικά με την υπόθεση, απευθείας από το 
κέντρο ΚΨΧ Ν. Φιλαδέλφειας. Σας προτρέπω να δείτε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τις ενέργειες δικαστών και 
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εισαγγελέων με βάση το υφιστάμενο οικογενειακό δίκαιο όπου και εκτιμήθηκαν τα δεδομένα, για να 
διαπιστώσετε τα πραγματικά κενά και λάθη που έχουν επιφέρει την αποξένωση του παιδιού μου και σε απόγνωση 
εμένα, την οικογένεια μου, αλλά και χιλιάδες παιδιά, γονείς πατεράδες και τις οικογένειες αυτών που ζουν τα ίδια 
δράματα. (ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΩ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΟΥΝΤΕ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΜΑΖΙ) με τους υπεύθυνους της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, τον πρόεδρο της ένωσης δικαστών και εισαγγελέων, τους αρμόδιους του 
κέντρου ψυχικής υγείας, για να κάνετε όλοι μαζί την εκτίμηση σας αλλά να ανταλλάξετε και απόψεις για το πως 
ενήργησε ο υφιστάμενος νόμος, η εκτελεστική εξουσία, και ο κάθε αρμόδιος, σε μια πραγματική υπόθεση όπως 
αυτή που ζουν καθημερινά χιλιάδες παιδιά και πατεράδες. Μόνο έτσι θα διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι, αλλά και 
θα ακούσετε με τα αυτιά σας από τους αρμοδίους, αυτά τα τραγικά που ακούμε και ζούμε εμείς και τα παιδιά μας 
όταν βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις. Μόνο έτσι θα εντοπίσετε τα πραγματικά κενά τους και τα κενά του νόμου. 
ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, των γονιών πατεράδων και των οικογενειών τους, ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ πάνω σε αυτήν την πραγματική 
υπόθεση που αντικατοπτρίζει σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτό που ζουν χιλιάδες παιδιά και διαζευγμένοι γονείς και 
που ο παρόν νόμος καλείται και σκοπός του είναι να επιλύει, και όχι να διαιωνίζει. Έτσι θα διαπιστώσετε ιδίοις 
όμμασι και θα ακούσετε από τους συνομιλητές σας τα κενά τους και με το παρόν προσχέδιο νόμου, αλλά θα δείτε 
και τα κενά του παρόντος προσχεδίου του νόμου όπως έχει παρουσιαστεί έως τώρα στην διαβούλευση, και είναι 
αναγκαία η τροποποίηση του για να υπάρξει ένας δίκαιος νόμος για τους γονείς και το συμφέρον των παιδιών. ΘΑ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΟ και οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια στα ίδια αποτελέσματα με τα τωρινά. Κάντε την δουλειά σας σωστά και μην «βαριέστε», καταγγείλετε 
από ποιες-ους δέχεστε τις όποιες πιέσεις για την μη εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δυο φύλλων στα πάντα 
πάνω σε αυτό το φλέγων ζήτημα. Εργαστείτε πάνω σε πραγματικές συνθήκες για να νομοθετήσετε δίκαια, ισότιμα, 
και με ισότητα, προς όφελος των παιδιών και των γονέων. Εργαστείτε και νομοθετήστε με πλήρη ισότητα στα 
πάντα, για να σταματήσετε επιτέλους αυτήν την διαιώνιση της κρεατομηχανής παιδιών και διαζευγμένων γονέων 
πατεράδων. Με εκτίμηση, Σ.Δ. 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:59 | Συμφωνώ απόλυτα Για το συμφέρον του παιδιού είναι σημαντική η αξιολόγηση της 
επάρκειας / καταλληλόλητας κάθε γονέα στην άσκηση του ρόλου του και της δυνατότητας ανταπόκρισής του στις 
υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, όπως επίσης και η εκτίμηση των σχέσεων του παιδιού με 
τον κάθε γονέα. Για τη γονική επάρκεια, τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων αυτονόητη η 
δυνατότητα των γονέων να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών τους. Οι σχέσεις του παιδιού με τον κάθε γονέα, 
δεν διαμορφώνονται «εν κενώ» μετά το χωρισμό τους αλλά αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης φάσης ζωής 
της οικογένειας. Κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι η 
εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ελεύθερου συγκρούσεων. Μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της συν-επιμέλειας 
που αναφέρουν θετικά αποτελέσματα, προέρχονται από χώρες με διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες όπου η 
επιλογή της συν-επιμέλειας έχει γίνει από τους ίδιους τους γονείς με έγκριση και υποστήριξη των δικαστικών ή/και 
κοινωνικών υπηρεσιών. Επομένως, δεν αντανακλούν το ποσοστό του χρόνου που μοιράζονται τα παιδιά με 
καθένα από τους δύο γονείς, αλλά τη θετική μάλλον επίδραση της συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των 
γονέων. Αντίθετα, στα συγκρουσιακά διαζύγια οι γονείς αναλώνονται στην επίλυση των δικών τους ενδοψυχικών 
και διαπροσωπικών προβλημάτων και δεν είναι σε θέση να θέσουν σε προτεραιότητα τις ανάγκες των παιδιών, 
με αρνητικές συνέπειες στον ψυχισμό και την εξέλιξή τους. Τα αίτια των γονικών συγκρούσεων συχνά είναι πολύ 
βαθύτερα, και δεν αναμένεται να λυθούν απλά με το ισόχρονο μοίρασμα της επιμέλειας, αλλά με κατάλληλη 
υποστήριξη των γονέων. Ειδικά για την πρόταση νομοθετικής ρύθμισης της συν-επιμέλειας ως «υποχρεωτικής», 
που όπως εξαγγέλθηκε έχει σκοπό να προστατεύσει τα παιδιά από την εργαλειοποίησή τους εν μέσω 
συγκρουσιακών διαζυγίων αλλά και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των γονέων στο να μοιράζονται τη ζωή των 
παιδιών τους, επειδή κάθε περίπτωση παιδιού και γονέων είναι διαφορετική, και ιδίως επειδή στα συγκρουσιακά 
διαζύγια υπάρχουν όλα τα προαναφερόμενα πολύπλοκα θέματα της ψυχικής ζωής των γονέων και των παιδιών, 
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θεωρούμε ότι “σολομώντειες λύσεις” δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, γι’ αυτό και η μορφή της 
επιμέλειας δεν πρέπει να ρυθμίζεται άκαμπτα και οριζόντια. 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:36 | Ελίνα Η μετατροπή των παιδιών σε εργαλεία εκδίκησης δεν είναι σωστό να προβάλεται 
ως λόγος για τη νομοθέτηση της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, καθώς ένα παιδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
μέσο εκδίκησης ακόμη και πριν το χωρισμό των γονιών του, όταν αυτοί είναι μαζί. Και πράγματι, δεν είναι λίγες 
οι περιπτώσεις όπου μέσα σε ένα γάμο ο ένας γονέας χρησιμοποιεί το παιδί με διάφορους τρόπους για να πάρει 
εκδίκηση από τον άλλο γονέα. Επιπλέον, ο χωρισμός των γονέων δε συνεπάγεται αυτόματα τη μετατροπή του 
παιδιού σε εργαλείο εκδίκησης, διότι υπάρχουν και γονείς οι οποίοι όταν χωρίζουν δε βάζουν ως στόχο της ζωής 
τους το πώς να εκδικηθούν τον άλλον χρησιμοποιώντας το παιδί. Επειδή λοιπόν η κάθε περίπτωση είναι 
διαφορετική κι έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία χρήζουν ξεχωριστής προσοχής και εξέτασης, η 
συνεπιμέλεια δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική και δεν πρέπει να εφαρμοστεί τυφλά, καθώς έτσι μόνο 
προβλήματα θα δημιουργηθούν, τα οποία θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:23 | Χριστίνα Δάλλα Προτείνω να γίνει: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με ισόχρονη κατοικία στις οικίες και των 
δύο γονέων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 14:12 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΔΩΣΤΕ ΙΣΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ. 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:39 | Αλεξάνδρα Καράγιαννη Ανακοίνωση συμπαράστασης από τον Σύλλογο Πρωτοβουλία 
Μητέρων Μονογονέων – ΜΙΑ στο Βερολίνο. Aγαπητές μητέρες Ελληνίδες, Με μεγάλο θυμό μαθαίνουμε ότι 
βρίσκεστε στους δρόμους, αναγκασμένες να ζητήσετε προστασία για τα παιδιά σας και τις δικές σας ζωές. Με 
αυτό το μήνυμα σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε για τον αγώνα σας. Το νέο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των 
σχέσεων των γονέων διαπνέεται από το ιδεολογικό πνεύμα το οποίο ζούμε σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πνεύμα με γνώμονα την ικανοποίηση των πατέρων και την επανάκτηση της εξουσίας 
τους πάνω σε τέκνα και μητέρες. Ένα πνεύμα αντιδημοκρατικό, μισογυνιστικό και καθόλα επικίνδυνο για τις ζωές 
των παιδιών και των μητέρων. Η επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα του παρά τη θέληση του παιδιού κάθε 
ηλικίας, δηλαδή από μωρά, δηλαδή με βία, εξαναγκασμό, με τιμωρητικές διατάξεις ή νομολογία κατά της μητέρας 
που της αφαιρείται η επιμέλεια αν πάρει το μέρος του παιδιού που δε θέλει να βλέπει ή όχι τόσο αλλά και κατά 
του παιδιού εγκλωβίζει κακοποιημένα παιδιά και μητέρες σε μια ζωή σε συνεχή επαφή με τους κακοποιητές ή 
βιαστές τους. Καταλυτική επίδραση στην επανεγκατάσταση της πατρικής εξουσίας είχε στις διάφορες αυτές χώρες 
η αλλαγή του οικογενειακού δικαίου εξισώνοντας τους γονείς και βάζοντας στο επίκεντρο του πνεύματος του 
νόμου, και της νομολογίας την κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας για όλους τους βιολογικούς 
πατέρες. Παρά τη θέληση της μητέρας, παρά την κακοποίησή της, παρά τη μην καταβολή διατροφής, όχι μόνο για 
πρώην έγγαμα ζευγάρια αλλά και μεταξύ τελείως αγνώστων, βιαστών και κακοποιητών που ειδικά οι τελευταίοι 
εκδικούνται και ελέγχουν έτσι τη γυναίκα. Μπορεί στο εξωτερικό να μην τόλμησε τελικά κανείς τα τελευταία 
χρόνια να περάσει νόμο με υποχρεωτική ελάχιστη επικοινωνία ή εναλλασσόμενη κατοικία για όλους, παρόλες τις 
επιθετικές και παράνομες προσπάθειες του λόμπυ των δικαιωμάτων των πατέρων, όπως επιχειρείται τώρα στην 
Ελλάδα με την καταστροφική διάταξη της υποχρεωτικής επικοινωνίας του 1/3 του χρόνου. Κανένας νόμος σε 
καμία χώρα δεν ορίζει το χρόνο ή την ισόχρονη επικοινωνία, ή την εναλλασσόμενη κατοικία υποχρεωτικά για 
όλους. Παρολ’ αυτά η νομολογία υποχρεωτικής εναλλασσόμενης κατοικίας και ευρείας επικοινωνίας έχει αυξηθεί 
στο έπακρον στη Γερμανία και σε άλλες δυτικές χώρες με καταστροφικές συνέπειες για τα θύματα κακοποίησης 
και τον ψυχισμό παιδιών και εφήβων. Θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό ισχύει και για παιδιά αγάμων. Τα 
δικαστήρια έχουν γεμίσει με αποφάσεις για το σχολείο, τον παιδικό σταθμό, την ψυχοθεραπεία των παιδιών και 
πάνω από όλα για την επιμέλεια ειδικά για τη μετοίκηση ακόμα και για πέντε χιλιόμετρα, αφού για όλα αυτά 
χρειάζεται συναίνεση του πατέρα, είτε υπήρξε ποτέ ζευγάρι με τη μητέρα, είτε πληρώνει διατροφή, είτε θέλει να 
βλέπει ή όχι το παιδί του. Ενδεικτικά με την αλλαγή του γερμανικού οικογενειακού δικαίου το 2013 οι δικαστικές 
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προσφυγές διπλασιάστηκαν σε ένα χρόνο. Ελπίζουμε να πάρετε υπόψιν την πραγματικότητα στο εξωτερικό και τα 
παραδείγματα προς αποφυγήν και όχι αυτά που σας λένε ότι ισχύουν ή που δε φαίνονται λόγω έλλειψης της ιδίας 
εμπειρίας. Ως σύλλογος μητέρων μονογονέων στη Γερμανία με τα παιδιά τους που έχουν περάσει τη ζωή τους στα 
δικαστήρια, στα πορίσματα, στην υπηρεσία ανηλίκων, στην αστυνομία, προσπαθώντας να προστατέψουν τα 
παιδιά τους ή τους εαυτούς από την κακοποίηση, τη σεξουαλική κακοποίηση, την υποχρεωτική επικοινωνία, την 
υποχρεωτική συνεπιμέλεια, την υποχρεωτική εναλλασσόμενη κατοικία, θέλουμε να σας στείλουμε την αμέριστη 
υποστήριξή μας για τον αγώνα ζωής που δίνετε καθημερινά! Να πιστεύετε τα θύματα! Μην αφήσετε τα παιδιά 
σας να καταθέτουν σε δικαστήρια και δομές επί χρόνια και να μην τα πιστεύουν ή να μην τους ενδιαφέρει τι λένε! 
Μην αφήσετε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Σύλλογος Πρωτοβουλία Μητέρων Μονογονέων – ΜΙΑ στο 
Βερολίνο. 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:43 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Από το κατατιθέμενο για διαβούλευση νομοσχέδιο 
απαλείφθηκαν οι πρόνοιες 1) του ισόχρονου στην άσκηση της γονικής μέριμνας και 2) της εναλλασσόμενης 
κατοικίας, οι οποίες όμως υπήρχαν στο σχέδιο νόμου που διέρρευσε στα Μ.Μ.Ε. τον Δεκέμβριο 2020, ενώ 
αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της συνεπιμέλειας. Επομένως η αφαίρεση τους δημιουργεί αμφιβολίες, για 
το εάν θεσπίζεται όντως η συνεπιμέλεια ως κανόνας στις σχέσεις γονέων – τέκνου. 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:30 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Απαιτείται αναμόρφωση του νομοσχεδίου σε δύο πυλώνες 
και συγκεκριμένα όσον αφορά στο ουσιαστικό δίκαιο και το οικογενειακό δικαστήριο. 1) Ουσιαστικό δίκαιο: α) να 
γίνει κανόνας η ισόχρονη άσκηση της γονικής μέριμνας από τους γονείς, με εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου 
στις οικίες αμφοτέρων, β) οι στενότεροι δεσμοί του τέκνου με ένα γονέα, εφόσον επιτεύχθηκαν με μεθόδους 
αποξένωσης και παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, να μη δίδουν σ’ αυτόν την αποκλειστική επιμέλεια, γ) να 
διασφαλισθεί το τεκμήριο 1/3 χρόνου επικοινωνίας γονέα – τέκνου, με αποκλεισμό των εξαιρέσεων «κακής και 
καταχρηστικής» άσκησης της (εφόσον δεν διασαφηνισθούν πλήρως ως έννοιες) και των «συνθηκών διαβίωσης 
και καθημερινότητας» του τέκνου, δ) να προβλεφθεί υποχρεωτικώς προσωπική επικοινωνία του δικαστή με κάθε 
τέκνο ηλικίας άνω των 6 ετών, κατά μόνας και με εναλλάξ παρουσία των γονέων, με τήρηση πρακτικών και 
συμμετοχή παιδοψυχολόγου ή / και κοινωνικού λειτουργού, που θα συντάσσουν γραπτή έκθεση. 2) Οικογενειακό 
δικαστήριο: α) για μεσοδιάστημα 5 ετών, επιλογή δικαστών με αξιολόγηση της προσωπικότητας (μέσω 
πιστοποιημένων ψυχολογικών – κοινωνιολογικών ερωτηματολογίων) και υπηρεσιακής απόδοσης αυτών (δια 
μελέτης των αποφάσεων τους επί οικογενειακών υποθέσεων), υπό συνθήκες ανωνυμίας, από επιτροπή ανώτατων 
δικαστικών και επιστημόνων, β) μετά 5ετία, συγκρότηση οικογενειακών δικαστηρίων και σώματος 
διαμεσολαβητών, από απόφοιτους νομικών σχολών και νέο-ιδρυόμενης επιστημονικής κατεύθυνσης, με 
πρόγραμμα σπουδών νομικής, παιδοψυχολογίας, ψυχιατρικής και παιδαγωγικής, γ) αρμοδιότητα του 
οικογενειακού δικαστηρίου για το σύνολο της αστικής (ασφαλιστικά μέτρα, τακτική δίκη, εκτέλεση) και ποινικής 
δίκης (παραβιάσεις δικαιωμάτων συνεπιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής και νόμου περί ενδοοικογενειακής 
βίας). 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:56 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΥΣΗ ΣΑΚΚΙΩΤΗ Έχοντας υπάρξει παιδί χωρισμένων γονιών το νέο 
νομοσχέδιο της απο κοινού επιμέλειας ακούγεται αρκετά ιδανικό αλλα δεν μπορώ παρα να σκεφτώ οτι πρίν δοθεί 
η απο κοινού επιμέλεια θα πρέπει να καθοριστούν εξαιρέσεις σε: -Γονείς που είναι κακοποιητικοί προς τα τέκνα 
ή τον σύντροφο τους. -Γονείς που είναι εθισμένοι σε ουσίες. -Γονείς που έχουν ψυχολογικές ασθένειες. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις προτείνω την κηδεμονία στον άλλο γονέα ή σε τρίτους που θα είναι πιο σωστό το 
περιβαλλον και όντως πιο συμφέρον για την υγιή εξέλιξη του ή των τέκνων. Σαν αποτέλεσμα θα πρότεινα πριν 
εφαρμοστεί ο νόμος της κοινής επιμέλειας και οι 2 γονείς να περνάνε αξιολόγηση ψυχολογική και παρακολούθηση 
απο κοινωνικούς λειτουργούς για μία φορά το μήνα για ένα χρόνο και κατόπιν 1 φορά το 6μηνο με δυνατότητα 
απο τους κοινωνικούς λειτουργούς να επέμβουν άμμεσα σε περίπτωση κακοποίησης (με την ευρεία έννοια του 
όρου). 
 
27 Μαρτίου 2021, 11:07 | ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 1388 του Α.Κ, όπως ισχύει με την 
αντικατάστασή του με το άρθρο 14 του ν.1328/1983 και την προσθήκη με το άρθρο 29 του ν.3719/2008, να 
προστεθεί εδάφιο με το οποίο να παρέχεται η δυνατότητα στις γυναίκες που συνήψαν γάμο πριν από το ν.1328/83 
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και διατήρησαν και μετά από αυτόν το επώνυμο του ανδρός τους, με την διαδικασία του προηγουμένου εδαφίου 
δηλ. κοινής δήλωσης των συζύγων ενώπιον του ληξιάρχου, να προσθέσουν πριν από το επώνυμο του ανδρός τους 
και το πατρικό τους επώνυμο ή να λάβουν μόνο το πατρικό τους επώνυμο, περίπου ως εξής: <> Με την προσθήκη 
αυτή επιλύονται προβλήματα που ανακύπτουν με τις ΔΟΥ, τις Τράπεζες και τα Ασφαλιστικά ταμεία των κλάδων 
του ΕΦΚΑ, για τις γυναίκες που ασκούσαν πριν από το ν.1329/83 επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει αδείας π.χ. 
φαρμακείου, μεσίτου κλπ, που είχε εκδοθεί στο πατρικό τους όνομα και συνέχισαν και μετά το νόμο αυτό να 
ασκουν τη δραστηριότητά τους με την ίδια άδεια, στις οποίες οι ΔΟΥ, ενόψει της υποβολής κοινής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος και της έκδοσης της πράξης προσδιορισμού του φόρου επ΄ ονόματι μόνο του συζύγου 
πρόσθεσαν οίκοθεν αυτοβούλως κι άνευ σχετικής αιτήσεως, και το πατρικό τους επώνυμο, με συνέπεια άλλα 
τιμολόγια προμηθευτών τους προς αυτές να εκδίδονται με το πατρικό τους επώνυμο που είναι και της άδειας κι 
άλλα με το επώνυμο οπως οίκοθεν διαμόρφωσε η ΔΟΥ, ενώ εξάλλου οι Τράπεζες δεν ανοίγουν λογαριασμούς στο 
πατρικό τους όνομα αλλά μόνο με το επώνυμο του ανδρός τους που είναι και το επώνυμο του Α.Δ.Ταυτότητας, 
τέλος δε δημιουργείται οξύτατο πρόβλημα και με ασφαλιστικά ταμεία ως προς το επώνυμο καταβολής των 
ασφαλιστικών εισφορών και των συντάξεων. Εφόσον γίνει δεκτή η προσθήκη το μόνο θα έχει να κάνει η κατηγορία 
αυτή των γυναικών θα είναι, μετά την αλλαγή που θα γίνει με την πράξη του ληξιάρχου στα οικεία δημοτολόγια 
οίκοθεν, να εκδώσουν νέο δελτίο στυνομικής ταυτότητας και να ενημερώσουν τις τράπεζες και τα σφαλιστικά 
ταμεία. Γ. Σγουρόγλου Δ.Ν. Σύμβουλος Επικρατείας ε.τ., Σχολείου 9, 15342 Αγία Παρασκευή. 
 
27 Μαρτίου 2021, 11:12 | Καιτη Δημου Το νεο ΝΣ πρεπει να εχει την υποχρεωτικη συνεπιμελεια καθαρα 
γραμμενη μεσα. Τα παιδια να μη γινονται εργαλεια εκδικησης. Το ζευγαρι χωρισε αλλα οχι οι γονεις! 
 
27 Μαρτίου 2021, 09:39 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ μοςειμαι ενας απο τους πολλους χωρισμενους πατεραδες που 
αγωνιω για το νομοσχεδιο επειδη αφορα το συμφερον του παιδιου μου. οπως διαβασα τα αρθρα κρινω οτι ειναι 

στη σωστη κατευθυνση αλλα κρινω οτι απαιτειται να γινουν καποιες διορθωσεις σε ➢ ‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 

(…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
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επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα σημεια και συγκεκριμενα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 07:24 | Ευαγγελια Σωτηρουδα Συν επιμέλεια εκει νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Τα παιδιά 
έρχονται στον κόσμο από δυο γονείς. Αν λοιπόν στην διάρκεια προκύπτουν προβλήματα μεταξύ τους σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει τα παιδιά να αποτελέσουν εργαλείο χειραγώγησης του ενός για τον άλλο. Με το 
νομοσχέδιο νομίζω ότι πολλά προβλήματα θα λυθούν διότι μέχρι σήμερα ο νομοθέτης « έγερνε» κατά την δίκη 
μου άποψη υπέρ της μητέρας , ξεχνώντας ότι υπάρχουν και πατεράδες που νοιάζονται και πονούν για τα παιδιά 
τους που αποξενώνονται από αυτούς. Είμαι γυναίκα και μητέρα και ξέρω πολύ καλά πως ότι κι αν με χωρίζει από 
τον πρώην σύζυγο μου εκείνος δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο πατέρας των παιδιών μας. Του οφείλεται αγάπη και 
σεβασμός εξίσου. 
 
27 Μαρτίου 2021, 06:06 | ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ, ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ, ΠΡΩΤΑ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ, ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Να την ποινικοποιεί, όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαικές χώρες, και να την αναγνωρίζει σαν σύνδρομο, 
σαν ψυχική νόσο, που υποσκάπτει τα θεμέλια και της ελληνικής κοινωνίας. ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ…, ή, δεν θέλει να το 
κάνει, οδηγώντας, με ακρίβεια, δεκάδες χιλιάδες ελληνόπουλα, μεθαύριο, στην πλήρη αποκοπή από τον πατέρα 
τους, ιδίως, στα ψυχικά νοσήματα, και στις αντικοινωνικές συμπεριφορές. ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ, αν 
και όχι αμελητέα… για παράδειγμα…. 1. με βάση την μη σαφή αλλά αόριστη πρόταση του 1/3 του χρόνου, για τον 
2ο γονέα, ΘΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ;;;;, και θα παίζει με τα 
ποσοστά, ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ;;; Δώστε ένα συγκεκριμένο ποσοστό χρόνου επικοινωνίας, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΣΑΦΗ, 
ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ. Είναι κακό κάθε δικαστής να έχει το δικαίωμα να παράγει την δική του νομολογία, αλλά 
είναι ακόμα χειρότερο όταν η νομολογία των δικαστηρίων έχει κάνει ορισμένα βήματα και έχει φτάσει σε 
συγκεκριμένους προσδιορισμούς, ο νομοθέτης να τους αναιρεί με την αοριστία του 1/3. Γεννώνται, εξάλλου, 
σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος , αυτού, περιλαμβάνει 
ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες 
των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες 
μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του 
άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά 
διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. ΔΩΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΠΟΥ ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ , αλλιώς, θα οδηγήσετε δεκάδες χιλιάδες γονείς, σε νέες δικαστικές 
περιπέτειες… 2.  η ιδιότητα του πατέρα και η αντίστοιχη της μητέρας, είναι ιερές, και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ, εκτός αν συντρέχει λόγος βίας, κλπ., ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, να τολμάει 
κάποιος να αναφέρεται σε απώλεια της επικοινωνίας του ενός γονέα, λόγω μη- καταβολής …διατροφής…, ΑΡΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΝ ΓΟΝΕΑ, αν αποδεδειγμένα δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει;;; ΑΥΤΟ 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ, ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Ποιός φωστήρας, εισήγαγε αυτήν την παράγραφο;;; ΕΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ 
ΠΑΙΔΙΑ; ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ; ΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ; Ένας ταλαίπωρος άνεργος, ή, χαμηλο-συνταξιούχος, ΘΑ ΑΠΩΛΕΣΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, μόνο και μόνο, επειδή 
βρίσκεται σε δικαιολογημένη, (δεν συζητάμε για την περίπτωση της αδικαιολόγητης…), αδυναμία να πληρώσει, 
για ένα διάστημα της ζωής του, για την διατροφή τους;;; ΤΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ;;; Δεν είναι δυνατόν να 
αναιρούν, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, νομικά την ιδιότητα, ΟΥΤΕ … της μητέρας ΟΥΤΕ, και του πατέρα και να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μέσο πίεσης σε κλονισμένες σχέσεις γονέων. Αν παραμείνει αυτή η 
διάταξη, θα είναι μία αποδοχή, ενός ιδιότυπου γεννιτσαρισμού, ΠΡΑΓΜΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. 3. 2 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ , 
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. Το νομοσχέδιο στην τροποποίηση του άρθρου 1519 Α.Κ. απαγορεύει την μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέων, με τον οποίο δεν 
διαμένει, εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση. 
Είναι μία διάταξη θετική, η οποία προστατεύει κυρίως τον ανίσχυρο οικονομικά γονέα που δεν έχει την επιμέλεια 
του παιδιού του απέναντι στον ισχυρό που έχει την δυνατότητα να αυθαιρετεί και να παίρνει το παιδί σε άλλη 
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πόλη, αποστερώντας ουσιαστικά το δικαίωμα επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Θετική είναι επίσης και η 
πρόβλεψη υποχρεωτικής συναπόφασης και των δύο των γονέων για ζητήματα που ανήκουν μεν στη σφαίρα της 
επιμέλειας, αλλά λόγω της σοβαρότητάς τους επηρεάζουν σοβαρά το μέλλον του παιδιού (μη επείγοντα ζητήματα 
υγείας και εκπαίδευση), η την προσωπικότητά του (ονοματοδοσία, θρήσκευμα) και προσιδιάζουν περισσότερο 
στην άσκηση γονικής μέριμνας, παρά στην τρέχουσα διαχείριση. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΜΗ 
-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ, για την κατάσταση της υγείας του τέκνου του, αλλά και για τις σχολικές του 
επιδόσεις. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΕΡΟ ΑΙΣΧΟΣ, της αυθαίρετης μεταβολής του τόπου διαμονής του τέκνου. Και τα 2, αυτά 
, χρησιμοποιούνται δυστυχώς, κατά κόρον, από αποξενώτριες μητέρες, χωρίς συνείδηση, σαν όπλο, εναντίον του 
πατέρα, του τέκνου τους, για να τον αποξενώσουν απο αυτόν. Εύγε , λοιπόν, για αυτά τα 2 θετικά σημεία. ΟΜΩΣ, 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ… – Να προστεθεί σαφής 
διάταξη, για την περιγραφή και την τιμωρία, της γονεικής αποξένωσης, ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ, ΣΑΝ 
ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ, και όχι σαν απλή συμπεριφορά… – Να σταματήσει η τιμωρητική διάθεση απέναντι στους γονείς , 
που αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα, δεν έχουν οικονομικούς πόρους, ΠΡΑΓΜΑ ΟΜΩΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ , ΜΕ 
ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ, ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ , ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΓΟΝΕΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ, ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΣ, 
ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ… – να αποσαφηνιστεί , με απόλυτο τρόπο, σε τι αντιστοιχεί αυτό το κλάσμα του 1/3, γιατί αν 
δεν γίνει, θα οδηγήσει τους γονείς, σε νέες δικαστικές περιπέτειες. – και, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ, 
ΟΙ δεκάδες … ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, Ο ΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΛΛΟΥ, με παραγωγή απίστευτων και ψευδών περιστατικών, με σωρεία ψευδομαρτύρων , κλπ., οι οποίες, και 
έχουν οδηγήσει στην συμφόρηση την Ελληνική Δικαιοσύνη. ΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΣΥΧΝΑ , ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ , 
ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΕΥΔΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ, οι οποίες και πλήττουν ακόμη περισσότερο, τις ψυχές, των παιδιών μας… 
ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΙΣ, ΤΩΡΑ, ΚΑΙ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.Κ.ΣΤ.ΤΣ. 27-3-2021. 
 
27 Μαρτίου 2021, 03:13 | Πρέκας Χριστόδουλος Θα πρέπει να είναι μισό μισό ο χρόνος πατέρα με μητέρα μόνο 
έτσι θα μεγαλώσει το παιδί με αγάπη και σωστά. 
 
27 Μαρτίου 2021, 01:42 | Μαρία Κ. Η απαραίτητη παρουσία των πατεράδων στη ζωή των παιδιών να 
διασφαλιστεί μέσα από την τακτική επικοινωνία τους μαζί τους και ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ παραβάσεων (υπαιτιότητας του 
άλλου γονέα) να δρα άμεσα η δικαιοσύνη, χωρίς τον εγκληματικό τεμαχισμό των ίδιων των παιδιών. Δυστυχώς το 
lobby των αντρών που προτάσει ίσο χρόνο ξέχασε να αναφέρει πως ούτε εντός γάμου δεν είχαν τόσο χρόνο με τα 
παιδιά τους για να τον διεκδικούν τώρα. Και αν είχαν, αφήστε τον δικαστή να αποφασίσει κατά περίπτωση. Η 
ρητορική του μίσους και του μισογυνισμού που εκφέρουν οι εν λόγω κύριοι δεν τιμά καθόλου τις οικογένειες και 
την προσπάθειά τους να μεγαλώσουν ισορροπημένα παιδά. Ας δοκιμάσουν οι ίδιοι οι ενήλικες πρώτα την 
εναλλασόμενη διαβίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αν σε ένα χρόνο διατηρούν την πνευματική τους 
διαύγεια να το ξανασυζητήσουμε. Δυστυχώς είναι μια ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ & ΓΟΝΕΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ για 
το συμφέρον του μη έχοντος την επιμέλεια, εις βάρος των ίδιων τους των παιδιών. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΗΣ.ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΤΙΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ LOCKDOWN ΕΠΟΧΗ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 23:02 | Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου ΚΑΙ της ενεργού ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 
και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:59 | Α.Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Όλοι οι σύλλογοι ειδικών ψυχικής υγείας τάσσονται 
απόλυτα υπέρ της συνεπιμέλειας τέκνων. Όλες οι επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει με απόλυτη αξιοπιστία 
και αντιπροσωπευτικά δείγματα δείχνουν το πόσο καταστροφική είναι η αποκλειστική επιμέλεια όταν ανατίθεται 
μόνο στον ένα γονέα. Η αποξένωση αποτελεί σύνδρομο βαθιά ριζωμένο στη συνείδηση και τον ψυχικό κόσμο του 
παιδιού και δεν αποβάλλεται. Υπάρχει σε ήπια, σε μέτρια και σε βαρεία μορφή. Οι επιπτώσεις του είναι εμφανείς 
και καταστροφικές σε όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. Πρόσφατες ιατρικές και ψυχολογικές έρευνες έχουν 
δείξει ότι η από κοινού, κατά ισομερή τρόπο, εναλλασσόμενη ανατροφή του παιδιού, όχι μόνο δεν έχει καμία 
αρνητική συνέπεια, αλλά αντιθέτως, η ύπαρξη διπλής κατοικίας θεωρείται ευεργετική και απαραίτητη για την 
προστασία της ισόρροπης ανάπτυξης του παιδιού. Με τη συνεπιμέλεια θα δούμε να μειώνεται η αντιδικία μεταξύ 
των γονέων και τυχόν καταχρηστικές συμπεριφορές, καθώς, πλέον, κανείς δεν αισθάνεται να έχει περισσότερη ή 
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λιγότερη εξουσία από τον άλλο, ως προς την ανατροφή του παιδιού. Οι γονείς, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
αποξενωμένοι από έριδες τέτοιου χαρακτήρα, αφοσιώνονται στην ανατροφή των παιδιών. Επιγραμματικά, τα 
παιδιά που μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας εμφανίζουν (α) χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους 
και γενικότερα ψυχικής δυσφορίας, (β) χαμηλότερη επιθετικότητα και λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς, 
μειωμένη χρήση αλκοόλ και ουσιών, (γ) καλύτερη σχολική επίδοση και καλύτερη γνωστική ανάπτυξη, (δ) καλύτερη 
σωματική υγεία, (ε) χαμηλότερα ποσοστά καπνίσματος και (στ) καλύτερες σχέσεις με πατέρες, μητέρες, γιαγιάδες 
και παππούδες. Αυτά, από μια γυναίκα και επαγγελματία ψυχικής υγείας που τάσσεται απόλυτα ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:47 | Κ.Μ. ΤΟ Θέμα με το νομοσχέδιο είναι ότι δεν μπορεί να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η 
συνεπιμέλεια. Ζούμε σε μια κοινωνία που ακόμα δεν έχει αποδεχτεί την ισότητα της γυναίκας με πολλούς άντρες 
να είναι κακοποιητικοί οι υποχρεωτική συνεπιμέλεια μόνο ένταση και βία θα φέρει. 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:12 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΟΤΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΟΤΙΣΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΕΙ?Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ, ΓΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ!! 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:20 | αρης θεοδώρου Ο παρών νόμος ΔΕΝ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της 
ευθύνης τους έναντι αυτού. 
Οταν οι ‘Κυριές» αντί να μιλήσουν για την ψυχική υγεία των παιδιών τους που επιτυγχάνεται με την φυσική και 
ισόχρονη παρουσία των δυό βιολογικών γονέων στην ζωή τους αναφέρονται ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΑΡΕΣ, 500 ευρώ σε 
άνεργο χώνουν επιδικαζόμενα σε ανύπαρκτα εισοδήματα στην χώρα της φτώχειας και της εξαθλίωσης με 50% 
πραγματική ανεργία, με μισθούς 500-600 ευρώ και ο Κος Υπουργός βγάινει στα κανάλια και μας λέει δεν θα τις 
πειράξει (τις διατροφές). Τους το υπόσχεται κιόλας.. Σε ένα νομοσχέδιο που θα ερχόταν να λύσει ένα εγξκληματικό 
νομολογιακό έθιμο… ο Κος Υπουργός υπόσχεται σε καθ εξιν ανεργες φεισμπουκουδες ότι η άτυπη συνταξούλα θα 
πέφτει παρόλη την αύξηση της επικοινωνίας…ηδη ο χαμηλόμισθος τα 2 ΣΚ τον μήνα δεν μπορεί να τα τηρήσει 
ελλείψει χρημάτων..ο Υπουργός μας το επιβάρυνε με τις ..διατροφές των τεμπέλων. 
Ουτε κουβέντα για την υποχρέωση τους να θρέφουν τα παιδια τους. Ουτε κουβέντα να διώκονται ποινικά για μη 
συμμόρφωση με το δικαίωμα του πατέρα να έχει ενεργό συμμετοχή στην ζωή των παιδιών του. Ενα νομοσχέδιο 
που ερχεται να καλύψει τα κενά του προηγούμενου εκτρώματος. 
 
26 Μαρτίου 2021, 20:24 | Ελένη Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δυο γονείς όπως έχουνε ανάγκη και τους θείους 
τα ξαδέρφια τους παππούδες και γιαγιάδες μην μας τα στερείτε αλλο λεμε ότι είμαστε γιαγιάδες αλλα στην 
πραγματικότητα δεν ισχύει … Συνεπιμελεια ίσος χρόνος και με τους δυο γονείς ειναι η ευκαιρία σας τωρα κ. Τσιαρα 
ακούστε τον σφυγμό της κοινωνίας και όχι των συμφερόντων. 
 
26 Μαρτίου 2021, 18:38 | Μητέρα Η Άποψη της Παιδοψυχιατρικής εταιρείας Ελλάδος, Ένωσης Ψυχιάτρων 
Παιδιών & Εφήβων είναι οτι πρέπει να προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιών- 
γονέων, και κάθε φόρα να επιλέγεται η καταλληλότερη για το ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ παιδί, χωρίς να επιβάλλεται 
υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση συνεπιμέλειας ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των παιδιών με καθένα 
απο τους δύο γονείς.= ήδη υπάρχων νόμος. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:59 | Ανδρέας Χατζοπουλος «[…]Η φιλοδοξία πραγματοποίησης μίας μεταρρύθμισης που να 
αποτελεί «έργο ζωής» για την κυβέρνηση ήταν ολοφάνερη την χρονική περίοδο που προηγήθηκε. Τη δούλεψε 
κατάλληλα επικοινωνιακά και κατάφερε χωρίς να εμφανίσει για μήνες κείμενο νομοσχεδίου σε δημόσια 
διαβούλευση, να χαϊδέψει τα αυτιά ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας, να ενθαρρύνει το κίνημα των «Ενεργών 
μπαμπάδων» αφήνοντας να σέρνεται η διαρροή της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, δηλαδή της εναλλασσόμενης 
διαμονής των παιδιών που οι γονείς τους βρίσκονται σε διάσταση και από την άλλη να ξεσηκώσει εναντίον του τις 
φεμινίστριες, που με το δίκιο τους την κατήγγελλαν. […]Η επιμέλεια είναι ένα μέρος μόνο της γονικής μέριμνας, 
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που περιλαμβάνει την ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών. Η επιμέλεια λόγω της καθημερινότητας δεν είναι 
ευχερές να ασκείται από κοινού, ιδίως όταν οι σχέσεις των γονέων είναι ακόμα κακές ώστε να μπορούν να 
συνυπάρχουν και να συνεργάζονται. Για αυτό και επικρατεί η ανάθεσή της, συμβιβαστικά η δικαστικά, στον ένα 
μόνο γονέα. […]Στον χώρο του οικογενειακού δικαίου η τελευταία (κατ εμένα η μόνη) μεγάλη μεταρρύθμιση έγινε 
με τον ν. 1329/1983, ο οποίος συμπυκνώνοντας τις κατακτήσεις του φεμινιστικού κινήματος και του προοδευτικού 
κόσμου, των αγώνων της μεταπολίτευσης και ακόμα των προηγούμενων, καθιέρωσε τον πολιτικό γάμο, αντί του 
μέχρι τότε υποχρεωτικά θρησκευτικού, καθιέρωσε το συναινετικό διαζύγιο, θέσπισε ακόμα και το «αυτόματο» 
διαζύγιο (περίπτωση τετραετούς τότε διάστασης ως ικανής προϋπόθεσης χωρίς την ανάγκη αποδείξεων ως προς 
τον ισχυρό κλονισμό και την υπαιτιότητα) και αποδέσμευσε την επιμέλεια των παιδιών από το φύλο των γονέων 
τους, αφού όπως είναι γνωστό μέχρι τότε υποχρεωτικά ανετίθετο στην μητέρα για τα κορίτσια μέχρι την 
ενηλικίωση και για τα αγόρια μέχρι το 12ο έτος. Ακόμα, κατάργησε τον θεσμό της προίκας αποδίδοντας 
ταυτόχρονα σε όλες τις έγγαμες την κυριότητα των ακινήτων που είχαν εισφερθεί ως προικώα στους συζύγους 
τους και απάλλαξαν τους τελευταίους από την μονομερή υποχρέωση της γνωστής διατύπωσης «Ο ανήρ φέρει τα 
βάρη του γάμου». Ήταν ίσως η πιο προοδευτική μεταρρύθμιση που έχει γίνει στον τόπο μας και δεν υπήρξε ποτέ 
προηγούμενη και επόμενη της. […]Οι ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου καθιερώνουν ένα ποσοτικό 
κριτήριο προσδιορισμού του χρόνου επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί στο μαχητό και προς 
τα πάνω και προς τα κάτω του 1/3 «του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Θα πρέπει όμως να σημειώσω, ότι η 
ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, 
στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές 
αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες 
ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Συνήθως δύο Σ.Κ τον μήνα, ίσως και κάποια απογεύματα καθημερινών, από μία 
βδομάδα Χριστούγεννα και Πάσχα και 20 – 30 μέρες το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η πρακτική 
αυτή λειτουργεί. Είναι κακό κάθε δικαστής να έχει το δικαίωμα να παράγει την δική του νομολογία, αλλά είναι 
ακόμα χειρότερο όταν η νομολογία των δικαστηρίων έχει κάνει ορισμένα βήματα και έχει φτάσει σε 
συγκεκριμένους προσδιορισμούς, ο νομοθέτης να τους αναιρεί με την αοριστία του 1/3. Γεννώνται, εξάλλου, 
σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα. […]Η εφαρμογή της διάταξης αυτής […] ανοίγει πεδία δικαστηριακών 
διαφορών, δεδομένου ότι μεγενθύνει κατά πολύ το κίνητρο του παραπονούμενου γονέα και υποθάλπει την 
εκδικητικότητα εναντίον του άλλου, αφού πλέον το κόστος, η φθορά και η διαδικασία μία δικαστικής προσφυγής 
έχει ως έπαθλο όχι την επίλυση ενός συγκεκριμένου ζητήματος που απορρέει από τις σχέσεις γονέων και τέκνων, 
αλλά την ίδια την αφαίρεση της γονικής μέριμνας. […]Το νομοσχέδιο ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για την 
σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας. Ξεκίνησε με την φιλοδοξία της καθιέρωσης της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας 
(του ακραίου σημείου δηλαδή επέμβασης του μη διαμένοντος γονέα στην καθημερινότητα του παιδιού και του 
γονέα, με τον οποίον αυτό διαμένει) και κατέληξε – άγνωστο μέσα από ποια διαδρομή – στο άλλο άκρο που είναι 
η σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και η μετατροπή της σε αντικείμενο συναλλαγής και capitis deminutio. 
[…]Πλην ελαχίστων διατάξεων, πρόκειται για μία νομική απόπειρα που δεν δικαιούται να εμφανίζεται με τα 
χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, από όσα επιλύει. Και αποτελεί ύβρι 
στην ιστορία (δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά στο αγωνιζόμενο κίνημα που τα κατέκτησε) να 
πιάνει στο στόμα του τον ν. 1329/1983 και να καμώνεται ότι τον μιμείται. Ο πολιτικός υπεύθυνος της σύνταξής 
του καλύτερα θα κάνει να βρει έναν άλλο τρόπο κοινωνικής προσφοράς για να μείνει στην ιστορία. Εξάλλου, αν 
δεν κάνω λάθος, έχει την ιδιότητα του γιατρού και υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα δημόσια νοσοκομεία τελευταία 
λόγω της πανδημίας. Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, πρώην μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α, μέλος της Εναλλακτικής 
Παρέμβασης Δικηγόρων. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:47 | Χ. Π. Δικηγόρος Η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του παιδιού ΚΑΙ η ενεργός συμμετοχή 
… όχι ΔΙΑ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:07 | Αλίκη Κοσμίδου Συνεπιμέλεια, Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, Εναλλασσόμενη 
κατοικία. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο και δεν τα νοιάζει αν οι γονείς τους διαφωνούν. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:35 | ΚΩΣΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Μετά από 40 περίπου έτη , η Ελλάδα μπήκε σε διαδικασία 
αλλάγής του οικογενειακού δικαίου. Είμαι χωρισμένος πατέρας μιας ανήλικης κόρης 6 ετών. Έζησα όλη την 
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διαδικασία των δικαστηρίων και την πλήρη απαξίωση μου σαν άνθρωπος και γονιός. Αν θέλουμε να λεγόμαστε 
κράτος δικαίου θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα επί του νομοσχεδίου, ώστε να αποτραπούν παρερμηνίες στο 
μέλλον και να οδηγήσει στην σωστή κατεύθυνση. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. Περίμενα πιο αποφασιστικό το νομοσχέδιο, έχοντας μελετήσει ειδικούς 
(συνήγορο του παιδιού, ελληνική ψυχολογική εταιρία και ενωση κοινωνιολόγων της Ελλάδος) Επίσης το ψήφισμα 

της ευρωπαικής ένωσης. Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση προτείνω τα εξής»:➢ ‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων.➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης 
– Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
26 Μαρτίου 2021, 16:43 | Π. Αλεξόπουλος Το νομοσχέδιο αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με την πολύ 
κακή κατάσταση που επικρατούσε μέχρι σήμερα στις σχέσεις μεταξύ παιδιών και χωρισμένων / σε διάσταση / 
εκτός γάμου γονιών. Για του λόγου το αληθές, δείτε από δύο ανεξάρτητες πηγές ποια είναι η κατάσταση σήμερα: 
1. Πόσο πολλά (δυστυχώς πλειοψηφία) είναι τα παιδιά που έχουν αποξενωθεί από τον ένα γονιό τους μετά το 
διαζύγιο. 2. Πόσο βάναυσα καταπατούνται τα δικαιώματα των παιδιών αυτών και των γονιών που δεν ασκούν την 
επιμέλεια και άλλα σχετικά προβλήματα, σύμφωνα με τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη (και του Παιδιού 
μην ξεχνάμε!). Οι αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο πρέπει να είναι: 1. Της αποτροπής 
της υπάρχουσας νομολογίας περί «ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ» στην ανατροφή των παιδιών με βάση το φύλο. 
(Αντισυνταγματική, ενάντια στα πορίσματα επιστημών σχετικών με την ανατροφή των παιδιών, και φυσικά 
επικίνδυνο προηγούμενο γιατί αν ισχύει για την ανατροφή γιατί να μην ισχύει και σε άλλους τομείς και για άλλα 
χαρακτηριστικά, ανοίγοντας παράθυρο στη θεσμοθέτηση κάθε είδους διακρίσεων). 2. Της αποτροπής του μέχρι 
σήμερα αποκλεισμού των ικανών και πρόθυμων γονιών (συντριπτική πλειοψηφία) από την υποχρέωση και το 
δικαίωμα ανατροφής των παιδιών τους («ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΕΜΑ»). 3. Της αποτροπής δικαστικοποίησης 
οικογενειακών διαφορών, μέσω της εξίσωσης της διαπραγματευτικής θέσης των διαδίκων κατά τον νόμο 
δεδομένου ότι έχει αποτύχει μέχρι σήμερα σε αυτό η νομολογία, και της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης από 
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επιστήμονες με γνώσεις οικογενειακών σχέσεων. 4. Της προαγωγής της ισοδύναμης ανατροφής των παιδιών και 
από τους δύο πρόθυμους γονείς, ακόμα και σε περίπτωση αντιδικιών (οι περισσότερες από τις οποίες θα έχουν 
εξαλειφθεί αν εφαρμοστούν οι 3 προηγούμενες αρχές).Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις 
προτάσεις βελτίωσης του νομοσχεδίου (χρειάζονται ακόμα αρκετές!) του φορέα ΓΟΝ.ΙΣ. (Γονεϊκή Ισότητα για το 
Παιδί) και του Συνηγόρου του Πολίτη. 
 
26 Μαρτίου 2021, 15:58 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!!!!!!!! ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ!!!!!!!! 
 
26 Μαρτίου 2021, 15:44 | E Γ Δικηγόρος Οι διατάξεις θα πρέπει να καταλαμβάνουν μόνο τις περιπτώσεις που 
ανακύπτουν μετά την ψήφισή του νόμου. Η αναδρομική ισχύς θα προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα με 
ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο σε επίπεδο οικογενειακής ειρήνης όσο και ως προς το άνοιγμα απεριόριστων νέων 
δικαστικών διαμαχών.1ον Ειδικότερα στο πλαίσιο των συναινετικών διαζυγίων υπήρχε πάντα η δυνατότητα 
ρύθμισης της από κοινού επιμέλειας και επικοινωνίας, καθόσον προήλθε ως αποτέλεσμα κοινής συμφωνίας των 
μερών. Για ποιο λόγο θα πρέπει οι σχέσεις που ρυθμίστηκαν απο κοινού από τους γονείς σε παρελθοντικό χρόνο 
θα πρέπει να επαναρυθμιστούν, ενώ όταν υπογράφηκαν αυτές διατυπώθηκαν οι βουλήσεις των μερών; Σε κάθε 
περίπτωση η συμπεριφορά του νομικού κανόνα θα πρέπει να είναι ίδια και για τις υποθέσεις των συναινετικών 
διαζυγίων, μέρος των οποίων αποτελούν οι έγγραφες συμφωνίες των μερών για ρύθμιση της γονικής μέριμνας 
και της επικοινωνίας. Ακόμα περισσότερο όταν στο δικαιϊκό κόσμο θα πρέπει η ρύθμιση ζητημάτων (και δη 
οικογενειακών) με συμφωνία των μερών να προωθείται και να ενισχύεται ως βέλτιστη λύση ακόμα περισσότερο, 
ενώ παράλληλα ο νομοθέτης οφείλει να παρέχει ασφάλεια δικαίου στα μέρη για την τήρησή τους. Εξάλλου οι 
ίδιες οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν χρόνους που τα μέρη τυχόν επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν ορισμένες 
σχέσεις τους (π.χ. διατροφή συνήθως). Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δοθεί χώρος και χρόνος στα μέρη που 
κατέληξαν από κοινού σε μια συμφωνία με τη βούλησή τους να επανασυνδιαλλέγονται περί τούτου. Μόνο λόγοι 
εκδίκησης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο. 2ον Το πεδίο του οικογενειακού δικαίου και δη το 
συγκεκριμένο πεδίο που αφορά στο διαζύγιο και στη γονική μέριμνα του παιδιού απαιτεί όσο τίποτα άλλο 
οικογενειακή ειρήνη. Η αναδρομική ισχύς θα επαναφέρει στο προσκήνιο τις χειρότερες μνήμες που το ίδιο παιδί 
έχει περάσει και θα μπει πάλι στο κέντρο σαν σάκος του μποξ. Η ανάγκη ψυχικής ηρεμίας για το παιδί είναι μείζον 
ζήτημα και κανείς δεν πρέπει να το διαταράξει. Σχέσεις που έχουν συμφωνηθεί με αποτέλεσμα να έχουν παγιωθεί 
και προφανώς τηρούνται από τα μέρη, παρέχουν ηρεμία και ασφάλεια στο παιδί και στους γονείς του. Οτιδήποτε 
άλλο θα κλονίσει αυτή την ηρεμία που με τόσο κόπο κατέληξαν οι γονείς του. 3ον. Να δοθεί προσοχή στην ίδια 
νομική μεταχείριση στις συμφωνίες που αποτελούν μέρος των συναινετικών διαζυγίων που επικυρώθηκαν με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με το 1441 ΑΚ. (και δηλώθηκαν στο αρμόδιο ληξιαρχείο) με τις ήδη 
εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να τηρηθούν με ευλάβεια. Σαφώς ωστόσο 
μπορούν να προβλεφθούν σοβαρές συνέπειες όταν δεν τηρούνται τα συμφωνημένα ή όσα ορίστηκαν στο διαζύγιο 
(π.χ.διατροφή, επικοινωνία), αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί περιθώριο νέας επαναρύθμισης των 
σχετικών συμφωνιών και αποφάσεων. Θα ήταν πραγματικά εγκληματικό. 
 
26 Μαρτίου 2021, 14:12 | Ελένη Σ. Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το 
παιδοκεντρικό και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως 
επιτακτικά και υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν 
έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση 
του Σχεδίου Νόμου υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’ αυτό οι προτεινόμενες 
διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του 
παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, 
εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
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26 Μαρτίου 2021, 13:55 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Είμαι πατέρας ενός εξάχρονου αγοριού, σε διάσταση από τον 
Αύγουστο του 2019. Όταν στο τέλος του καλοκαιριού του 2020, ρώτησα το παιδί μου, τι του άρεσε περισσότερο 
από αυτά που κάναμε το καλοκαίρι, το κολύμπι, που μάθαμε ποδήλατο, οι βόλτες στο βουνό, που μπήκαμε σε 
καράβι, η απάντηση του με εξέπληξε. Τίποτα από όλα αυτά, μου είπε. ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ. Η ουσιαστική λοιπόν 
σχέση που αναπτύσσει ένας γονιός με το παιδί του, σαφώς και έχει να κάνει με το πόσο χρόνο περνάει μαζί του. 
Επίσης επειδή η μητέρα του , η οποία φυσικά έχει την αποκλειστική επιμέλεια, έχει επιλέξει να εργάζεται 
περιοδικά , τις περιόδους που εργάζεται το παιδί διαμένει μαζί μου και έχω την αποκλειστική του φροντίδα, σε 
αντίθεση της δικαστικής απόφασης αλλά προς μεγάλη μου χαρά, έχω να προτείνω τις εξής προσθήκες στο 
νομοσχέδιο.  ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως εξής: «’Αρθρο 
1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική και ει δυνατόν ισόχρονη 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με διαμονή στις κατοικίες και των δύο…  ‘Αρθρο 
8 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα να 
αντικατασταθεί ως εξής: «’Αρθρο 1514: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή είναι ασυνεπής όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου … 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την 
περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
..  ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Ενέργειες που αντιτίθενται στο παρόν συνιστούν κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας.  ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης … 7. Οι ψευδείς και αναπόδεικτες καταγγελίες εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
26 Μαρτίου 2021, 13:28 | Ναταλια Κύριε Τσιάρα άκουσα με έκπληξη σε τηλεοπτικό κανάλι την τοποθέτησή σας 
ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει συνεπιμέλεια και εναλλανασόμενη κατοικία. Το συμφέρον του παιδιού 
που προτάσσεται στο παρόν… από που ακριβώς διαφαίνεται? Απο την συνέχιση της αποκλειστικής επιμέλεια στη 
μάνα? Απο την μετακίνηση του παιδιού σε άλλη πόλη, χωρίς προφανείς λόγους γιατί έτσι θέλει η μάνα? Απο τον 
πατέρα επισκέπτη στη ζωή των παιδιών και απο την απομάκρυνση τους απο τους συγγενείς της οικογένειας του 
πατέρα? Απο την εξαφάνιση της πατρικής φιγούρας στη καθημερινότητα των παιδιών? Απο γονείς θύματα 
(πατεράδες) και θύτες (μανάδες) και στη μέση τα παιδιά? Απο την καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού να 
μεγαλώνει και με τους δύο γονείς? Απο την καταπάτηση του δικαιώματος του πατέρα να μεγαλώνει το παιδί του? 
Περιμέναμε περισσότερο απο ένα χρόνο αυτό το σημαντικό νομοσχέδιο που τελικά κατέληξε σε παρωδία. Εσείς ο 
ίδιος στην ελληνική βουλή δηλώσατε …τίποτα λιγότερο απο συνεπιμέλεια… Ντροπή και μόνο… Τα παιδιά του 
Αρμαγεδών (έτσι λέγονται τα παιδιά μετα το διαζύγιο) είναι οι αυριανοί έλληνες πολίτες που εσείς και το 
υπουργείο σας συνεχίζει να δημιουργεί. 
 
26 Μαρτίου 2021, 12:59 | Κρητικός. Είμαι διαζευγμένος πατέρας δυο ανηλίκων παιδιών και το θέμα το γνωρίζω 
από πρώτο χέρι. Το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στο να μην αντιμετωπίζεται ο πατέρας ως γονιός 
δεύτερης ποιότητας και να απαξιώνεται η διάθεσή του να συμμετέχει ουσιαστικά στην ζωή των παιδιών του και 
στις αποφάσεις που τα αφορούν. Θα επιθυμούσα ασφαλώς την πλήρη συνεπιμέλεια. Ελπίζω το νομοσχέδιο να 
ψηφιστεί τελικά. Ελπίζω να ψηφιστεί και από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί αν αυτή ταυτιστεί για άλλη μια 
φορά με τις μισοανδικές (κατά το μισογυνικές) απόψεις των «φεμινιστριών» του, θα πρέπει να αναζητήσω άλλο 
κόμμα να ψηφίσω στις επόμενες εκλογές. 
 
26 Μαρτίου 2021, 11:02 | Dam. Καθε παιδι εχει δυο γονεις, οι οποιοι ειναι ισοι και εχουν τις ιδιες ακριβως 
υποχρεωσεις απεναντι του. Δεν νοειται οταν και οι δυο ειναι εν ζωη και ενδιαφερονται να ειναι στην 
καθημερινοτητα του να υπαρχει καθεστως αποκλειστικης επιμελειας η ο ορος «με τον γονεα που συνηθως 
διαμενει». Με αυτον τον ορο και μονο η αποκλειστικη επιμελεια απλα βαφτιζεται αλλιως και με μια φραση ολα 
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τελικα θα μεινουν τα ιδια.Μιλανε πολλοι γονεις για παιδια βαλιτσες μπαλακια κλπ, ομως αυτο ειναι εντελως 
αστοχο, και ειναι γιατι η αποκλειστικη επιμελεια η ο μη ισος καταμερισμος χρονου και υποχρεωσεων γονεων ειναι 
τοσο βαθεια ριζομενος στο συστημα με ποσοστα που αγγιζουν το 98% στις αποφασεις των δικαστηριων, που 
γινεται μια υστατη προσπαθεια σημερα για να παραμεινει το γενικο αφηγημα και οι εγκληματικες πρακτικες 
δεκαετιων ως εχουν. Ομως αφου τα επιχειρηματα τελειωσαν, απλα πια φιλοσοφουμε ανακαλυπτοντας διαλογο 
εκει που δεν υπαρχει για να σπαταλιεται ο χρονος επιτηδες.Ξαφνικα σημερα στην διαβουλευση του υπουργου, οι 
μισοι γονεις εγιναν κακοποιητικοι και αδιαφοροι στο συνολο τους οπως διαβαζω στις τοποθετησεις, λες και ολοι 
αυτοι οι ανθρωποι δεν επιλεχτηκαν συνειδητα απο τους πρωην συντροφους τους, αλλα εγιναν ζευγαρι με 
κληρωση. Η αναληψη ευθυνων ειναι αρετη, να αναλαβουμε τις ευθυνες των επιλογων μας ολοι οι ενηλικες με οτι 
μαθηματα μας διδαξε η ζωη. Οι γενικως αφηρημενες εννοιες της «ασφαλειας» και του «συμφεροντος» τεκνου, 
αναφερονται πολυ βολικα τωρα στα λεγομενα και γραπτα των αγαπητων «φρουρων» της αποκλειστικης 
επιμελειας, μονο ομως γιατι το παιδι μενει στο 90% του χρονου του μαζι τους.Οι επιστημονες και οι μελετες 
διαφωνουν με αυτο το δηθεν αφηγημα. Αν αλλαξει καποιος την κατασταση αυτη και δωσει στον αλλο γονεα τετοια 
ποσοστα, τοτε σιγουρα ολοι αυτοι οι γονεις που μιλανε για βαλιτσες και μπαλακια και «ασφαλειες» θα αλλαζαν 
«στρατοπεδο» σε χρονο μηδεν. Η αληθεια ειναι οτι με το μοιρασμα χρονου, το λογικο επομενο ειναι και το 
μοιρασμα διατροφης, μειωση δηλαδη. Για αυτο γινεται και εγινε τετοιος πολεμος στον νεο νομο και για κανενα 
αλλο λογο. Ας σταματησει η υποκρισια. Συμφερον του παιδιου ειναι να μεγαλωνει και με τους δυο γονεις του 
αποδεδειγμενα πια. Οι γονεις με την αποκλειστικη επιμελεια ομως ειναι τοσο χωμενοι στην γυαλα του εγωισμου 
και της ανασφαλειας τους που το 50-50 ειναι για αυτους μεγαλη ηττα, ενω για τους αλλους γονεις μεγαλη νικη. 
Φτασαμε λοιπον σαν κοινωνια εδω και πολλα χρονια πισω να κανιβαλιζομαστε χωρις ελεος για τις διατροφες και 
τον ελεγχο. Συγχαρητηρια. Και η ισοτητα εχει γινει καραμελα στον διαλογο, αλλα τελικα την θελουμε μονο εκει 
που συμφερει.Γονεας που θελει το υπαρχον καθεστως να μεινει το ιδιο η να αλλαξουν οι λεξεις αντι για την ουσια, 
θελει απλα την εξουσια της ολης καταστασης και τον πληρη ελεγχο της ροης του χρηματος. Τα παιδια μπαινουν 
τριτα στην ιεραρχια η και καθολου, παντως σε καθε περιπτωση οχι πρωτα.Επειδη εχουμε ζησει πολλα γιοφυρια 
της αρτας στην χωρα μας, και παρα πολλες φορες μενουν οι καλες προθεσεις χωρις εφαρμογη στην πραξη, καλο 
θα ειναι αφου αυτη η πορτα μετα απο σχεδον σαραντα χρονια ανοιξε, να γινει ενας νομος απολυτα ξεκαθαρος ως 
προς τις εννοιες και την εφαρμογη τους για την ισοτητα των γονεων και να μην μεινει μισανοιχτη με εδαφος 
πολλαπλων ερμηνειων και γκριζων ζωνων.Δεν ειναι πολιτισμος και ισοτητα δυο «ισοι» γονεις να πηγαινουν στα 
δικαστηρια και στις διαβουλευσεις για ψυλλου πηδημα, ο ενας με σφεντονες και ο αλλος με πυρηνικα. Δεν ειναι 
πολιτισμος και ισοτητα τα δικαστηρια να θεωρουνται απο τον ενα γονεα εδρα του στο «ματς» και χωρος σιγουρης 
επιβολης των επιλογων του, να πηγαινουν σε αυτα ολες τις διαφωνιες για να τις λυσουν εντος εδρας λοιπον και 
σε καθεστως πληρους ατιμωρισιας κιολας για προηγουμενες αποξενωτικες πρακτικες και μη εφαρμογης 
προηγουμενων αποφασεων. Γι αυτο ακριβως χρειαζεται ο νομος να ειναι δημοκρατικος, συγχρονος και 
παιδοκεντρικος για να εξισωνει τους δυο γονεις στην πραξη, αλλα και αυστηρος για να τιμωρει τον κακοβουλο, 
γιατι η ατιμωρισια γεννα αλαζονεια και γινεται η Ευελπιδων δευτερο σπιτι μας.Για τα οικονομικα εχω την εξης 
προταση. Η διατροφη ειναι του τεκνου. Δεν ειναι κανενος αλλου. Μπορουν οι γονεις να ανοιξουν εναν τραπεζικο 
λογαριασμο του παιδιου, στον οποιο θα βαζουν καθε μηνα τα ποσα που τους αναλογουν αναλογα του γονεικου 
χρονου τους. Ποσα πραγματικα, οχι να θεωρειται ποσον στον υπολογισμο το 2021 οταν ενας γονεας παταει το 
κουμπι στο πλυντηριο για να πλυνει τα ρουχα η συσκευη και οχι ο ιδιος. Αν ειναι ετσι τοτε πρεπει να υπολογιζονται 
και στους δυο τα οικιακα και τα πατηματα κουμπιων συσκευων και οχι κατα το δοκουν. Αυτο ειναι σκεπτικο του 
1980 και οχι του 2021, τοτε που πολλοι γονεις ηταν οντως στο σπιτι και καθολου εξω στην αγορα.Η καρτα του 
λογαριασμου θα ειναι εναλλαξ στον γονεα που θα εχει το παιδι μαζι, και ολα του τα εξοδα θα γινονται μεσω αυτης. 
Αυτο προυποθετει ομως γονεικο πλανο για ολα, που ο νομοθετης χρεαζεται να το εισαγαγει σαν απαραιτητο στο 
πλαισιο του νεου νομου, ετσι και οι δυο γονεις θα μπορουν να ελεγχουν την διαχειρηση, τα ακριβη ποσα και που 
αυτα διατιθενται, οπως ολοι κανουν στις υπολοιπες δραστηριοτητες της ζωης τους κανονικοτατα, καθεστως 
λοιπον που θα βοηθαει σε μελλοντικες διαβουλευσεις και στην ηρεμια μεταξυ τους, καθως θα ειναι ξεκαθαρα τα 
εξοδα και η πορεια τους στον χρονο, αρα θα σταματησουν και τα φαινομενα απαιτησεων εξωπραγματικων εξοδων 
τεκνου που βλεπει κανεις στα δικογραφα επειδη δεν υπαρχει κανενος ειδους ελεγχος και βαση αρχης. Δεν ειναι 
λογικο ουτε αληθες πχ η ενδυση του παιδιου στον γαμο να κοστιζει 80€ τον μηνα κατα μ.ο και στο διαζυγιο 400€. 
Ουτε υπαρχει λογικη οταν ο ενας γονεας υποχρεουται να δινει εν λευκω και ο αλλος να διαχειριζεται χωρις να 
δινει και λογαριασμο πουθενα και σε κανεναν σε μια μοιρασια πορων αδικη. Γιατι να θεωρειται οτι το ποσοστο 
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κακης διαχειρησης οικονομικων στους γονεις με επιμελεια εναι 0%. Εναι παραλογισμος. Το διαζυγιο και η ζωη 
μετα αυτου εχει καταντησει φαρ ουεστ, καμια λογικη, καμια πειθαρχια, νομοι που αγνοουνται, διαδικασιες 
ξεπεταγματος, αποφασεις κοπυ πεηστ και κανενας τροπος προστασιας απο παγιδευσεις και κακοβουλες 
μεθοδευσεις.Εαν και οταν ο γονεικος χρονος, που και αυτος ενας ειναι ο οποιος στο διαζυγιο πια απλα μοιραζεται, 
και η ροη του χρηματος κατανεμηθουν δικαια, με ισοτητα γονεων, μαζι με αυστηρες ποινες μη τηρησης ορων η 
αποφασεων, τοτε επι της ουσιας οι γονεις θα μιλανε επι ισοις οροις και τοτε θα αποσυμφορηθουν και τα 
δικαστηρια σαν επακολουθο, γιατι ολοι οι εμπλεκομενοι θα καταλαβουν καποια στιγμη οτι ειναι γονεις, 
υπευθυνοι ενηλικες και οχι «θυματα» που χρειαζονται ειδικη προστασια, ιδιαιτερη βοηθεια, «επιδοματα» και 
προνομια καθε ειδους σε βαρος του αλλου γονεα.Τοτε και μονο τοτε αντι να σερνει ο ενας γονεας τον αλλο σε 
δικες επι δικων, σε δεκαοχτω χρονια θα γινονται δυο η τρια δικαστηρια και οχι εικοσι και τριαντα μεχρι 
τελεσιδικιας οπως τωρα, και το παιδι θα εχει δυο γονεις στην ζωη του ουσιαστικα.Και οταν κατακατσει και η σκονη 
των παθων και ισως και της εκδικησης μεσω του νομου που θα επιβαλλει πραγματικη ισοτητα, γιατι εμεις μονοι 
μας τελικα αποδειχθηκε οτι δεν μπορουμε, μπορει και οι γονεις να φτιαξουν μια τυπικη σχεση μεν σε υγιη πλαισια 
δε. Σιγουρα ομως δεν θα εχουν τριτο παγκοσμιο πολεμο καθε μερα να διαχειριζονται στην ζωη τους, επειδη ο ενας 
κραταει τον ρολο του γονεα και ολες τις αποφασεις και ο αλλος αναλαμβανει τον ρολο του επισκεπτη/πορτοφολι 
με το ζορι κιολας χωρις να το θελει, και σαν γονεας να ακυρωνεται με δικαστικη αποφαση. Τα παιδια μας μπαινουν 
στο δικαστηριο με δυο γονεις και βγαινουν με εναν. Απλα τριτοκοσμικο.Οταν υπαρχει το καθεστως για να 
«επιτρεψει» ο ενας γονεας στον αλλο να βλεπει το παιδι του η για να το βλεπει παραπανω απο τα ψιχουλα που 
του εχει δωσει το δικαστηριο να γινεται αυτο οικονομικη συναλλαγη και πεδιο παντως ειδους εκβιασμων και 
απαιτησεων τοτε κατι πολυ στραβο, αδικο και λαθος ισχυει και θελει αλλαγη αμεσα.Χρειαζεται σαν κοινωνια πια 
να διαχωρισουμε τους ορους δικαιωματα, υποχρεωσεις και προνομια. Κανενας γονεας δεν πρεπει να ειναι 
οικονομικος διαχειριστης εν κρυπτω, ο εχων την απολυτη δυναμη και εξουσια εναντι ολων των αλλων, και των 
παιδιων συμπεριλαμβανομενων, να αποφασιζει για τα παντα μονος του, δηλαδη δυναστης και μαλιστα 
υποστηριζομενος απο ενα νομικο πλαισιο παρωχημενο και κακοποιητικο για τους υπολοιπους. Μεχρι σημερα. 
Απο αυριο ομως χρειαζεται ο νομοθετης να ξεκαθαρισει μεχρι ανω τελειας τα νεοεισερχωμενα για να γινει τομη 
πραγματικη και οχι πασαλειμμα.Να γινουν λοιπον τωρα οι σωστες διορθωσεις στο νομοσχεδιο ετσι ωστε να ειναι 
ολοι καλα και για να βγει απο το διαζυγιο οτι ποιο υγιες και τιμιο χρειαζεται να βγει. Ολοι επικεντρωνονται στο 
καλο του παιδιου, ομως ξεχνανε οτι για να ειναι καλα το παιδι πρεπει να ειναι καλα και οι γονεις του.-Πιο γρηγορες 
διαδικασιες, ειναι αδιανοητο το 2021 με τεχνολογια στο ζενιθ, να τελεσιδικουν οι δικες σε πεντε και εξι χρονια. Τα 
οικογενειακα ειναι μετρημενα κουκια. Επαγγελματικη κατασταση, αποδοχες, ωραρια, αποσταση. Επρεπε να 
τελεσιδικουν σε μια εδομαδα.-Πρακτικα σε ολες τις βαθμιδες και στην διαβουλευση για το πληρες ιστορικο 
υποθεσης. Οτι εχει ειπωθει και προταθει η εχει απορριφθει να υπαρχει στην διαθεση του δικαστη, οσος χρονος 
και να περασει μεταξυ δικων.-Καταργηση μαρτυρων στο οικογενειακο. Οτι πιο περιττο υπαρχει. Το παιδι ειναι 
δικο μου και θελω εγω να ακουστω, εκπροσωπω το παιδι μου κατα μια εννοια. Εγω ξερω ολες τις λεπτομερειες. 
Για να μπορει να κριθει και ο χαρακτηρας του καθε γονεα.-Αυστηροτερες ποινες στην γονεικη αποξενωση και στις 
ψευδεις κατηγοριες. Δεν γινεται να ειναι το προστιμο για τα τελη κυκλοφοριας και τις πινακιδες 10,000€ και 
30,000€ σε υποτροπη και για αρνηση γονεικου χρονου, για αποξενωση, απειλες και εκβιασμους τιποτα.-Πινακες 
εξοδων τεκνου επισημοι απο το κρατος, οπως στην Ευρωπη.-Ισος χρονος, εναλλασσομενη κατοικια, ισοτητα 
παντου οχι οπου συμφερει μονο, και διατροφη λειτουργικη, οχι διατροφη συν μπονους αποζημιωσης 
αποτυχημενου γαμου μεσω αυτης.-Και κατι αρκετα πρωτοποριακο, εξεταση των γονεων απο ψυχολογο για 
διπολικη διαταραχη, οριακη μεταιχμιακη διαταραχη προσωπικοτητας BPD και NPD ναρκισσιστικη διαταραχη 
προσωπικοτητας. Αυτες ειναι διαταραχες οι οποιες δεν ειναι φανερες, μπορουν ομως να κανουν, και κανουν, τα 
παντα κολαση, απο διαβουλευσεις και απλες τηλεφωνικες επαφες, μεχρι τα παιδια ορκισμενους εχθρους εναντιον 
του ενος γονεα. Αν νομιζετε οτι αυτα στην Ελληνικη κοινωνια δεν υπαρχουν, τοτε καντε μια στατιστικη στην 
αυξηση επισκεψεων στους ψυχολογους και στους ψυχιατρους τα τελευταια χρονια. Θα ειχε αξια.-Στατιστικη 
υπηρεσια για τις παραμετρους των διαζυγιων, που θα δωσουν απαντησεις και λυσεις σε πολλα ερωτηματα και 
γεγονοτα τα οποια ειναι κρυμενα κατω απο το χαλι με δολο.Ας διαλεγουμε ολοι συντροφους σοφοτερα, δεν θα 
γινει αυτο ομως ποτε οταν ο νομος δινει στον εναν τα παντα, τον συμφερει οικονομικα αποδεδειγμενα, και στον 
αλλο τιποτα, γιατι αυτος που ευνοειται μπαινει στην λογικη του αν στραβωσει η υποθεση δεν πειραζει αφου οχι 
μονο δεν χανει τιποτα αλλα παιρνει τα παντα. Τα παιδια που προκυπτουν δεν φταινε πουθενα. Ενω δηλαδη 
απαιτειται να παραμεινουν οι μισοι γονεις στον παραδοσιακο ρολο τους, οι αλλοι μισοι για τους εαυτους τους 
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διαλεγουν ρολους κατα το συμφερον τους. Δυναμικοι, ανεξαρτητοι και με καριερες πριν το παιδι, φτωχοι, 
αδικημενοι και κατατρεγμενοι μετα. Οξυμωρο. Ας αλλαξουμε το αφηγημα του να αφησουμε εναν πλανητη 
καλυτερο για τα παιδια μας στο να αφησουμε καλυτερα παιδια για τον πλανητη. Αλλωστε εμεις ειμαστε οι 
περαστικοι και οχι ο πλανητης, ας του αφησουμε λοιπον ισορροπημενα παιδια, μεγαλωμενα οπως προσταζει η 
φυση με αγαπη και παρουσια δυο γονεων και οχι οτι «προσταζουν» οι ατζεντες του καθενος μας και σε αυτο 
περιλαμβανω εκτος των δυο γονεων και ολους τους υπολοιπους και τις δικες τους ατζεντες η το μαζεμα τους απο 
την αρχικη τοποθετηση κ. Υπουργε. 
 
26 Μαρτίου 2021, 11:15 | Βίκυ Ενεργή παρουσία μπορεί να υπάρξει, όσο απαγορευτεί νομικά η 
αρπαγή/μεταφορά του τέκνου από τη μόνιμη κατοικία ή περιβάλλον του. Άμεση εκδίκαση οικογενειακών 
υποθέσεων εντός 40 ημερών. Φρένο σε αποξενωτές γονείς που με μια προσωρινή διαταγή διαφεύγουν από τον 
Δήμο, Νομό ή και εκτός συνόρων, όπου διέμενε μόνιμα το τέκνο. Αναγκάζοντας τον άλλο γονέα να δαπανεί 
υπέρογκα ποσά μεταφοράς του, ώστε να ασκήσει το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί του !Τα παιδιά γίνονται 
βαλίτσες με προσωρινές διαταγές που δεν προσδιορίζουν την κατοικία του τέκνου !Ασφαλιστικά μέτρα με ορισμό 
κατοικίας του τέκνου. Μόνο νομικά μπορεί να σταματήσει αυτή η βίαιη μεταφορά των τέκνων. 
 
26 Μαρτίου 2021, 07:06 | Θεοδωρακοπουλος Διονυσιος . Κύριε Τσιάρα συγχαρητήρια και μόνο για την 
προσπάθεια αλλαγής ενός απαρχαιωμένου νόμου και δικαστικού συστήματος! Νομικός δεν είμαι φούρναρης 
είμαι πατέρας είμαι και οραματιστής, εχεται δίκιο στην Ευρώπη δεν υπάρχει 50-50 και εναλλασσόμενη κατοικία, 
όμως γιατί να ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές χώρες και γιατί να μην γίνουμε πρότυπο για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες, εμείς οι Έλληνες έχουμε διδάξει τόσα πράγματα σε όλη την υφήλιο γιατί λοιπόν να μην διδάξουμε και την 
συνεπιμελεια με μια καλύτερη μορφή από αυτήν που υπάρχει σε όλη την υφήλιο ας γίνουμε πρωτοπόροι για 
ακόμα μια φορά ψηφίζω ναι σε μια υγειής συνεπιμελεια για το καλό όλων αυτών των μικρών ψυχών που 
βασανίζονται καθημερινά από τα προβλήματα εμάς των μεγαλύτερων. Για ένα καλύτερο και ποιο υγιές μέλλον 
των επόμενων γενιών!!! 
 
26 Μαρτίου 2021, 07:36 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ: 1. Κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα στους γονείς 
είτε είναι παντρεμένοι, είτε ζουν μαζί είτε όχι. Μόνο για κακή άσκηση της γονικής μέριμνας να μπορεί ο δικαστής 
ν’ αφαιρεί ένα γονιό από τη ζωή του παιδιού. 2. Τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι η τελευταία κοινή κατοικία 
των γονέων μέσα στην οποία να διαμένει εξίσου στα σπίτια και των δύο γονέων. (Εναλλασσόμενη κατοικία). 3. Ίσο 
χρόνο 50/50 και με τους δύο γονείς. Αν πρέπει ο δικαστής να δώσει λιγότερο χρόνο σε ένα γονέα, αυτός να είναι 
το 35 % των διανυκτερεύσεων κατά τη σχολική χρονιά και το 50 % κατά τις σχολικές διακοπές. 4. Να καταργηθούν 
όλες οι διακρίσεις για τα αναγνωρισμένα καθ’ οιονδήποτε τρόπο παιδιά εκτός γάμου. 5. Να προβλεφθούν 
κοινωνικοί μηχανισμοί προστασίας (ίσος χρόνος δικαιώματα και υποχρεώσεις και στους δύο γονείς, δικαστικές 
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, πλάνα ανατροφής «Parenting Plans», «αντικειμενικές αξίες» διατροφής τέκνων, 
φιλική δικαιοσύνη, οικογενειακά δικαστήρια). ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ: 6. ΑΜΕΣΗ μέριμνα, έλεγχος και 
τιμωρία για όσους γονείς πράττουν κακοποιητικά. 7. ΑΜΕΣΗ μέριμνα, έλεγχος και τιμωρία για όσους γονείς ή 
συγγενείς επιδιώκουν ή πράττουν γονεική αποξένωση (γιατί σαφώς η γονεική αποξένωση είναι κακοποιητική 
πράξη). 8. ΑΜΕΣΗ μέριμνα , έλεγχος και τιμωρία για όσους χρησιμοποιούν ψευδείς κατηγορίες εναντίον γονέων 
και των συγγενών τους. 9. ΑΜΕΣΗ μέριμνα , έλεγχος και τιμωρία για μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων που 
αφορούν τα παιδιά.10. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (παλιά και 
νέα διαζύγια , με ή χωρίς αποφάσεις) . ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ , ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ,ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ . ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΕ 
ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ:ΓΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ -ΜΙΑ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
26 Μαρτίου 2021, 02:22 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Τα παιδιά έχουν δύο γονείς. Είτε εντός είτε εκτός γάμου, 
το συμφέρον του παιδιού επιβάλλει την ισόχρονη παρουσία των γονέων τους. Στερούμενα τον ένα γονέα τους δεν 
αναπτύσσουν όλα τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους. Μερικές γενικές επισημάνσεις. 1) τα δικαστήρια να γίνονται 
ΟΛΑ στον τόπο τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων. Ρωτώ τον νομοθέτη: έστω ότι ήσουν παντρεμένος στην 
Κρήτη και ξαφνικά η πρώην σου πήρε το παιδί και πήγε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί ζήτησε προσωρινή διαταγή 
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επιμέλειας, ερήμην σου. Φυσικά, λόγω της νομολογίας που ευλογεί την αποξένωση, το δικαστήριο της επιδίκασε 
την επιμέλεια στην συνεκδίκαση των ασφαλιστικών που και εσύ ζήτησες την επιμέλεια του τέκνου. Πόσα χρήματα 
έχεις ξοδέψει μέχρι τώρα; Πόσα χρήματα θα χρειαστεί να ξοδέψεις για τα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν; 
Κάθε πότε θα έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις το παιδί σου; Τα δικαστήρια, λοιπόν, ΟΛΑ στον τόπο τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων. Εντελώς παράτυπα και παράνομα τα δικαστήρια γίνονται στον τόπο της μετοίκησης. 
2) η διατροφή να καταβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω προπληρωμένης κάρτας. Έτσι θα ελέγχονται τα έξοδα 
του παιδιού. Δεν θα μπορεί κάποιος να ζητάει συγκεκριμένο ποσό γενικά και αόριστα χωρίς να αποδεικνύει που 
πήγαν τα χρήματα. Η διατροφή δεν είναι χρήματα που ανήκουν στο παιδί; Διαχειριστές της περιουσίας του 
παιδιού δεν είναι και οι δύο γονείς; Στην «περιουσία» του παιδιού δεν συμπεριλαμβάνεται και η διατροφή; Αν οι 
απαντήσεις είναι «ναι», είναι σαφέστατο τι πρέπει να κάνει ο νομοθέτης. 3) Να αλλάξει ΑΜΕΣΑ αυτή η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ 
να ονομάζονται «μονογονεϊκές» οικογένειες όσες μητέρες (ή και πατεράδες) έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. 
Μονογονεϊκή είναι η οικογένεια που μόνο ο ένας γονέας του παιδιού βρίσκεται εν ζωή. Ρωτώ κι εδώ τον νομοθέτη: 
έστω ότι χωρίζεις αύριο. Με τη σημερινή νομολογία την επιμέλεια των παιδιών τα την πάρει η σύζυγος σου. Εκεί 
που ήσουν πάτερ φαμίλιας, ξαφνικά θα βλέπεις την πρώην σύζυγο σου να δηλώνει ότι είναι «μονογονεϊκή» 
οικογένεια. Τα ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ του παρελθόντος ήρθε η ώρα να διορθωθούν. Μονογονιεικη είναι η οικογένεια που 
έχει μόνο τον ένα γονέα των παιδιών εν ζωή. Οι χωρισμένοι γονείς εξακολουθούν να είναι η μοναδική οικογένεια 
των παιδιών. Απλώς ονομάζονται διπυρηνική οικογένεια. Εάν μας ενδιαφέρει όντως το συμφέρον του παιδιού, τα 
παραπάνω πρέπει να γίνουν ΑΜΕΣΑ. Εάν δεν συμβούν σήμερα, θα συμβούν αύριο. Και αύριο θα ασκηθούν ακόμα 
μεγαλύτερες πιέσεις από την κοινωνία.Κανένας Μητσοτάκης, Τσιάρας, Τσίπρας, Γεννηματά, ή οποιοδήποτε άλλο 
όνομα, δεν θα πει σε έναν καλό γονέα αν και πότε θα βλέπει το παιδί του. Οι ανωτέρω οφείλουν να νομοθετήσουν 
με βάση την ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ των γονέων στην ΑΝΑΤΡΟΦΗ του παιδιού τους. Οι 
γονείς ΑΝΑΤΡΕΦΟΥΝ. Δεν «επικοινωνούν» 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:41 | ΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ: Αποζημίωση για παρεμπόδιση επικοινωνίας πατέρα-παιδιού. Η 
ελληνική Δικαιοσύνη με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, υποστηρίζει πως “η παρεμπόδιση επικοινωνίας 
από τη μεριά της μητέρας ισοδυναμεί με υπαίτια και παράνομη προσβολή της προσωπικότητας του πατέρα». “Η 
έχουσα την επιμέλεια οφείλει να συνδράμει στην ουσιαστική πραγματοποίηση της επικοινωνίας του τέκνου με 
τον πατέρα του, ενθαρρύνοντας αυτήν και προετοιμάζοντας κατάλληλα το τέκνο (…). Συνεπώς, η καλή διάθεση 
και η συνεργασία εκ μέρους της μητέρας είναι προϋποθέσεις απολύτως απαραίτητες προκειμένου ο ανήλικος να 
σφυρηλατήσει ισχυρούς δεσμούς και με τον μη έχοντα την επιμέλεια πατέρα του, δεσμοί που και κατά τα 
διδάγματα της κοινής πείρας είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του, τη 
συναισθηματική και ψυχική του ισορροπία και τη γενικότερη θετική μελλοντική του εξέλιξη”. Με αυτές τις φράσεις 
το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας προχώρησε σε μία σημαντική απόφαση, με την οποία έκρινε ότι η 
παρεμπόδιση επικοινωνίας από τη μεριά της μητέρας ισοδυναμεί με υπαίτια και παράνομη προσβολή της 
προσωπικότητας του πατέρα. Το δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε πως η μητέρα οφείλει να καταβάλει 
αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη, καθώς παρεμπόδισε την επικοινωνία του πρώην συζύγου της 
με το παιδί, αναφέρει στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 124/2021 απόφαση του: “η εναγόμενη στην πράξη όχι μόνο δεν 
διευκολύνει αλλά παρεμποδίζει την επικοινωνία του ενάγοντος με το τέκνο τους, παρεμπόδιση που συνιστά 
παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας του τελευταίου, καθόσον έχει αποξενωθεί από το τέκνο 
του, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη ηλικία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του και των σχέσεων του με 
τους οικείους του”.Η απόφαση, η οποία εκδόθηκε λίγους μήνες πριν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση του 
Νομοσχέδιο για τη Συνεπιμέλεια, το οποίο επιχειρεί την επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων, ιδίως εκείνων που 
σχετίζονται τόσο με την από κοινού επιμέλεια του τέκνου, όσο και του ελάχιστο μαχητό τεκμήριο επικοινωνίας 
κατά το 1/3 του συνολικού κατανεμομένου χρόνου, καταλήγει πως “η ηθική βλάβη του ενάγοντος συνιστάμενη 
στην αποξένωση από το τέκνο του και την εξ αυτής πίκρα, απογοήτευση, στενοχώρια και ακύρωση του πατρικού 
ρόλου δεν μπορεί να αποκατασταθεί με καταβολή χρηματικού ποσού εκ μέρους της εναγομένης, αλλά με την στο 
εξής συμμόρφωση της τελευταίας στα οριζόμενα από την απόφαση (σ.σ. με την οποία έχει αποφασιστεί ελεύθερη 
επικοινωνία των δύο) σχετικά με τη ρύθμιση της επικοινωνίας πατέρα – υιού. Η με την αρωγή της εναγομένης 
εξομάλυνση της επικοινωνίας, η εμπέδωση στα μάτια του τέκνου της πατρικής φιγούρας του ενάγοντος και η 
αγαστή συνεργασία των διαδίκων στα θέματα που αφορούν το τέκνο τους θα αποκαταστήσουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο την ηθική βλάβη του ενάγοντος”.22 παρεμποδίσεις επικοινωνίας Σύμφωνα με το Πολυμελές 
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Πρωτοδικείου, η ενάγουσα κατόρθωσε να παρεμποδίσει συνολικά 22 φορές την επικοινωνία του πατέρα με το 
παιδί τους (οι 21 φορές μέσα σε διάστημα πέντε μηνών), παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί δικαστική απόφαση 
με την οποία εκείνος είχε το δικαίωμα της ελεύθερης επικοινωνίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματος 
του, που τον υποχρέωνε να βρίσκεται εκτός Ελλάδος μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ως αποτέλεσμα, ο πατέρας 
υπέβαλε σειρά μηνύσεων, καθώς, όπως ανέφερε, κατέληξε να έχει τρία χρόνια να συναντήσει από κοντά του γιο 
του. “Από όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η εναγόμενη παρεμποδίζει την επικοινωνία του ενάγοντος – πρώην 
συζύγου της με το ανήλικο τέκνο τους, η οποία σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης τους Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών έχει ορισθεί να γίνεται ελεύθερα οποτεδήποτε” υποστηρίζει το Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Αθήνας και καταλήγει: “Οι ισχυρισμοί της ότι ο ενάγων εκμεταλλεύεται το δικαίωμα ελεύθερης επικοινωνίας που 
έχει με τέκνο τους βάσει της ως άνω απόφασης και απαιτεί να ασκεί αυτό χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση 
με την ίδια και χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν το καθημερινό πρόγραμμα και τις ανάγκες του τέκνου, δεν 
αποδείχθηκαν από κανένα αποδεικτικό μέσο και ως εκ τούτου η επιχειρούμενη να θεμελιωθεί στους ισχυρισμούς 
αυτούς ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος κατ’ άρθρο 281 ΑΚ πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ 
ουσίαν. Ομοίως ουδόλως αποδείχθηκαν οι ισχυρισμοί της εναγομένης περί αρνητικής στάσης του τέκνου απέναντι 
στον ενάγοντα πατέρα του, μη αρκούσης μόνης της ένορκης βεβαίωσης της μητέρας της εναγομένης, η οποία 
κατέθεσε ότι «το παιδί μετά την επικοινωνία με τον πατέρα του συχνά είχε ένταση, ενώ όταν του αναφέραμε ότι 
θα έβλεπε τον πατέρα του εκδήλωνε άρνηση». 
 
25 Μαρτίου 2021, 21:32 | ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. TO NOMOΣXEDIO ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 
25 Μαρτίου 2021, 20:59 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΘΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ Κ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
 
25 Μαρτίου 2021, 17:51 | Φωτεινη. Σε κάθε περίπτωση είναι αναφέρετο δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν 
και με τους δυο γονείς σε καθεστώς ισονομίας και ισοτιμίας. Η Ευρωπαική οδηγία 2079/2015 που σαν χωρά την 
έχουμε υπερψηφίσει θα πρέπει να ενσωματωθεί εξ ολοκλήρου στο νέο νομοσχέδιο. Στην Ελλάδα του πολιτισμού 
και της δημοκρατίας τα παιδιά πρέπει να ανατρέφονται με ίσο χρόνο και από τους δύο γονείς όπως ενδεικτικά 
αναφέρουν και ο συνήγορος του παιδιού ,ο σύλλογος Ελλήνων κοινωνιολόγων ,η Ελληνική ψυχολογική εταιρεία, 
ο σύλλογος Ελλήνων ψυχολόγων και πλήθος επιστημόνων που ασχολούνται με την ψυχική υγειά και το συμφέρον 
των παιδιών. 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:40 | Β Π. Απόψεις για το Νομοσχέδιο Συνεπιμέλεια. 1) Θα πρέπει οι δικαστικές αποφάσεις 
να διατηρούν την ισότητα, την ισοπολιτεία, την αντικειμενικότητα και γενικά ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να έχουν 
επικοινωνία και με τους δύο γονείς. 2) Θα πρέπει οι δικαστικές αποφάσεις να χορηγούν συνεπιμέλεια, ίσο χρόνο 
ή κατά το δυνατόν αν δεν είναι πλήρως εφαρμόσιμο. 3) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνεπιμέλεια θα πρέπει ο 
γονέας που έχει την επιμέλεια να χορηγεί στον έτερο γονέα κάθε τρίμηνο αναλυτική αναφορά όσον αφορά την 
υγεία, την ανάπτυξη, τις δραστηριότητες, τις σπουδές και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο. 4) Σε περίπτωση που ο 
ένας γονέας αρνείται να παραχωρήσει το τέκνο για επικοινωνία στον άλλο γονέα με την έλευση του περιπολικού 
να τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 500,00 Ευρώ, την πρώτη φορά και μετά την δεύτερη με 1.000,00 Ευρώ ανά 
την φορά, χωρίς να επικαλείται δικαιολογίες για τέκνα έως 15 ετών ότι δεν θέλει να ακολουθήσει τον έναν ή τον 
άλλον γονέα. 5) Σε περίπτωση που κάποιος γονέας καταφεύγει σε ιδιώτες Ψυχολόγους ή Ψυχιάτρους για να 
απομακρύνει τον άλλο γονέα από το τέκνο τους αυτές να μην λαμβάνονται υπόψη καθόλου από τα δικαστήρια αν 
δεν τηρείται ο κώδικας δεοντολογίας των εκάστοτε επαγγελματικών συλλόγων, όπως είναι οι ατομικές και 
ομαδικές συνεδρίες και με τους 2 γονείς και με τα παιδιά. 6) Οι δάσκαλοι επίσης θα πρέπει να τηρούν στους γονείς 
ίσες αποστάσεις και ίδια αντιμετώπιση όσον αφορά την ενημέρωση για την εκπαίδευση των παιδιών – μαθητών. 
Και οι δύο γονείς έχουν ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών. 7) Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει επιμέλεια μόνο 
στον ένα γονέα, υπάρχει κακός επηρεασμός, καλλιέργεια μίσους και συνεχής αποπροσανατολισμός  του παιδιού 
από την πραγματικότητα και την αλήθεια. 8) Οι κακοποιητικοί γονείς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
τιμωρούνται και να χάνουν την επιμέλεια. 9) Τα παιδιά θα πρέπει να λαμβάνεται η γνώμη τους μόνο στην 
περίπτωση της συνεπιμέλειας και όταν υπάρχει μία συνεχής και ομαλή επικοινωνία και με τους δύο γονείς. 10) Τα 
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παιδιά επίσης δεν πρέπει να αποκόπτονται και να αποξενώνονται από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς καθώς και 
θείους – θείες κλπ. 11) Είναι λυπηρό να δίνουν την επιμέλεια μόνο στον ένα γονέα, δηλαδή ο άλλος γονέας δεν 
αγαπάει τα παιδιά του ; Υπάρχει κάποιος άλλος που τα αγαπά περισσότερο από τους δύο γονείς; 12) Σε περίπτωση 
που ο ένας γονέας κατηγορεί τον άλλο ψευδώς με βαριές κατηγορίες αυτόματα να χάνει την πλήρη επικοινωνία 
με το τέκνο. 13) Οι ειδικοί επιστήμονες παιδοψυχολόγοι – παιδοψυχίατροι να είναι απαραίτητοι στην επανένωση 
οικογενειών μετά από σύνδρομο αποξένωσης του τέκνου. 14) Να συντάσσετε από τον γονέα που έχει την γονική 
επιμέλεια ανά 3μηνο έγγραφο που να ενημερώνει τον άλλο γονέα για την σωματική, πνευματική και για όλες τις 
δραστηριότητες του/των τέκνων, σε περίπτωση που δεν τηρείται διοικητικό πρόστιμο 200,00 ευρώ.  
 
25 Μαρτίου 2021, 15:36 | kostas. Συνεπιμέλεια και ίσος χρόνος ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ για τα παιδιά και από τους δυο 
γονείς τους. Έτσι θα σταματήσουν και οι αντιδικίες, όταν ο ένας ξέρει ότι δεν θα έχει την απόλυτη δύναμη απέναντι 
στον άλλο που του δίνει η αποκλειστική επιμέλεια. Ισονομία και ΙΣΟΤΗΤΑ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ και ΙΣΑ δικαιώματα αλλά 
και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Οι αρμόδιοι φορείς είναι ΥΠΕΡ. Ας τους ακούσουμε. Ποιός θέλει να χωρίσει τα παιδιά από τν 
ένα γονέα και τι συμφέρον έχει αυτό; ΌΧΙ για το παιδί σίγουρα. 
 
25 Μαρτίου 2021, 08:21 | Σταυρουλα Β. Κύριε Τσιάρα,είπατε σε μια συνέντευξη σας οτι πουθενά δεν υπαρχει 50-
50,εναλλασσόμενη κατοικία. Το παρών νομοσχέδιο λέτε ειναι προς το συμφέρον του παιδιού!!οταν ομως το παιδι 
λεει οτι θελει να ειναι και με τους δυο γονεις (1 μέρα στον 1 μια μέρα στον άλλον) τι γινεται; Γιατι να μην υπαρχει 
η δυνατότητα να γινει κατι τέτοιο; και Γιατι να μην ρωτάμε το παιδι τι θελει τελικα και να ακολουθήσουμε την 
άποψη του; Κάντε το καλύτερο για τα παιδιά,για να σωθούν παιδικές ΨΥΧΟΥΛΕΣ!!! πιεζονται ψυχολογικα τα 
παιδιά οταν βλέπουν τον μπαμπά 4 φορες το μηνα λόγω έλλειψης!! 
 
25 Μαρτίου 2021, 06:04 | EVAGGELOS. Δώστε στα παιδιά τους γονείς τους τα δικαστήρια καταστρέφουν τις αθώες 
ψυχές των παιδιών. 16 ώρες τη βδομάδα και 10 δεν μπορούν να σε κάνουν γονιού ακόμα και ας είσαι. Δεν μπορεί 
μία αναβολή του δικαστηρίου για οποιοδήποτε λόγο να καθυστερεί τη ζωή ενός παιδιού να του λείπει ο ένας του 
γονιός. 
 
24 Μαρτίου 2021, 23:58 | Αρτέμης Χ Τσιάρα θα σου ευχόμουν να μην ξαναδείς τα εγγόνια σου ποτέ…. αλλά 
σκέφτομαι τα παιδάκια.. δεν φταίνε αυτά που έχουν έναν ανίκανο παππου! Λάθος μας που σε πιστέψαμε είσαι κι 
εσύ ένα κοινό λαμόγιο όπως και οι άλλοι!!!! έχεις κι ένα δίκιο όμως όποιος έκανε το δίκαιο δεν εκλέχτηκε τις 
επόμενες εκλογές Πεπονής και ΑΣΕΠ!!! κράτα την θεσούλα σου όσο μπορείς γιατί έρχονται εκλογές και δεν είναι 
όλα ρόδινα!! Θέλουμε τα παιδιά μας!!! δεν το καταλαβαίνεις? Συνεπιμέλεια και αδιάσπαστη γονική μέριμνα! 
 
24 Μαρτίου 2021, 22:27 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ. ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 
ΓΟΝΕΩΝ, ΞΑΦΝΙΚΑ ΓΥΡΙΣΕ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ 
ΤΗΝ ΙΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΙΛΑΓΑΤΕ ΣΤΗΝ  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΌΣΑΣΤΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΗΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΓΟΝΕΩΝ; ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ 
ΦΌΒΙΣΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΙΣΩ. ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΤΙ ΣΤΑ 5 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ. 
ΜΕ ΤΟ 1/3 Η ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΓΕΛΑΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΕΊΣΕΤΕ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΓΟΝΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ 
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ ΜΕ ΠΙΣΩ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΥΝΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΣΑΝΕ ΠΡΟΩΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΕ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ  ΝΑ 
ΓΡΑΨΕΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΊΞΕΤΕ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ 
ΚΑΙ ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
ΜΗΝ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΕΤΕ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΆΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ. ΔΕΙΞΤΕ 
ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 38 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.  
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24 Μαρτίου 2021, 22:47 | Ιωάννης Στα. Το παρών νομοσχέδιο δεν είναι αρκετά εναρμονισμένο με τις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες και δεν τις υοθετεί και κυρίως με την 2079/2015. Έχει πολλές αοριστολογίες που δεν οδηγούν στην κοινή 
ανατροφή των τέκνων εξίσου και ισοχρονα και με ουσιαστική συμμετοχή απ’ τους δύο γονείς όπως θα έπρεπε 
βάση ψηφισμάτων τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υοθετεί την αρχή της εναλλασόμενης κατοικίας των τέκνων όπως 
είναι οι οδηγίες της ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συμφέρον των παιδιών μας είναι αυτό που υοθετεί και προτρέπει 
όλη η επιστημονική κοινότητα και πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλα ανά τον κόσμο: Κοινή και 
αδιάσπαστη γονική μέριμνα 50-50, κοινή επιμέλεια, ίσος χρόνος ανατροφής των παιδιών και απ’ τους δύο γονείς 
και οποσδήποτε η εναλλασόμενη κατοικία.( Αυτή πρέπει να είναι η βάση συζήτησης και μετά να υπάρχουν 
εξαιρέσεις και τροποποίηση αυτής αν υπάρχουν αμετάκλητα αδικήματα). Το νομοσχέδιο πρέπει με δυναμικό και 
συγκεκριμένο τρόπο και όχι με τόσα πολλά «Αν» και αοριστολογίες να φροντίσει το συμφέρον του παιδιού, όταν 
οι δύο γονείς χωρίζουν η βάση της συζήτησης να είναι η κοινή αδιάσπαστη γονική μέριμνα και Επιμέλεια, ισοχρονη 
με ουσιαστική συμμετοχή- φυσική παρουσία και εξίσου ανατροφή και απ’ τους δύο γονείς, και σίγουρα αυτονόητα 
να ισχύει η αρχή της Εναλλασόμενης διαμονής- κατοικίας. Το τέκνο θα έχει δύο κατοικίες. Θα προσπαθήσω 
παρακάτω ανά άρθρο να προτείνω κάποιες διορθώσεις-προσθέσεις ώστε να οδηγεί ο νόμος σε αποφάσεις 
εναρμονισμένες με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες! 
 
24 Μαρτίου 2021, 22:12 | Κωνσταντίνος R ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας ΑΜΕΣΑ. 
 
24 Μαρτίου 2021, 21:13 | κωνσταντινα. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ !ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015.ΕΛΨΕ.ΣΕΨ.ΣΕΚ.ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΝΕΝΑΣ? 
 
24 Μαρτίου 2021, 21:11 | Γιάννης Σακελλάρης Εκλογές τώρα και αν ξαναβγείτε περάστε το!τα ίδια έκανε και ο 
ΣΥΡΙΖΑ γιαυτό είναι εκεί που είναι ΨΕΜΑ-ΨΕΜΑ-ΨΕΜΑ. κανεις δεν έχει τα κάκαλα να περάσει το δίκαιο…. γιαυτό 
πάμε κατα διάόλου σαν χώρα!! μια ζωή στην λαμογιά και να μην σπάσουμε αυγά!! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ!!! ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΙΣΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
 
24 Μαρτίου 2021, 21:56 | Μήτσος Ζυγούρης. Υπουργέ μετα από αυτό πρέπει να βγείς δημόσια και να παραίτηθείς 
από Καρδιτσώτης!!! εμείς στην Καρδιτσα φοράμε παντελόνια! Μας κορόιδευες ένα χρόνο για να βγάλεις αυτό! 
Θέλω να δω το παιδί μου και δεν μου το δίνεις, έχω να το δω ένα χρόνο!50-50 τώρα αλλιώς μην ξαναέρθεις 
πάνω!!! 
 
24 Μαρτίου 2021, 21:06 | Στέλλα Κ. Αυτό το νομοσχέδιο κάθε άλλο παρά στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου αποσκοπεί. Διασφαλίζει τα δικαιώματα των γονέων, κυρίως αυτών στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια των τέκνων. Υποχρεώνει τα παιδιά να προσαρμόζουν την καθημερινότητα τους έτσι ώστε να 
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ικανοποιούνται οι επιθυμίες των γονεων. Συνεπώς έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, όπου το συμφέρον του Παιδιού υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονεων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 20:13 | Λεωνίδας Ο νόμος πρέπει όντως να αλλάξει στην κατεύθυνση της κοινής επιμέλειας. 
Συμφωνώ με τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις του Συλλόγου ΓΟΝ.ΙΣ. 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:42 | Μαρμοτα Το νομοσχέδιο ξεκιναει από λάθος βάση. Τι πάει να πει ενεργή παρουσία και 
των δύο γονέων όταν ο ένας έχει αποφασίσει να μην ασχολείται με το παιδί του και τι σημαίνει τέλος πάντων 
παρουσία; Πως θα εξαναγκάζει ο νομοθέτης το γονέα να αγαπήσει το παιδί του; Η παρουσία από μόνη της δεν 
συνεισφέρει στο συμφέρον του παιδιού. Η ουσιαστική συμμετοχή του γονέα που θα περιλαμβάνει αγάπη και 
σεβασμό προς το παιδί και θα καλύπτει τις οικονομικές του ανάγκες δεν αναφέρεται πουθενά στο νομοσχέδιο. Το 
συμφέρον του παιδιού είναι να το φροντίζουν και να το αγαπάνε οι γονείς του. Θεωρείτε δεδομένο ότι ο γονέας 
αγαπάει το παιδί του, που στις περισσοτερες περιπτώσεις ισχύει, αλλά τι μηχανισμοί προστασίας του παιδιου 
προβλέπονται στο νομοσχέδιο για αυτούς που ισχυρίζονται ότι το αγαπούν αλλά στην πραγματικότητα είναι 
επικίνδυνοι για το παιδί; 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:38 | Σταθης Κεχαγιας. Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χωρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος, αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάννες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και 
για τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος 
είναι καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν 
είμασταν Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος 
δεν συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δίστιχος , 
κομάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:19 | Άγγελος Ζυρνόβαλης. Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου δια της ΙΣΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ΙΣΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ τους έναντι αυτού. 
 
24 Μαρτίου 2021, 17:31 | Αρης Μ. Η πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση στο Οικογενειακό Δίκαιο, μεταξύ άλλων 
και με την θέσπιση της συνεπιμέλειας, μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει στην ψυχική υγεία και ευημερία των 
παιδιών, στις γονικές σχέσεις, στην οικογένεια, στην κοινωνία γενικότερα. Το σύστημα της αποκλειστικής 
επιμέλειας στον έναν γονέα, διαμορφώνει συνθήκες κινδύνου ανάπτυξης συγκρούσεων, καθώς δίνει την απόλυτη 
εξουσία στον έναν γονέα σε βαθμό που συχνά κάνει χρήση της επιμέλειας του παιδιού ως οργάνου επιβολής και 
συναισθηματικής «τιμωρίας» του άλλου γονέα. Η αποκλειστική επιμέλεια, με τον τρόπο που εφαρμόζεται στην 
Ελλάδα, όπου ο ένας γονιός (συνηθέστατα η μητέρα) έχει την αποκλειστική ανατροφή και φροντίδα του παιδιού 
κι ο άλλος γονιός (ο πατέρας) περιορίζεται σε ρόλο επισκέπτη με ελάχιστη επικοινωνία με το παιδί (από 24 ώρες 
έως 4 ημέρες τον μήνα), ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Συνεπώς, 
το επιχείρημα της διατήρησης της αποκλειστικής επιμέλειας από έναν γονέα, όχι μόνο δεν ωφελεί το παιδί, 
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αντίθετα, του στερεί την δυνατότητα να εξακολουθεί να απολαμβάνει τις ψυχολογικές και συναισθηματικές 
σταθερές, που βίωνε κατά την συμβίωση των γονέων του. Μαρία Καπερώνη, Κλινικός Ψυχολόγος Παιδιών & 
Εφήβων, ΜSc, ΑΠΘ, EuroPsy (European Certificate in Clinical & Health Psychology), ΓΝΘ Ιπποκράτειο-
Παιδοψυχιατρική Κλινική. 
 
24 Μαρτίου 2021, 17:14 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ. 
Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !!ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ. 
 
24 Μαρτίου 2021, 16:31 | Παγώνα Αφού δυστυχώς υπάρχουν κάποιες που δεν θέλουν την ισότητα, και θέλουν 
για ευνόητους λόγους να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο ο νόμος, με την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας απο 
τον ένα εκ των 2 γονέων. Να οριστεί σαφώς στον νόμο, η ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας στους πατεράδες, 
και οι μανάδες να έχουν το μαχητό τεκμήριο επικοινωνίας του 1/3 και να πληρώνουν και διατροφή. Για να δούμε 
κι αυτό το μοντέλο τα επόμενα 40 χρόνια, μιας και το προηγούμενο είδαμε τι δραματικά αποτελέσματα είχε, με 
τα αποξενωμένα παιδιά και τις μητέρες που ωρύωνται για την διατροφή κ.τ.λ. (Αλλιώς αν θέλετε την παρούσα 
αλλά κάρτ ισότητα, θα πρέπει να μας γυρίσετε και 40 χρόνια πίσω, και να πάμε όλες οι γυναίκες σπίτια μας να 
μεγαλώνουμε αποκλειστικά τα παιδιά και να μην έχουμε ισότητα στην εργασία και όλα τα υπόλοιπα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:39 | ΕΛΛΗ Συνοψίζοντας τα βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου, αποδεικνύονται καταφανώς 
τα εξής: α) Το παρόν νομοσχέδιο συνιστά υποβάθμιση της νευραλγικής σχέσης μάνας-τέκνου, η σημαντικότητα 
της οποίας είναι αποτυπωμένη όχι μόνο στη νομολογία του Αρείου Πάγου και τη διεθνή βιβλιογραφία των 
παιδοψυχιάτρων, αλλά και στη βιωματική σχέση που έχουμε όλοι μας συμπεριλαμβανομένων και υμών με τις 
ΜΑΝΑΔΕΣ μας/σας. Η σχέση αυτή, ήταν τόσα χρόνια κατοχυρωμένη προς όφελος της ψυχικής συγκρότησης και 
της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των τέκνων. Έτσι, συνίσταται βάσει νόμου υποβάθμιση της ουσίας του 
ρόλου της μάνας, η οποία είναι η βάση της σταθερότητας και της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών, 
αλλά και υποβάθμιση του συμφέροντος του τέκνου που τόσο πολύ έχει ανάγκη τη μάνα του, ειδικά στις μικρές 
ηλικίες. Το νομοσχέδιο προωθεί τα δικαιώματα όχι των τέκνων, αλλά των αντρών και των σε πολλές περιπτώσεις 
παρεμβατικών μαμάδων τους, οι οποίες θα αναθρέφουν σύμφωνα με τις αρχές τους τα «δυο φορές παιδιά τους» 
και από εκεί είναι που ξεκινάει το πρόβλημα. Οι πρώην πεθερές πλέον αναγορεύονται επισήμως σε συν-
επιμελήτριες με μονό δικαιώματα, αφού εξισώνονται με τις μανάδες, οι οποίες θα πρέπει πλέον να ενισχύουν τη 
σχέση των παιδιών τους μαζί τους, ενώ εκείνες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς καμία συνέπεια και 
υποχρέωση. Αντιθέτως, αν θέλετε να λύσετε ένα από τα προβλήματα μεταξύ των πρώην ζευγαριών, θα πρέπει να 
μπουν όρια βάσει του νόμου στις παρεμβατικές πεθερές, οι οποίες πρέπει επιτέλους να καταλάβουν οτι ο δικός 
ρόλος της μάνας σταμάτησε στην ανατροφή ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. Οι μανάδες, που αλλάζουν πόλη και δεν 
θέλουν επαφή μαζί τους, το κάνουν σε πολλές περιπτώσεις, για να ηρεμήσουν τα παιδιά και οι ίδιες, από την 
παρέμβασή τους και όσο υπάρχουν τέτοιες πρωην πεθερές θα πρέπει να τιμωρούνται και να μην έχουν καμια 
επαφη με τα εγγονια, γιατί το μονο που κανουν είναι, αφού έβαλαν τους γονείς τους να χωρίσουν, να τα 
εργαλειοποιούν εγωιστικά εναντίον της ίδιας τους της μανας, για να βγάλουν τα απωθημένα τους και να γεμίσουν 
την ώρα τους. Ξέρω βεβαίως και σωστές πρώην πεθερές, οι οποίες έχουν άριστες σχέσεις και με τα εγγόνια και με 
τις πρώην νύφες ΑΛΛΑ ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΙΣΜΑ ΤΟΥΣ”. 
Αυτές έχουν άριστες σχέσεις με τις πρώην νύφες και όλοι αν και χωρισμένοι είναι αγαπημένοι. Αυτά όλα 
συναινετικά και όχι με το ζόρι ούτε με εξαγορά ψήφων…. Μιλαμε για ΚΥΡΙΕΣ με “Κ” κεφαλαίο που αγκάλιασαν τις 
μανάδες των εγγονών τους και τις αγάπησαν σαν δικά τους παιδιά και όχι εκπροσώπους παθογενειών που μου 



538 
 

θέλουν και συνεπιμέλεια για τους εαυτούς τους… Πρόκειται για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τις 
έχεις όλα τα χρόνια να σου ψήνουν το ψάρι στα χείλη, έγκυο να μη σε αφηνουν να ηρεμήσεις, λεχώνα να μη σε 
αφήνουν να ηρεμήσεις, να θέλουν ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ δικό τους, να χωρίζεις για να ησυχάσει το παιδί σου και εσύ, να 
φεύγεις χιλιομετρα να γλιτώσεις με το παιδί σου και να βάζουν το γιόκα μπροστά να ψηφιστεί το νομοσχέδιο να 
σε φέρουν πίσω, να σε πρήζουν, να τρως ξύλο, να μη μιλάς και να ανακατεύονται στα πάντα. Τι προσφέρουν όλες 
αυτές στο «συμφέρον του παιδιού»; Έχουν αυτές οι πεθερές και δικαιώματα, αντί να τις μαζέψουν επιτέλους; 
Τόσα βιβλία, τόσες ταινίες, τόσες τηλεοπτικές σειρές και εκατομμύρια οικογενειακά δράματα πίσω από τις 
κλειστές πόρτες ενός σπιτιού. Προσωπικά δε με άφηνε ούτε το παιδί μου να θηλάσω για να το έχει αυτή αγκαλιά 
να το ταϊζει με το μπιμπερόν να γεμίζει τον άπειρο χρόνο της… Τελικά, κατάφερε και μας χώρισε για να έχει το γιο 
της όλη μέρα στο σπίτι της να της γεμιζει τα κενά και το παιδί μου να το στρέφει εναντίον μου και να κάνει 
κουμάντο σε όλα και να χρησιμοποιεί το κλάμα ως μέσο πίεσης για να μας βάζει να μαλώνουμε. ΕΓΩ ΣΑΝ ΜΑΝΑ 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΝΑ ΒΑΛΩ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΒΟΥΛΟ 
ΓΙΟ ΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ; ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ. β) Οι κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά πρέπει να συναποφασίζουν με τους 
κακοποιητές και τις μαμάδες τους, μέχρι η απόφαση να γίνει ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ. Για τουλαχιστο 10 χρόνια θα 
ανέχονται όλους αυτούς και θα πρέπει να ενισχύουν και τη σχέση τους παιδιού τους μαζί τους, ενώ αυτοί δε θα 
έχουν καμια υποχρέωση παρά μόνο δικαιώματα. γ) Τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως ποσοστά του χρόνου και δεν 
έχουν καμια επιθυμία αφού αν δεν θέλουν να πανε εκει που δεν περνανε καλά, γιατι μπούχτησαν από την 
τοξικότητα, θα φταίει ο άλλος γονέας, δηλαδή η μάνα. Ευκαιρία τότε οι μπαμπάδες με τις μαμάδες τους, να τις 
“πλακώσουν” στις μηνύσεις και αν έχουν και λεφτά, να τις εξαντλήσουν οικονομικά, παίρνοντάς τους τα παιδιά, 
αφού θα ισχυριστούν ότι τα αποξενώνει, κάτι που ωστόσο θα έχουν κάνει οι ίδιοι με τη συμπεριφορά τους. Για να 
μη γίνει αυτό σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά θα καταπιέζονται να πηγαίνουν κάπου που δεν αντέχουν, 
αναπτύσσοντας κατάθλιψη, αδυναμία συγκέντρωσης κλπ. δ) Πουθενά στο νόμο, ο οποίος ευαγγελίζεται την 
ισότητα, δεν υπάρχει η αναθεώρηση του αρ. 1505 ΑΚ, προκειμένου να γίνει υποχρεωτική η προσθήκη του 
επωνύμου της μητέρας στο τέκνο, με αλφαβητική σειρά και μάλιστα αναδρομικά (όπως αναδρομική ισχύ έχει και 
ο νόμος) γιατί η χρηστικότητα των μητέρων εξαντλήθηκε στη γέννα των παιδιών και στο να δεχτεί 
αποκλειστικότητα σε ονόματα και επώνυμα και δε βολεύει την πατριαρχία κάτι τέτοιο. Για τον καθορισμό του 
επωνύμου ο Υπουργός επιλέγει να παραμείνει σε συναινετικό επίπεδο, ώστε να μην τολμάς ούτε να το προφέρεις 
ως δικαίωμα και να μπαίνει μόνο του άντρα. Εκεί δεν έγιναν έρευνες σε τι ποσοστό τα τέκνα φέρουν μόνο το 
επώνυμο της οικογένειας του άντρα ούτε σε πόσες χώρες τα παιδιά παίρνουν και τα δύο επώνυμα. Στην Ελλάδα 
ας συνεχίσουν να προσδιορίζονται ως κτήματα της οικογένειας του άντρα και η μάνα που το γεννά να μην υπάρχει 
ούτε ως γένος στην ταυτότητα του παιδιού. Φοβερή ισότητα a la cart!!! ε) Υπάρχει ο κίνδυνος, εξ αιτίας του νόμου, 
να πυροδοτηθούν ακραίες καταστάσεις μεταξύ των πρώην συζύγων, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι που πιθανό 
κάποια στιγμή με το πέρασμα των χρόνων να κατέληγαν σε συναίνεση, να βγουν ακατάλληλοι και τα παιδιά να τα 
μεγαλώνει το Κράτος! Επιτέλους να το δούμε και αυτό! 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:13 | Γκολοση Ερισελντα. Είμαι κατά του νομοσχεδίου για την κοινή επιμέλεια είμαι μητέρα 
χωρισμένη με δυο ανήλικα και ο πατέρας τους ποτέ δεν ήταν ικανός να τα φροντίσει ούτε να τα ταΐσει και τα 
παιδιά σε αυτήν την τρυφερή ηλικία θέλουν πιο πολύ την μητέρα … 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:40 | A.S. Τα ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών ξεκινάνε μεσα στην οικογένεια 
Παντρεύονται Δύο Ίσοι πολίτες. Κάνουν παιδί-παιδιά Δύο Ίσοι γονείς. Γιατί μετά το διαζύγιο ξεκινάει το άδικο και 
η ανισότητα? Γιατί παύει ο ένας να είναι ίσος με τον άλλον? Γιατί το παιδι-ια αναγκάζονται να στερούνται τον ένα 
γονιό? Ποια είναι η λογική όλου αυτού σήμερα το 2021?Εργάζονται και δύο γονείς στην πλειοψηφία ,έχουν τον 
ίδιο ελεύθερο χρόνο και οι δύο. Η πλειοψηφία των διαζυγίων γίνονται μετά την γέννηση των παιδιών. 
Η Συνεπιμελεια είναι ότι πιο δίκαιο για τους πολίτες, παιδια και γονείς. 
 
24 Μαρτίου 2021, 14:54 | Αντώνης Παύλου. Η διατύπωση του άρθρου θα πρέπει να κάνει ξεκάθαρο ότι ο παρών 
νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του παιδιού με την ενεργή παρουσία με ίσο χρόνο και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και στη φροντίδα του . Κάθε παιδί έχει ανάγκη από την φροντίδα και των δύο γονέων 
και την παρουσία τους με ίσο χρόνο στη ζωή του . 
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24 Μαρτίου 2021, 14:21 | Δημος Καραογλου. Ο σκοπός ενός νόμου είναι αναγκαίος καθώς ερμηνεύονται με 
αυτόν κατα την εφαρμογή από τον δικαστή όλα τα επόμενα άρθρα του νομου στην βαση του σκοπου του 
νομοθετη. Επι του σκοπού αυτού κανείς γονιός δεν μπορεί να διαφωνήσει ή να προτείνει κατι αλλο. Η ενεργός 
παρουσία και των δύο γονέων είναι υποχρέωσή τους και κυρίως δικαίωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ 
(ΑΡΘΡΟ 18) , οι οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού, όλοι 
σχεδόν οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική προτείνουν την απο κοινού ανατροφή. Τα 
παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις 
βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο. Πουθενά στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει 
υποχρεωτικότητα στους γονείς, ουτε επιβαλλεται κατι σε καποιον/α, αφήνει όλες τις επιλογες και ανοίγει κι άλλες 
επιλογες στο δικαστή. Όμως τιθεται ζητημα εφαρμογής λογω της νομολογίας που εχει αναπτυχθεί και της 
«δικαστικής συνήθειας» που μεχρι τώρα υφισταται και είναι γεγονός. Δίνοντας σε αλλα άρθρα(πχ 2,5,14 δηλαδη 
με τα νέα 1511 και 1532), κριτηρια στο δικαστή τον οδηγεί ο νομοθέτης στο ποιός πρεπει να είναι ο κανόνας και 
ποιες οι εξαιρέσεις κατα την εφαρμογή του νόμου.Αν δούμε όμως την γενική κατεύθυνση αποτελεί μαζί με τις 
κυρώσεις ενα παιδευτικό εργαλείο για να προλαμβανει εκατερωθεν λανθασμένες συμπεριφορές των γονέων. Υπο 
αυτή την εννοια είναι θετική η νομοθετηση κυρίως για τα παιδιά και αποτελεί μεταρρύθμιση του ισχύοντος 
οικογενειακού δικαίου γεγονός που είναι απόλυτα αναγκαίο.   
 
24 Μαρτίου 2021, 14:23 | Αγγελική Σπηλιωτοπουλου. Η καλή πατεράδες χάνουν το δικαίωμα να αγαπούν τα 
παιδια τους. Αλλά πιο τραγικό είναι τα παιδια χάνουν το δικαίωμα να αγαπήθουν από τους καλους μπαμπάδες 
τους! Αυτό είναι το πιο βάθη θέμα! Να αλλάξουν οι νόμοι! Δίκαιο έχουν οι μπαμπάδες. Είμαι μητέρα χωρίζαμενη 
που ποτε δεν κράτησα μακριά τον μπαμπά της κόρης μας! 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:06 | Μαρία. Είναι αδιανόητη η τοποθέτηση του νεου νομοσχεδίου και στο γενικότερο 
κανόνα επικοινωνίας 1/3.ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ, ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ και θα πρέπει να 
αξιολογείται ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.Ο ΠΡΟΤΕΡΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΟΥ θα πρέπει να αξιολογείται σε κάθε απόφαση. Τα παιδιά 
έχουν ανάγκη, σταθερότητας και ασφάλειας και θα πρέπει να εκτιμάτε η ικανότητα του κάθε γονέα και οι πράξεις 
του στο παρελθόν και στο παρόν. Θα μπορούσε ο πρωθυπουργός της χώρας να συναποφασίζει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με 
την αντιπολίτευση ακόμη και αν αφορούσε τις βασικότερες αποφάσεις του κράτους? Ίσως θα μπορούσε… αφού 
δεν έχει υποστεί εξευτελισμό, εγκατάλειψη, κακοποίηση κλπ. Ψηφίζεται πρωθυπουργός ο ικανότερος κατά την 
κρίση του λαού για διακυβέρνηση του κράτους. Ο εξειδικευμένος δικαστής θα πρέπει να κρίνει τον καταλληλότερο 
γονέα για τη φροντίδα, επιμέλεια, γονική μέριμνα, αποφάσεις, ανατροφή του παιδιού. ΝΑΙ στην επικοινωνία με 
τον άλλο γονέα, ναι στην εκούσια συνεπιμέλεια. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Για την περίπτωση 
μη καταβολής διατροφής, τον μη έλεγχο των διαστρεβλομένων εισοδημάτων, την αδικαιολόγητη παρεμπόδιση 
επικοινωνίας, την καθυστερημένη ή ανύπαρκτη ποινικοποίηση για κακοποίηση, την άμεση και ουσιαστική 
μέριμνα για κακοποιημένα παιδιά και μητέρες, για τη φροντιδα, επιδόματα στις μονογονεικές οικογένειες. 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:49 | Γιολάντα Σταθη. Το νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπ´ οποψην αυτά που συμβούλευαν οι 
παιδοψυχολόγοι ότι το κάθε παιδί για Να αναπτυχθεί σωστά χρειάζεται να περνάει τον ίδιο χρόνο με τον πάτερα 
του όπως σύμβαινει με την μητέρα του αλλιώς στην μετεπειται ζωή του είναι βέβαιο ότι θα παρουσίασει 
ψυχολογικά πρόβληματα διερωτάται λοιπόν κανείς ποια κοινωνία θελουμε να εχουμε πάντως το παρόν 
νομοσχέδιο αφηνει πολλά ερωτηματικα 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:25 | Αναστάσιος. Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του 
τέκνου δια της ενεργού, και επί ίσους όρους παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:23 | ΑΚ. Δεν μπορεί να αποφασίζει ο νόμος με οριζόντιο τρόπο και a priori ότι το ίδιο θα 
γίνεται με κάθε ζευγάρι που χωρίζει, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει μέσα στην κάθε οικογένεια, του τι είδους 
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γονιός είναι ο κάθε γονιός, και σε τι συνθήκες ζωής θα υποβάλλεται το κάθε παιδί. Το δικαστήριο πρέπει να 
αποφασίζει κατά περίπτωση και το νομοσχέδιο το φέρνει προ τετελεσμένου γεγονότος, στερώντας του την ισχύ. 
Α) Είναι λάθος να μένει το παιδί με έναν πατέρα που δεν ενδιαφέρεται να είναι πατέρας, αλλά απλώς δεν θέλει 
να πληρώνει διατροφή. Β) Είναι λάθος μια μητέρα να μην μπορεί να αναζητήσει ποτέ δουλειά εκτός της πόλης 
που μένει ο πατέρας, γιατί θα χάσει το παιδί. Γ) Είναι λάθος να μένει το παιδί με έναν πατέρα που μπορεί να είναι 
απών, να το βάζει σε κίνδυνο ή να το κακοποιεί. Δ) Είναι λάθος μια κακοποιημένη γυναίκα να είναι υποχρεωμένη 
να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον κακοποιητή της, γιατί αλλιώς θα χάσει το παιδί. Ε) Είναι λάθος να μπορεί ο 
άντρας και πάλι να έχει πλήρη έλεγχο της γυναίκας, ακόμα κι αφού εκείνη χωρίσει, εργαλειοποιώντας το παιδί. 
Το Σύνδρομο Γονεϊκής Αποξένωσης έχει την ίδια επιστημονική εγκυρότητα με το ότι τα εμβόλια προκαλούν 
αυτισμό. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια έχει ένα προσωπείο ισότητας φύλων και προοδευτισμού, ενώ στην 
πραγματικότητα είναι τρόπος ελέγχου και χειρισμού των γυναικών και ύπουλο όργανο του συντηρητισμού. Δεν 
έχει να κάνει με καλούς μπαμπάδες που ανήκουν στη νέα εποχή και είναι στοργικοί και τρυφεροί, έχει να κάνει 
με επιστροφή σε μια εποχή που οι γυναίκες που ζούσαν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα, δεν τολμούσαν να 
ζητήσουν διαζύγιο μην τυχόν και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ή χάσουν το ίδιο τους το παιδί. Η συνεπιμέλεια 
θα μπορούσε να βρίσκει εφαρμογή μόνο στα συναινετικά διαζύγια και όχι στις αντιδικίες, σε μια κοινωνία όπου 
ήδη υπάρχει ισότητα, όπου οι μισθοί μεταξύ των δύο φύλων και οι θέσεις εξουσίας έχουν εξισωθεί, όπου τα 
ποσοστά γυναικείας ανεργίας έχουν μειωθεί, όπου οι γυναικοκτονίες έχουν εξαλειφθεί, όπου η ενδοοικογενειακή 
βία έχει ελαχιστοποιηθεί, και με ένα δίκτυο Πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο άμεσο, αποτελεσματικό 
και ευρύ, που στην ελληνική πραγματικότητα του σήμερα, ούτε μπορεί κανείς μας να διανοηθεί. Αναρωτιέμαι τι 
θα γίνει με τις περιπτώσεις που η αντιδικία και η δικομανία πατέρων είναι τέτοια, που λειτουργούν με ψευδείς 
καταθέσεις, που είναι αδιάγνωστοι ψυχοπαθολογικά και οι μητέρες δεν μπορούν να το αποδείξουν και 
γνωρίζουμε τους λόγους, που λειτουργούν εκδικητικά, που θέλουν να πάψουν να δίνουν διατροφή μια και 
θεωρούν τη διατροφή μπόνους στις μητέρες και όχι αντικειμενικά έξοδα των παιδιών τους, που θα 
εκμεταλλευτούν το εν λόγω νομοσχέδιο, όχι γιατί πραγματικά αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά γιατί ΜΙΣΟΥΝ την 
ίδια τη γυναίκα, την ίδια τη ΜΗΤΕΡΑ! Αναρωτιέμαι ειλικρινά πόσο τυφλοί είμαστε και δεν μπορούμε να 
διακρίνουμε το εξής απλό: Ένας πατέρας που δε σεβάστηκε ποτέ τη γυναίκα και μητέρα των παιδιών του, πως 
δύναται να συνεργαστεί με αυτήν; Πώς είναι δυνατόν ένα άνθρωπος να δηλώνει αγάπη στα παιδιά του αλλά μίσος 
για τον άνθρωπο που τα έφερε στη ζωή;;; Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να ψηφιστεί. 
 
24 Μαρτίου 2021, 10:21 | Αντώνης. Με την ψήφιση νόμου περί συνεπιμέλειας, εναλλασόμενης κατοικίας και 
τιμωρίας της γονεϊκής αποξένωσης θα αποτρεπόταν η πλειοψηφία των συγκρούσεων και των δικαστηρίων καθώς 
δεν θα υπήρχε πλεον νικητής και ηττημένος. Αλλά αυτό ακριβώς προσπαθεί να αποφύγει το παρόν νομοσχέδιο 
καθώς δεν έχει καμία σχέση με συνεπιμέλεια παρά μόνο προσπαθεί να ρίξει ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα και 
παράλληλα να διασφαλίσει την ύλη των δικαστηρίων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 09:43 | Μητερα. Το ν/σ που παρουσιάσατε είναι παράλογο κ απάνθρωπο. Σκεφτειτε τους 
εαυτούς σας να μοιράζεστε σε δύο σπίτια! ένα αντικείμενο αφήνουμε σε διαφορετικό σημείο σε ένα σπίτι στο 
οποίο διαμενουμε κ δεν το βρίσκουμε κ σναστατωνομαστε. Που είναι το αίσθημα ασφάλειας κ σταθερότητας των 
παιδιών όταν θα ζουν σαν τους νομάδες με δύο γονείς επάνω από το κεφάλι τους να σκοτώνονται; γιατί εάν 
μπορούσαν να συνεννοηθούν θα είχαν ήδη κάνει συναινετική συνεπιμελεια όπως κ προβλέπεται από την ήδη 
ισχύουσα νομοθεσία!κ ακόμη χειρότερα, χωρίς να αναφερθούμε στα παιδιά που κακοποιούνται ,σε μια πιο απλή 
περίπτωση που το παιδί ζει εδώ και χρόνια με τον έναν γονέα, τι θα του πείτε; τώρα θα υποχρεώνεται να ζεις 
ξαφνικά σε δύο σπίτια γιατί έτσι αποφασησαμε εμείς; κ αυτό είναι παιδοκεντρικο; μέχρι τις δύο το μεσημέρι θα 
είσαι στη μητέρα σου κ μετά αλλάζεις σπίτι για δύο ημέρες; πως ακριβώς βλέπετε τον σεβασμό στο πρόσωπο των 
παιδιών; εσείς εάν ήσασταν σε αυτήν την θέση θα σας ήταν ευχάριστο όλο αυτό; έχετε μιλήσει με παιδιά που 
βίωσαν μια τέτοια κατάσταση να πάρετε μια εικόνα; κανένα παιδί δεν χαίρεται να το απαγάγουν από την ζωή του 
οπότε οι άλλοι θέλουν!! έχει το δικαίωμα να πηγαίνει το σώμα του όπου αυτό σποφασησει ανά πάσα στιγμή όσο 
για τις μικρές ηλικίες νομίζω μπορείτε επίσης να καταλάβετε ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη πρωτίστως από την 
μητέρα τους όπως κ να το κάνουμε!! κ παλι βαλτε τους εαυτούς σας στην θέση των παιδιών….. δεν υπάρχει 
άνθρωπος που θα προτιμούσε να είναι μακριά από την μητέρα του! 
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24 Μαρτίου 2021, 09:31 | Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΝΙ. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Να ισχύσει στην Ελλάδα για τα 
παιδιά εκτός γάμου αλλά και τα παιδιά μετά τη διάσταση ή το διαζύγιο των γονέων τους η Εναλλασσόμενη 
κατοικία σύμφωνα με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης ΝΑΙ ή ΌΧΙ ?Το νομοσχέδιο αυτό αν 
είναι το πρώτο βήμα και ακολουθήσουν άμεσα μέσα στο 2021 ακόμα 999 βήματα για πρώτο βήμα καλό είναι! 
 
24 Μαρτίου 2021, 01:01 | ΑπόσυρσηΤώρα. Μου πήρε τουλάχιστον 3 χρόνια να βγώ από έναν άκρως κακοποιητικό 
γάμο και τα κατάφερα γιατί με βοήθησε ο Θεός τελικά! Μεγαλώνω τα παιδιά μόνη από κάθε άποψη, αφού ο 
καλός αυτός πατέρας με τριπλάσιο εισόδημα από μένα δεν συνδράμει στα έξοδα των παιδιών αλλά μόνο όταν τα 
βλέπει το παίζει ‘κουβαρντάς» και τους γεμίζει δώρα. Δεν μπαίνει σε έξοδα ή κόπο ποτέ να έρθει να δει τα παιδιά, 
παρά μόνο περιμένει να του τα πάω κάθε φορά… στο πιάτο. Τα παιδιά ευτυχώς όλο αυτόν τον καιρό έχουν αλλάξει 
προς το καλύτερο, γιατί η μητέρα τους είναι επιτέλους καλά και μπορεί να τα στηρίζει. Ο λόγος που η μητέρα τους 
είναι καλά είναι γιατί απομακρύνθηκε από έναν άνθρωπο με ναρκισσιστική διαταραχή και ακραία χειριστική 
συμπεριφορά. Πείτε μου για ποιο λόγο, πρέπει να βοηθήσετε αυτόν τον πατέρα να πατήσει ακόμα περισσότερο 
πάνω μου! Ηδη κάνει ότι μπορεί για να με εξαθλιώσει οικονομικά. Η συνεπιμέλεια κρίνεται κατά περίπτωση από 
τα δικαστήρια όταν χρειάζεται!!! Δεν είναι όλοι κατάλληλοι για γονείς!!! Η συνεπιμέλεια δεν επιβάλλεται! 
Επιπλέον δεν νομίζω οτι υπάρχει παιδί που θα θέλει να κοιμάται εναλλαξ κάθε μέρα σε άλλο σπίτι!!! Τα παιδιά 
χρειάζονται ένα σταθερό πρόγραμμα και μια βάση. Δεν είναι αντικείμενα να τα μεταφέρουμε κάθε μέρα και να 
θεωρούμε ότι αυτό είναι υγιές!! 
 
24 Μαρτίου 2021, 00:46 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ. Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι Δημήτριος Καραγιώργος. Από τις δηλώσεις του Υπουργού κ. Τσιάρα και του 
πρωθυπουργού κ .Μητσοτάκη και έπειτα από τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας απέναντι στο ευρωπαϊκό 
συμβούλιο, καθώς και από τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας και πραγματικότητας, προκύπτει το εν λόγο 
σχέδιο νόμου. Ο νομοθέτης οφείλει να παρέχει στην εκτελεστική εξουσία, όλα τα εργαλεία και τα εφόδια, ώστε 
να την βοηθήσει στην απόδοση δικαιοσύνης. Επίσης όμως οφείλει να εμπνεύσει και να επανεκπαιδεύσει την 
κοινωνία αφενός και την δικαιοσύνη αφετέρου, για την πρόθεση του εν λογού εγχειρήματος, που είναι η 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τεκνού η οποία επιτυγχάνεται με την από κοινού άσκηση της αδιάσπαστης 
γονικής μέριμνας. Για να διασφαλιστεί από παρερμηνείες η πρόθεση του σχεδίου νόμου προτείνω να 
αντικατασταθεί ο σκοπός ως εξής: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 00:26 | Αντώνης. Είμαι πατέρας 3 ανήλικων παιδιών. Θέλω να ασχοληθώ με την ανατροφή των 
παιδιών μου αλλά δεν μπορώ να πετύχω συναίνεση, μιας και η κυρίαρχη πλευρά, αυτή της αποκλειστικής 
επιμέλειας, έχει μόνο να χάσει από μια τέτοια κατάσταση και ο νόμος μέχρι στιγμής δεν μπορεί να να 
προστατεύσει τα παιδιά μου που θέλουν και δικαιούνται το αυτονόητο, να μεγαλώσουν και με τους δυο γονείς 
τους εξίσου. Πρέπει να δωθεί βάση στις παρακάτω προσθήκες ώστε το νομοσχέδιο να είναι πιο ακριβές και να μη 
χωράει παρερμηνείες που θα φέρνουν τους γονείς ξανά στα δικαστήρια. ‘Αρθρο 5.Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511(…)2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ… 
(…)‘Αρθρο 8.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το 
άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας.(…)2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 
1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ‘Η να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν 
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θέματα (..)‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.  ‘Αρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης(…) 7. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ 
 
23 Μαρτίου 2021, 23:21 | Κώστας Μπετζελος. 1.Να γίνει κανόνας η ισόχρονη άσκηση της γονικής μέριμνας από 
τους γονείς, με εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες αμφοτέρων2.Οι στενότεροι δεσμοί του τέκνου με 
ένα γονέα, εφόσον επιτεύχθηκαν με μεθόδους αποξένωσης και παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, να μη δίδουν 
σ’ αυτόν την αποκλειστική επιμέλεια3.Να διασφαλισθεί το τεκμήριο 1/3 χρόνου επικοινωνίας γονέα – τέκνου, με 
αποκλεισμό των εξαιρέσεων «κακής και καταχρηστικής» άσκησης της (εφόσον δεν διασαφηνισθούν πλήρως ως 
έννοιες) και των «συνθηκών διαβίωσης και καθημερινότητας» του τέκνου 
 
23 Μαρτίου 2021, 23:12 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΟΥΣΤΣΟΥ. Ο υπουργός δικαιοσύνης μέσα στη Ελληνική Βουλή μίλησε για 
συνεπιμέλεια, για ισόποση και ισόχρονη φροντίδα, αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης η 
αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου,1.500.000 εκ. Έλληνες περίμεναν αυτό το νομοσχέδιο με ελπίδα και 
αγωνία περισσότερο απο ένα χρόνο. Το παρόν σχέδιο είναι η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και δεν 
προσφέρει το παραμικρό. Η επιμέλεια εξακολουθεί να ασκείται από τη μητέρα (αποκλειστική επιμέλεια) η οποία 
κάνει ότι θέλει παίρνει τα παιδιά και μετακομίζει σε άλλη πόλη σε άλλη χώρα. Ο τόπος διαμονής του παιδιού να 
ενταχθεί κάτω από την κοινή γονική μέριμνα και όχι κάτω από την επιμέλεια. Αν θέλουμε να μιλάμε για αλλαγή 
και συμφέρον τέκνου τότε καθιέρωση κοινής επιμέλειας. Παρακαλώ για αλλαγή και αφαίρεση της πρότασης «Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». Διότι με τα πραγματικά δεδομένα το κάθε πρόσφορο μέσο 
σημαίνει ότι : ο γονέας που έχει την επιμέλεια κάνει ασφαλιστικά μέτρα παίρνει στα χέρια του προσωρινή 
απόφαση και αλλάζει τόπο κατοικίας χωρίς να υπολογίζει το παιδί, αποκόβοντας βίαια την επικοινωνία του, με 
τον άλλον γονέα. Είναι πολύ σημαντικό κενό στο νέο νομοθέτημα σας. Διόρθωση διατύπωσης άρθρου 139 του ν. 
4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) (ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου) εισήχθη νέο άρθρο 
1519,Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας. Παρακαλώ 
για αλλαγή και αφαίρεση της πρότασης «Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». Διότι με τα 
πραγματικά δεδομένα το κάθε πρόσφορο μέσο σημαίνει ότι : ο γονέας που έχει την επιμέλεια κάνει ασφαλιστικά 
μέτρα παίρνει στα χέρια του προσωρινή απόφαση και αλλάζει τόπο κατοικίας χωρίς να υπολογίζει το παιδί, 
αποκόβοντας βίαια την επικοινωνία του, με τον άλλον γονέα. Είναι πολύ σημαντικό κενό στο νέο νομοθέτημα σας. 
Ευχαριστώ αναμένουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε μια μέρα ΟΛΑ τα παιδιά να σας φωνάξουν ΠΆΤΕΡΑ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:26 | Δ.Ξ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Άρθρο 1.Σκοπός.Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Άρθρο 3.Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Άρθρο 56.Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν 
από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν 
και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο 
συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθένα εκ των γονέων του 
ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
5.Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Άρθρο 1511.Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά 
το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής σε εξαιρετικές περιπτώσεις στον ένα εκ των δύο2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
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δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της 
διαδικασίας. Άρθρο 7 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. «Άρθρο 1513.Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση 
των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης 
ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί Οι γονείς με τους οποίους 
διαμένει το τέκνο αναλογικά, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8.Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν 
με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την 
κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν 
τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει την κατανομή της διαμονής, καθώς και 
τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα.2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο.3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την 
άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και 
όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την 
επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής 
του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης 
και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους 
γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας. Άρθρο 10.Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ. Άρθρο 1516.Πράξεις 
από τον ένα γονέα. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της 
γονικής μέριμνας:1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την 
τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα,2. Όταν πρόκειται για τη 
λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των 
γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των 
γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου 
γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής η αφαίρεσης της 
γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του 
τέκνου, τα οποία είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
Άρθρο 12.Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα. Άρθρο 1519.Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η επιμέλεια γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται 
άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του 
τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς 
και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς 
από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για 
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τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού 
από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να 
αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13.Δικαίωμα 
επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ. Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(συμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Άρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Άρθρο 1532.Συνέπειες κακής άσκησης. Αν 
ο πατέρας ή η μητέρα γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για 
την επιμέλεια γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το 
λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 
στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την 
συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
23 Μαρτίου 2021, 22:05 | Γεωργακόπουλος Αριστείδης. Για να εξυπηρετήσεις πραγματικά το συμφέρων του 
τέκνου θα πρέπει η κάθε περίπτωση που φτάνει στα δικαστήρια να εξετάζεται και οχι οι δικαστες να παίρνουν μια 
εύκολη απόφαση όπως γίνεται στο 99% των περιπτώσεων. Μια Τετάρτη και 2 Σαββατοκύριακα τον μήνα για έναν 
σωστό πατερα. Το προβλημα δεν ηταν τόσο ο νομος αλλά η Δικαστες! Επιμορφώστε τους Δικαστες, δωστε τους 
εργαλεια να καταλαβουν ποιος ειναι κατάλληλος για τα παιδιά και ποιος οχι. 
 
23 Μαρτίου 2021, 20:05 | Ιουστίνα. Αξιότιμο κύριε υπουργέ! Τυχαίνει να είμαστε και συνάδελφοι! Η 
πρωτοβουλία σας για την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου, κατόπιν πιέσεων κάποιον συλλόγων μπαμπάδων, 
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μας βρίσκει αντίθετους (εμένα, τις αδερφές μου και τις κολλητές μου) για τους εξής λόγους!1. Δεν είναι σωστό και 
ωφέλιμο για τα παιδιά, να ορίζει ο νομοθέτης την υποχρεωτική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΚΟΙΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ), διότι η κάθε περίπτωση είναι 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ και διαφέρει ως προς την καταλληλότητα των δύο γονέων, την πραγματική δυνατότητα (τόπου 
και χρόνου) και των δύο γονέων για εξίσου ισότιμη συμμετοχή στην ανατροφή των παιδιών.2. Ως έμπειρος ιατρός 
και πολιτικός γνωρίζεται ότι υπάρχει ένα ποσοστό γονέων με διαταραχές προσωπικότητας, με κακοποιητική 
συμπεριφορά (είτε σωματική, είτε λεκτική) και δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν αυτά τα αθώα πλάσματα σε ένα 
επιβλαβές περιβάλλον με ολέθριες συνέπειες για την μελλοντική ψυχική τους υγεία, αφήνοντας ανεπανόρθωτα 
ψυχικά τραύματα.3. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι τα παιδιά χρειάζονται την παρουσία και των δύο γονέων 
για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη τους, αλλά το συμφέρον τους προϋποθέτει δύο γονείς με καλές σχέσεις, 
αμοιβαίου σεβασμού, με κατανόηση, αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον για το τέκνο τους. Τέτοιοι 
ισορροπημένοι, ωφέλιμοι γονείς δεν χρειάζονται κανένα υποχρεωτικό νομοσχέδιο διότι τα θέματα επικοινωνίας 
τέκνου λύνονται συναινετικά.4. Η παροχή της ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ θα πρέπει να είναι στην κρίση 
των αρμοδίων υπηρεσιών (οικογενειακών δικαστών, παιδοψυχολόγων, κοινωνιολόγων), μίας εξειδικευμένης 
ομάδας που θα εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, που θα λάβει υπόψιν την επιθυμία, την δυνατότητα και 
την καταλληλότητα των γονέων, την ηλικία και την επιθυμία των παιδιών στην ώριμη ηλικία.5. Γνωρίζουμε από τα 
γεγονότα της ζωής, και από επίσημα στοιχεία ελληνικής αστυνομίας, και κοινωνικών υπηρεσιών, ότι υπάρχουν 
μητέρες που έχουν παρατήσει ή σκοτώσει τα παιδιά τους, υπάρχουν πατέρες κακοποιητικοί ως προς την σύζυγο 
ή τα παιδιά τους, αλκοολικοί, βιαστές των παιδιών, ναρκομανείς γονείς, συζηγοκτώνοι, αδιάφοροι πατεράδες ή 
μητέρες ως προς τα παιδιά του. Το νομοσχέδιο αυτό εκθέτει ΑΜΕΣΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα παιδιά αυτά σε 
ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΟΥΣ γονείς, για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να αποδειχθεί νομικά (και αν αποδειχθεί) η 
ακαταλληλότητα τους. 6. Δεν υπάρχει κανένα ψήφισμα της Ευρώπης που να υποχρεώνει την Ελλάδα να 
εφαρμόσει την ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικές υποδομές, και διαφορετική φιλοσοφία ζωής.7. Ο 
ιερός και μοναδικός δεσμός ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί πρέπει και οφείλει να είναι άρρηκτος και άριστος, 
γιατί από αυτόν εξαρτάται καθοριστικά η υγιής και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού, σε κάθε στάδιο και 
τομέα της ανάπτυξής του. (κος Φώτιος Μωρόγιαννης Ψυχίατρος και Διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων). 8. Οι ανάγκες των παιδιών για καθημερινή προσωπική φροντίδα ενός σταθερού προσώπου, και η 
συναισθηματική προσκόλληση προς τον μητρικό πρόσωπο δεν είναι ίδιες στις βρεφικές και στις εφηβικές ηλικίες. 
Δεν νοείται σ’ αυτές τις ηλικίες το νεογνό, το βρέφος, το προνήπιο και το νήπιο να δωθεί ισόχρονα και στους δύο 
γονείς.9. Σύμφωνα με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού (Νόμος 2101/1992 : 
ΦΕΚ 192/Α/2-12-1992).Άρθρο 3: Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από 
τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.• Στο πλαίσιο του 
δικαίου της ΕΕ, το Άρθρο 24 παράγραφος 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αναγνωρίζει ρητά ότι 
κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί επαφές με τους δύο γονείς του. Η διατύπωση της διάταξης διασαφηνίζει το 
περιεχόμενο του δικαιώματος και ιδίως την έννοια των επαφών, οι οποίες: πρέπει να είναι τακτικές, να επιτρέπουν 
την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων και να έχουν τη μορφή απ’ ευθείας επαφών. Τίθεται ωστόσο ένας 
περιορισμός: το δικαίωμα του παιδιού να διατηρεί επαφές με τους γονείς του περιορίζεται ρητά από το συμφέρον 
του.Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια έρχεται σε σύγκρουση με την Σύμβαση της Κων/λης όπου ξεκάθαρα δεν 
επιτρέπει την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα που δρά κακοποιητικά είτε άμεσα είτε έμμεσα προς αυτό 
κάνοντας το θεατή κακοποιητικών συμπεριφορών, όπως επίσης επιβάλλει να λαμβάνεται υπόψη σε θέματα 
επικοινωνίας γονικής μέριμνας και επιμέλειας.10. Έρευνες ειδικών και η ελληνική δικαστική εμπειρία δείχνουν, 
ότι η ομαλή σωματική και ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού απαιτεί σταθερό περιβάλλον και σταθερές 
συνθήκες ζωής. Ιδιαίτερα βλαπτική είναι η εναλλαγή διαμονής για πολύ μικρά παιδιά που χρειάζονται τη φροντίδα 
ενός σταθερού προσώπου. ΄Ερευνες που δείχνουν θετικές συνέπειες της συνεπιμέλειας αφορούν γονείς που την 
επέλεξαν. Αν επιβάλλεται σε αντιδικούντες γονείς, δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού. Τουναντίον, το 
βλάπτει. Συμπερασματικά ελπίζω να ευαισθητοποιηθείται και να σκεφτείτε καθαρά ότι το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ των παιδιών είναι αυτό που επιλέγει ο εξειδικευμένος και ο αρμόδιος φορέας για την κάθε 
περίπτωση, όπου θα ληφθεί υπόψιν και θα εξεταστεί λεπτομερώς η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ της κάθε περίπτωσης 
ξεχωριστά όταν οι γονείς δεν κατάφεραν να το ρυθμίσουν συναινετικά! 
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23 Μαρτίου 2021, 19:02 | Πόπη Τακετζή ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ,Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ , Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ:1. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ,2. ΙΣΟ ΧΡΟΝΟΣ 50/50 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ,3. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ,4. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ,5. ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΜΕ ‘Η ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΛΗΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ),6. ΕΛΕΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ‘Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ‘Η ΠΡΑΤΤΟΥΝ 
ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ,7. ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ,8. ΑΜΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΜΕΣΟΤΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ -ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΗ 
ΒΑΡΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
ΤΟΥΣ,9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ (Π. Χ.ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ) ‘Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΛΠ. ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΩΣ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΗΤΑΝ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Ή ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΟΥΝ: Συνεπιμέλεια – Ίσος Χρόνος 50/50 Ήταν 
προεκλογική δέσμευση ! Είναι απαίτηση.  
 
23 Μαρτίου 2021, 16:34 | Αθανάσιος Παπαθεοδώρου. «Ενδιαφέρον άρθρο προς κοινοποίηση. Το τελευταίο 
διάστημα καταβάλλεται μια προσπάθεια να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα όχι μόνο γενικά του συστήματος της 
«συνεπιμέλειας» (ορθότερα: της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας και μετά το χωρισμό των γονέων), 
αλλά ειδικότερα και του (τελευταίου) σχεδίου νόμου που, χωρίς έστω επίσημη μορφή, έχει γίνει γνωστό από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το σχέδιο αυτό υιοθετεί ένα σημαντικό αριθμό ρυθμίσεων που προτάθηκαν από τη 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή (της οποίας το σχέδιο δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ), περιέχει όμως και 
διαφορετικές ρυθμίσεις και προσθήκες που αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του αρχικού σχεδίου, οι οποίες δεν 
μπορούν να περνούν απαρατήρητες. Για τη δημόσια συζήτηση έχει, πιστεύω, σημασία να μην εξωρραϊζεται αυτό 
το τελευταίο σχέδιο του Υπουργείου, που μπορεί να είναι σχετικά καλύτερο από άλλα κείμενα και ψήγματα 
κειμένων που είχαν κατά καιρούς κυκλοφορήσει, αλλά δεν παύει να είναι ένα προβληματικό νομικό κείμενο. Στην 
πραγματικότητα, το σχέδιο προσφέρεται για το παιχνίδι «βρείτε τα λάθη». Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα, άλλα 
οφθαλμοφανή, άλλα κρυμμένα, που αξίζει τον κόπο να προσπαθήσει κανείς. Θα αναφερθώ μόνο, και όλως 
ενδεικτικώς, σε σοβαρά νομικά και δικαιοπολιτικά ζητήματα: Ίσως κατά διεθνή πρωτοτυπία, ένα ΣχΝ για τις 
σχέσεις γονέων και παιδιών ενέχει τέτοια προφανή μετατόπιση επικέντρου, από το συμφέρον του παιδιού προς 
τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων. Σε όλο το ΣχΝ είναι εμφανής η αναφορά στον έναν από τους δυο γονείς 
(ούτε καν και στους δυο), του οποίου τα δικαιώματα πρέπει πάση θυσία να προστατευτούν. Με θυσία του 
παιδιού, του άλλου γονέα, του Αστικού Κώδικα, των διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδας. Τέτοιο σοβαρό σφάλμα 
προσανατολισμού επιδεινώνεται και με συγκαλυμμένες, πλην σκανδαλώδεις, τουλάχιστον ως προς τις προθέσεις 
τους, διατάξεις. Τι άραγε σημαίνει ότι μετά το χωρισμό «οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου 
τη γονική μέριμνα»; Πότε την ασκούσαν «εξίσου» και «εξακολουθούν» να το κάνουν; Δικαιολογείται ο φόβος ότι 
η διάταξη αυτή, με μια και μόνη λέξη, επιχειρεί να εισαγάγει ως εκ του νόμου ισχύουσα, χωρίς καμιά εγγύηση ή 
προϋπόθεση, την ισόχρονη παραμονή του παιδιού με τον καθένα γονέα, άλλως την ισόχρονη εναλλασσόμενη 
κατοικία του! Κάτι όμως τόσο σοβαρό, τόσο αμφιλεγόμενο, μπορεί άραγε, να τεθεί συγκαλυμμένα, με μια και 
μόνη λέξη; Ευτυχώς, είναι τόσο αδύναμη και αντισυστηματική η όλη ρύθμιση, που εντέλει θα διευκολυνθεί η μόνη 
δυνατή και σκόπιμη ερμηνεία του «εξίσου», δηλαδή ότι σημαίνει «ισότιμα» και όχι ισόχρονα- –αν και βέβαια το 
«ισότιμα» είναι νομικά αυτονόητο. Σοβαρά προβλήματα ουσίας υπάρχουν και στην προτεινόμενη διάταξη για τη 
νόμιμη κατοικία του παιδιού, για την οποία δεν έχει προηγηθεί καμιά διαβούλευση · γιατί να επιδίδονται τα 
έγγραφα που αφορούν το παιδί και στο γονέα που δεν ασκεί καθόλου γονική μέριμνα; Επίσης, στα ζητήματα της 
επικοινωνίας, όπου οι διατυπώσεις για το 1/3 «του συνολικού χρόνου» «με φυσική παρουσία» (και όχι μόνο με 
διαμονή στο σπίτι του γονέα) μπορούν να οδηγήσουν σε παρανοϊκές καταστάσεις υπολογισμών, ενώ η ξαφνική 
«ιδέα» να τεθεί η επικοινωνία όχι μόνον ως δικαίωμα, αλλά και ως υποχρέωση του γονέα, ακυρώνεται… μερικές 
προτάσεις πιο κάτω στην ίδια διάταξη! Κορωνίδα ίσως των προβλημάτων ουσίας είναι το προτεινόμενο άρθρο 
1511 ΑΚ, στο οποίο διαπιστώνεται μια εμμονή με το γονέα, τα δικαιώματα και τη στάση του, ενώ, κατά τη 
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συστηματική λογική της, πρόκειται για μια γενική διάταξη με αντικείμενο το συμφέρον του παιδιού. Με την 
πρόταση για το άρθρο 1511 ΑΚ, το παιδί εξαφανίζεται από τη ρύθμιση και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και 
το ρόλο των γονέων. Πέραν αυτών, εντοπίζονται και άλλες διατάξεις, που θα δημιουργήσουν πρόβλημα με 
διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα , όπως η νομοθετική ιεράρχηση («πρωτίστως», 1511) κριτηρίων 
για το συμφέρον του παιδιού, η προσθήκη της γενικής προϋπόθεσης – νομοθετικής επιφύλαξης ότι η γνώμη του 
παιδιού λαμβάνεται υπόψη μόνον όταν δεν είναι προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής (άλλη μια διεθνής 
πρωτοτυπία), οι κίνδυνοι παραβίασης, μέσω της μονόπλευρης και με κάθε τρόπο εύνοιας προς το δικαίωμα 
επικοινωνίας, της ιδιωτικής ζωής του παιδιού και του άλλου γονέα και πολλά άλλα. Εύλογο είναι το ερώτημα, αν 
δεν εντοπίζονται και θετικά σημεία στο ΣχΝ. Υπάρχουν, αλλά κινδυνεύουν να αποδυναμωθούν από τα σοβαρά 
μειονεκτήματά του.» *Η Κατερίνα Φουντεδάκη είναι Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ 
 
23 Μαρτίου 2021, 15:06 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΤΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΦΗΝΕΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ, 
ΘΛΙΜΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ 
ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2015, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΡΑΤΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:12 | Κώστας . Το νομοσχέδιο έπρεπε να είχε έρθει πολλά χρόνια τώρα. Κατά στρέφονται 
αθώες μικρές ψυχές με τα υπάρχοντα δεδομένα. Πρέπει να μπει ένα τέλος. Βέβαια πρέπει να βελτιωθεί σε κάποια 
σημεία για να έχει αποτέλεσμα στην ζωή των παιδιών μας και για να γίνουν τα παιδιά καλύτερα και όχι χειρότερα. 
Ενδεικτικά πρέπει να τροποποιηθουν τα παρακάτω άρθρα: Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511(…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8.Παρέκκλιση από 
την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 10. «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής 
άσκησης(…). Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις 
και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία 
των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον 
άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
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23 Μαρτίου 2021, 14:07 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΤΤΑ . Ο συγκεκριμένος νόμος θα έχει δύναμη ΚΑΙ ισχύ μόνο στην 
περίπτωση που υιοθετηθεί το 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ 
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΟΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΟΒΟΥΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΦΥΛΑΚΗ. Ο ΝΟΜΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΎ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 84. ΝΟΜΟΘΕΤΕΊΣΤΕ ΣΩΣΤΆ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΎΟΥΜΕ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:46 | ΕΛΛΗ Συνοψίζοντας τα βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου, αποδεικνύονται καταφανώς 
τα εξής: α) το νομοσχέδιο αποτελεί σαφή προώθηση των δικαιωμάτων των αντρών και των παρεμβατικών 
μαμάδων τους , δεδομένου ότι οι παρεμβατικές πρώην πεθερές (για τις οποίες υπάρχει πλούσια νομολογία στα 
ελληνικά δικαστήρια και έχουν γραφτεί από τραγούδια ταινίες, σειρές κλπ, παραθέτω στίχο “πεθερές επτά… το 
γιόκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά” παίρνουν επιτέλους τη “ρεβάνς” να αναθρέψουν τα παιδιά των 
κανακάρηδων, σύμφωνα με τις αρχές τους. Η μητέρες θα πρέπει να ενημερώνουν καθημερινά και να 
συναποφασίζουν τους μη απογαλακτιθέντες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενημερώνουν τις μαμάδες και τις 
αδελφές τους και μετά από συσκέψεις των πατεράδων με τις μαμάδες και τις αδελφές τους, στις οποίες πολλοί εκ 
των πατεράδων θα αποτελούν απλά μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μαμάδες και αδελφές θα καταλήξουν 
ομόφωνα ότι η πρώην νύφη είναι ακατάλληλη και παίρνει λάθος αποφάσεις, αντιπροτείνοντας το ακριβώς 
αντίθετο (έτσι από αντίδραση γιατί “θα της δείξουμε εμείς… δεν είμαστε τυχαίες”. Στη συνέχεια, θα ανακοινώσουν 
στον γιο/αδελφό τους την απόφασή τους και θα τον προστάξουν σε αντίδραση. Στη συνέχεια αυτός θα 
ανακοινώσει στη μέγαιρα-μάνα ότι διαφωνεί και εκεί θα αρχίσει “του κουτρούλη ο γάμος” με αγωγές, μυνήσεις, 
καταγγελίες, χειροδικίες και όλα αυτά θα είναι “προς το συμφέρον του τέκνου”… Οι πρώην πεθερές πλέον 
αναγορεύονται επισήμως σε συν-επιμελήτριες με μονό δικαιώματα, αφού εξισώνονται με τις μανάδες, οι οποίες 
πρέπει να ενισχύουν τη σχέση των παιδιών τους μαζί τους, ενώ εκείνες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς 
καμία συνέπεια και υποχρέωση. Στους γονείς τίθενται υποχρεώσεις προς τους ανιόντες (στην ουσία στις ανιούσες- 
ας μην κοροϊδευόμαστε), ενώ δεν τίθεται καμία υποχρέωση των ανιουσών προς τις μανάδες των παιδιών- πρώην 
νύφες. Ζητάμε να μπουν όρια βάσει του νόμου στις παρεμβατικές πεθερές, οι οποίες πρεπει επιτέλους να 
καταλαβουν οτι ο δικός ρόλος της μάνας σταμάτησε στην ανατροφή ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. Οι μανάδες, που 
αλλάζουν πόλη και δεν θέλουν επαφή μαζί τους, το κάνουν σε πολλές περιπτώσεις, για να ηρεμήσουν τα παιδιά 
και οι ίδιες, από την παρέμβασή τους και όσο υπάρχουν τέτοιες πρωην πεθερές θα πρέπει να τιμωρούνται και να 
μην έχουν καμια επαφη με τα εγγονια, γιατί το μονο που κανουν είναι να τα εργαλειοποιούν εγωιστικά εναντίον 
της ίδιας τους της μανας, για να βγάλουν τα απωθημένα τους και να γεμίσουν την ώρα τους (αφού οι περισσότερες 
είτε δεν δούλεψαν ποτέ είτε είναι συνταξιούχες). Ξέρω και σωστές πρώην πεθερές, οι οποίες έχουν άριστες 
σχέσεις και με τα εγγόνια και με τις πρώην νύφες ΑΛΛΑ ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ ΓΙΑ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΙΣΜΑ ΤΟΥΣ” . Μιλαμε για ΚΥΡΙΕΣ με “Κ” κεφαλαίο που αγκάλιασαν τις μανάδες των εγγονών 
τους και τις αγάπησαν σαν δικά τους παιδιά και όχι εκπροσώπους παθογενειών που μου θέλουν και συνεπιμέλεια 
για τους εαυτούς τους. Πρόκειται για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τις έχεις όλα τα χρόνια να σου 
ψήνουν το ψάρι στα χείλη, να χωρίζεις για να ησυχάσει το παιδί σου και εσύ, να φεύγεις χιλιομετρα να γλιτώσεις 
με το παιδί σου και να βάζουν το γιόκα μπροστά να ψηφιστεί το νομοσχέδιο να σε φέρουν πίσω, να σε πρήζουν, 
να τρως ξύλο, να μη μιλάς και να ανακατεύονται στα πάντα. Έχουν αυτές οι πεθερές και δικαιώματα αντί να τις 
μαζέψουν επιτέλους! β) Οι κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά πρέπει να συναποφασίζουν με τους 
κακοποιητές και τις μαμάδες τους, μέχρι η απόφαση να γίνει ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ. Για τουλαχιστο 10 χρόνια θα 
ανέχονται όλους αυτούς και θα πρέπει να ενισχύουν και τη σχέση τους παιδιού τους μαζί τους, ενώ αυτοί δε θα 
έχουν καμια υποχρέωση παρά μόνο δικαιώματα. γ) Τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως ποσοστά του χρόνου και δεν 
έχουν καμια επιθυμία αφού αν δεν θέλουν να πανε εκει που δεν παιρνανε καλά, γιατι μπούχτησαν από την 
τοξικότητα, θα φταίει ο άλλος γονέας, δηλαδή η μάνα. Ευκαιρία τότε οι μπαμπάδες με τις μαμάδες τους, να τις 
“πλακώσουν” στις μηνύσεις και αν έχουν και λεφτά, να τις εξαντλήσουν οικονομικά, παίρνοντάς τους τα παιδιά, 
αφού θα ισχυριστούν ότι τα αποξενώνει, κάτι που ωστόσο θα έχουν κάνει οι ίδιοι με τη συμπεριφορά τους. δ) 
Φυσικά πουθενά στο νόμο δεν αναφέρεται τίποτα για υποχρεωτικό καθορισμό, με αλφαβητική σειρά και των δύο 
επιθέτων στο παιδί και μάλιστα αναδρομικά (όπως αναδρομική ισχύ έχει και ο νόμος) γιατί η χρηστικότητα των 
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μητέρων εξαντλήθηκε στη γέννα των παιδιών και στο να δεχτεί αποκλειστικότητα σε ονόματα και επίθετα και δε 
βολεύει την πατριαρχία κάτι τέτοιο. Ο καθορισμός του επιθέτου ας μείνει σε συναινετικό επίπεδο, ώστε να μην 
τολμάς ούτε να το προφέρεις ως δικαίωμα και να μπαίνει μόνο του άντρα. Έκει δεν έγιναν έρευνες σε τι ποσοστο 
τα τέκνα φέρουν μόνο το επίθετο της οικογένειας του άντρα ούτε σε πόσες χώρες τα παιδιά παίρνουν και τα δύο 
επίθετα. Στην Ελλάδα ας συνεχίσουν να προσδιορίζονται ως κτήματα της οικογένειας του άντρα και η μάνα που 
το γεννά να μην υπάρχει ούτε ως γένος στην ταυτότητα του παιδιού. Φοβερή ισότητα a la cart!!!ε) Αμα στο τελος, 
εξ αιτίας του νόμου, γίνει το απόλυτο “μαλλιοβράσι” θα βγουν προβληματικοί και οι δύο γονείς και τα παιδιά θα 
τα μεγαλώνει το Κράτος. Αυτό αποτελεί όραμα πολλών ηγετών Επιτέλους να το δούμε και αυτό! 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:54 | Έλενα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. Το ισχύον δίκαιο ειναι σωστό καθώς σέβεται κάθε παιδί 
ξεχωριστά. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει στα παιδιά . 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:22 | Θανάσης Παπάζογλου. τι κάνετε?? νομοθετείται ότι για όλα τα παιδιά εκ του νόμου 
είναι καλό να είναι και με τους δύο γονείς? Δίχως εξαιρέσεις? τα παιδιά μόνο με τους κατάλληλους γονείς!! Δεν 
είναι όλοι οι γονείς κατάλληλοι!! Αλλάξτε το τώρα! Ο δικαστης να μπορει να κρίνει τι είναι καλό για το παιδί. 
Αφήνει το νομοσχέδιο εκτεθειμένα τα παιδιά ειδικά και εκείνα που έχουν την τύχη να έχουν έναν γονέα αδιάφορο 
ή κακοποιητικό. Αλλαγή αυτού του άρθρου άμεσα!!! 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:46 | Γιωργος Παπας Διαβάζοντάς τα σχόλια αντιλαμβάνεται κανείς το ότι αυτοί που 
υποστηρίζουν ότι το συμφέρον του παιδιού είναι ό ίσος χρόνος και υποχρεωτικός και με τους δυο γονείς, ΔΕΝ 
ΑΓΑΠΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΣΚΈΦΤΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ. Δεν είναι καλό για όλα τα παιδιά η κοίνη ανατροφή. 
Έλεος στην Ελλάδα του 2021! Οχι δεν είναι το συμφέρον για όλα τα παιδιά αυτό. Ο δικαστής θα πρέπει να το κρίνει 
αυτό και όχι ένας νόμος. Κανένας που αγαπάει τα παιδιά δεν το θέλει αυτό το νομοσχεδιο έτσι όπως το βάζουν. 
όλοι αυτοι που σχολιάζουν ακόμη και θείοι κλπ που ζούμε??? Τα παιδιά μεγαλώνουν με ασφάλεια αυτό πρέπει 
να φτιάξετε και όχι υποχρεωτικά ακόμη και με κακοποιητικούς ανθρώπους. 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:04 | μαμά επίσης. Με τεράστια λύπη διαβάζω τα παραπάνω κείμενα, όπου ουσιαστικά 
προτείνεται το παιδί να γίνει βαλίτσα. Έχετε καταφέρει εσείς οι δήθεν ενεργοί μπαμπάδες, να δημιουργήσετε δυο 
στρατόπεδα με έπαθλο τι ντροπή ένα παιδί. Όλον τον καιρό που ήστασταν μέσα στο γάμο, άραγε είχατε ισο χρόνο 
απασχόλησης με τα παιδιά σας; βοηθούσατε τη γυναίκα σας; της φερόσασταν ισότιμα;Στο δικό μου σπίτι, είχα 
λεκτική βια από όταν το παιδί μου ήταν 3 μηνών. το ανέχτηκα 3 ολόκληρα χρόνια, σε καθημερινή βάση μέχρι που 
με τεράστια στενοχώρια αναγκάστικα να φύγω. Είχα χάσει τον εαυτό μου με όσα άκουγα, όσο ο πατέρας με το 
πρόσχημα οτι δουλεύει, δεν ήταν ποτέ εκεί να μας βοηθήσει, να μας συμπαρασταθεί, να μας αγκαλιάσει. Σχολείο 
διάλεξα μόνη μου γιατί δεν ήρθε ποτέ μαζί μου να δει κανένα. Και στη συνέχεια, αφού συμφώνησε με ενα, τώρα 
δεν πληρώνει. Για να πάρουμε μαζί οποιαδήποτε απόφαση, έπρεπε να περιμένω τη σωστή στιγμή. Αυτό συχνά 
κρατούσε βδομάδες…… Με εμένα να προσπαθώ και να πνίγομαι…. Πήγαμε μαζί σε τρεις σύμβουλους γάμου, 
κανένας δεν έκανε γιατί εγώ και μόνο εγώ δεν ήμουν καλή όπως μου έλεγε. Και όταν είπα οτι δεν αντέχω άλλο, 
ακόμα ακούω πως διέλυσα και το σπίτι μας. Λες και ήθελα να ζω μόνη μου με ένα παιδί, λες και δεν ήθελα μαζί 
του να μοιράζομαι την καθημερινότητά μας. Έχοντας μεγαλώσει η ίδια χωρίς πατέρα, γιατί απλώς ο ίδιος 
αποφάσισε πως δε μας θέλει, προωθώ στο έπακρον την επικοινωνία αυτού του πατέρα με το παιδί μας. Αλλά 
κύριοι, δε μπορείτε να με υποχρεώσετε να συναποφασίζω μ αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αν μπορούσα, δεν θα είχα 
χωρίσει. Πως είναι δυνατόν να πιστεύετε πως το παιδί θα είναι καλά έτσι; Όταν ο ένας γονιός είναι ράκος, 
προσπαθεί να τα χωρέσει όλα σε ένα εικοσιτετράωρο και να είναι και καλός και παρόν με το παιδί του, να του 
βάζετε ένα επιπλέον εμπόδιο; αυτό της συνεννόησης; δεν καταλαβαίνετε πως αυτό δεν είναι εφικτό σε όλα τα 
σπίτια; δε γίνεται να το εφαρμόζετε ως υποχρεωτικό, που είναι η προστασία του κράτους στις μητέρες και τα 
παιδιά τους;και κάτι ακόμα: η διατροφή που παίρνουμε είναι ούτως ή αλλιώς πέρα από ρεαλιστική για τα έξοδα 
ενός παιδιού. Το στρατόπεδο που έχετε σημιουργήσει, έχει κατασκευάσει μια πραγματικότητα όπου η μάνα 
παλεύει να τα βγάλει πέρα οικονομικά και αυτό το παιδί το βλέπει, ενώ ο πατέρας είναι αυτός που κάνει όλα τα 
χατήρια, μπορεί ν αγοράζει οτι θέλει στο παιδί κτλ….θα το ξαναπω, δημιουργείτε στρατόπεδα είναι απάνθρωπο 
όταν αυτό αφορά οικογένειες. Και για να μη μακρυγορώ, είναι απαράδεκτο και συγγνώμη για την έκφραση, να 
θεωρείτε πως είναι δυνατόν να επιβάλεις σε ένα ανήλικο παιδί να έχει 2 σπίτια και 2 καθημερινότητες. Τέλος, 
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λυπάμαι πολύ εαν κάποιες μαμάδες έχουν στερήσει τα παιδιά από τους πατεράδες. Δε μπορώ να γνωρίζω τι 
γίνεται σε κάθε σπίτι. Όμως δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν όλες οι οικογένειες και όλες οι περιπτώσεις στο ίδιο 
καζάνι με τον τίτλο υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Προστατέψε μας σας παρακαλούμε 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:19 | ΝΙΚΟΣ. Περίμενα μετά από 40 χρόνια η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου να 
ήταν περισσότερο προοδευτική. Το πρόβλημα δυστυχώς είναι η εξουσία που δίνει ο νόμος στον γονιό που έχει 
την επιμέλεια να κάνει ότι θέλει για το υποτιθέμενο συμφέρον του παιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα 
παιδί που βλέπει καθημερινά και τους δύο γονείς του , ξαφνικά από την επόμενη μέρα του διαζυγίου να 
αναγκάζεται να αποχωρίζεται τον ένα. Γιατί ξαφνικά ο ένας γονέας να γίνεται μια απλά «φιλική συμμετοχή» στη 
ζωή του ίδιου του του παιδιού. Υπάρχουν εξαιρέσεις; Ναι. Ασφαλώς υπάρχουν και ο νόμος θα πρέπει να 
προβλέπει και λύσεις για αυτές. Η βασική αρχή του νόμου όμως, θα πρέπει να είναι η ισότητα μεταξύ των δύο 
γονέων γιατί το πραγματικό καλό του παιδιού είναι η αγάπη των γονιών του καθώς και η ενεργή συμμετοχή και 
των δύο γονιών του στη ζωή του. Το διαζύγιο είναι μεταξύ των γονιών και όχι μεταξύ των γονιών και του παιδιού. 
Συνεπιμέλεια λοιπόν (χωρίς αστερίσκους) ίσος χρόνος και εναλλασσόμενη κατοικία (εκεί που είναι εφικτό να γίνει) 
, καθώς και πρόβλεψη για άμεσα σοβαρές ποινές στους γονείς που αποδεδειγμένα ψευδώς κατηγορούν τον άλλο 
γονιό στην προσπάθειά τους να τον αποξενώσουν από το παιδί του. Απαραίτητη θεωρώ τη δημιουργία 
Οικογενειακών Δικαστηρίων, με εξειδικευμένους δικαστές και ειδικούς επιστήμονες ψυχικής υγείας καθώς και 
την όσο το δυνατόν επίσπευση έκδοσης των αποφάσεων. Υπάρχει ένα κείμενο του δικηγόρου Κώστα Μπέη από 
το 2008 που αφορά την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου που νομίζω ότι θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη 
στον συγκεκριμένο νόμο. 
 
 23 Μαρτίου 2021, 11:54 | Σ.Δ  (ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ 
ΓΟΝΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ. Αυτό είναι το 
μόνο δίκαιο για τα παιδιά και το μόνο ισότιμο για τους γονείς, και αυτό το οποίο λιγοστεύει η και εξαφανίζει τις 
επίπονες και ψυχοφθόρες δικαστικές διαμάχες που βιώνουν παιδιά και γονείς για τα αυτονόητα. Κάτω από μια 
τέτοια ισότιμη βάση θα πρέπει οι γονείς να βρίσκονται ενώπιο κρίσης δικαστών και μόνο όταν δεν το εφαρμόζουν. 
(Να ορισθούν εξαιρέσεις μόνο με αυστηρά κριτήρια για ακατάλληλους γονείς). Οφείλετε να νομοθετήσετε την 
ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ = ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ οφείλετε να την κάνετε νόμο του κράτους για να 
εκσυγχρονιστεί το οικογενειακό δίκαιο σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την ισότητα ανδρών 
και γυναικών αλλά και να είναι προς το συμφέρων των παιδιών. Ο παρόν νόμος εκσυγχρονίζεται με την προοπτική 
να εξαφανίσει αυτά που βιώνουμε όλοι, γονείς και παιδιά, την αποξένωση των παιδιών από τον έναν γονέα και 
τις οικονομικές έριδες της δήθεν ενδιαφερόμενης εργαζόμενης μητέρας για το καλό του παιδιού που μεταφράζετε 
μόνο σε χρήματα από την άλλη. Επειδή τα τελευταία χρόνια με τον υφιστάμενο νόμο όλα αυτά γιγαντώθηκαν προς 
το χειρότερο, θα πρέπει επιτέλους ο νόμος να αλλάξει πραγματικά και όχι να ακολουθεί τα βήματα του 
υφιστάμενου νόμου. Να αναγνωρίζει την ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ 50/50 στα πάντα, Η ΑΛΛΙΩΣ αν επιμένετε στην 
ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας , να αλλάξει στον παρόντα νόμο και (να δίνεται η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ μαζί με την επιβολή υπέρογκων διατροφών για την μητέρα, για να δοκιμάσουμε τα 
επόμενα 40 χρόνια και αυτό το μοντέλο να δούμε τις διαφορές για κάποιες που μιλάνε για παιδιά βαλίτσες κτλ 
την στιγμή που οι ίδιες κάνουν βαλίτσες τα παιδιά τους και τα εναποθέτουν σε παππούδες γιαγιάδες η και νέους 
συντρόφους κατά την διάρκεια που εκείνες εργάζονται. Το 2021 όπου όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες 
υποχρεώσεις στην κοινωνία “στην εφορία” αλλά και στην καθημερινότητα, δεν μπορεί μόνο στον παρόντα νόμο 
και στα συνεπακόλουθά του αυτό να μην εφαρμόζετε, είναι άδικο για τα παιδιά και άνισο και ρατσιστικό κατά 
των πατεράδων. ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΛΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ για την επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων 
που έχουν προκύψει εξαιτίας της παθογένειας του υφιστάμενου νόμου και της εκτελεστικής εξουσίας. 
ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΙΚΝΕΙΕΤΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 50/50 ΣΤΑ 
ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Η ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ Η 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 11:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ .Ο συγκεκριμένος νόμος θα έχει δύναμη ΚΑΙ ισχύ μόνο στην περίπτωση 
που υιοθετηθεί το 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συγκεκριμένα α) χρόνος 50 % για τον κάθε 
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γονέα με το ανήλικο τέκνο β) εναλλασσόμενη κατοικία γ) plans parenting δ) κατάργηση διατροφής και ισομερή 
κατανομή μηνιαίων οικονομικών εξόδων. Διαφορετικά θα πρέπει να αποσυρθεί γιατί προσβάλει την 
προσωπικότητα του ΓΟΝΙΟΎ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΜΈΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΌ, ως δεύτερου ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΉΣΙΜΟ στην ζωή του παιδιού 
του.  
 
23 Μαρτίου 2021, 11:08 | Γιάννης Ζαχαράτος. Είμαι πατέρας ενός αγοριού δυο ετών. Η μητέρα έχει στερήσει από 
το παιδί μου την ευκαιρία να ζήσει κοντά στον πατέρα του. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τι έκανε η μητέρα. Για 
εμένα το πρόβλημα πλέον είναι η σύγχρονη νομολογία. Ο παρόν νόμος έρχεται να αποκαταστήσει την αδικία που 
τελείται σε βάρος του παιδιού μου. Για να επιτευχθεί αυτό όμως θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Άρθρο 1.Σκοπός.Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια 
της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ίσης ευθύνης 
και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. 
Άρθρο 3.Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Άρθρο 56.Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της 
συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς 
να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθένα εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί 
την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 5. 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Άρθρο 1511.Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής σε εξαιρετικές περιπτώσεις στον ένα εκ των δύο2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της 
διαδικασίας. Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. «Άρθρο 1513.Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί Οι γονείς 
με τους οποίους διαμένει το τέκνο αναλογικά, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8.Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 
1514.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του 
Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της 
στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα.2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο.3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με 
την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την άσκηση της γονικής μέριμνας 
μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για 
κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο 
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άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε 
αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) 
ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως 
τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της 
πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των 
γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις 
τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 10.Πράξεις από 
τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ. Άρθρο 1516.Πράξεις από τον ένα γονέα. Ο καθένας από τους 
γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας:1. Όταν πρόκειται για 
συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για 
πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα,2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι 
απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς 
μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον 
κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής η αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας 
γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου, τα οποία είναι συγκεκριμένα 
ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Άρθρο 12.Από κοινού άσκηση 
της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα. Άρθρο 1519.Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας γονικής μέριμνας 
τέκνου. Όταν η επιμέλεια γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς 
του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής 
διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο 
διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Ο 
γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά 
από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13.Δικαίωμα επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ. Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός 
ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας 
για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (συμφωνα με τον ΑΚ 1511), 
εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να 
διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Άρθρο 1532.Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα γονέας ή οι 
γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια γονική μέριμνα του 
προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν 
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είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία ανατροφή του τέκνου με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας ανατροφής, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα της γονικής 
μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:48 | Νικος Μακριγιώργος. Δεν υπάρχει πρακτικά συνεπιμέλεια και κοινές αποφάσεις όταν 
δεν υπάρχει ίσος χρόνος. Δεν υπάρχει ίσος χρόνος αν δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία. Δεν υπάρχει ισότητα 
γονέων ανεξαρτήτου φύλου, θρησκείας και λοιπών αναφορών που τόσο εύηχα αναφέρει το εισαγόμενο 
νομοσχέδιο. Ωραιοποιημένες φράσεις που αποτυγχάνουν να δώσουν τα απαραίτητα εργαλεία στο δικαστικό 
σώμα ώστε να προάγει «το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου», αυτό της ίσης συμμετοχής των δύο του γονέων στη 
ζωή του. Η νομοθέτηση είναι μονόδρομος: Ίσος χρόνος με τους δύο γονείς, κοινή γονική μέριμνα, εναλλασσόμενη 
κατοικία. Μεσοβέζικες προσεγγίσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντιθέτως, το διαιωνίζουν και το εντείνουν. 
Οδηγούν τον σύγχρονο πατέρα σε δικαστικές αίθουσες για άλλη μια φορά να «παρακαλάει» δικαστές, 
συγκεκριμένα τους ίδιους δικαστές που έχτισαν την παράλογη και αναχρονιστική νομολογία, να του 
αναγνωρίσουν το ίσο δικαίωμα στην ανατροφή του παιδιού του (που οι ίδιοι εν πρώτης του στέρησαν). 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:22 | Ντίπ Γεώργιος .Τα παιδιά χρειάζονται ανθρώπους να τα αγαπάνε. Είναι κρίμα να τους 
στερούμε τους γονείς τους γιατί τους στερούμε αγάπη. Ο ίσος χρόνος με τους δύο γονείς προάγει την ισορροπία 
των παιδιών, διασφαλίζει τις περιπτώσεις κακής άσκησης επιμέλειας που μπορεί να προκύψει μόνο σε 
περιπτώσεις ανάθεσης αποκλειστικής επιμέλειας. Η συνεπιμέλεια πρέπει να γίνει κανόνας ώστε να διασφαλιστεί 
το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν ισότιμα από τους δύο γονείς του. 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:19 | Γκίκος Νίκος. Ως πατέρας δύο παιδιών, διάγοντας έγγαμο βίο 14 χρόνια, μου κάνει 
εντύπωση που στην Ελλάδα του 2020, μετά από αδράνεια 40 χρόνων, έρχεται μια κυβέρνηση να νομοθετήσει το 
αυτονόητο. Το δυστυχές όμως είναι ότι ενώ η συνεπιμέλεια διαφημίστηκε για ένα συνεχόμενο έτος, τελικά 
παρουσιάζεται ένα κείμενο που σε καμία περίπτωση δε διασφαλίζει και δεν προωθεί όλες τις σύγχρονες έρευνες 
που επιτάσσουν την εφαρμογή της από κοινού άσκησης της επιμέλειας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:04 | Χριστούλα Είμαι μητέρα δύο παιδιών. Θεωρώ απαραίτητη την αναμόρφωση του 
οικογενειακού δικαίου ώστε οι ευθύνες και τα δικαιώματα των δύο γονέων να είναι ισότιμα. Η σύγχρονη μητέρα 
έχει υποχρεώσεις κοινωνικές και επαγγελματικές που καλείται να στερηθεί όταν αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την 
αποκλειστική επιμέλεια. Η ανατροφή των παιδιών δεν είναι μόνο δικαίωμα των δύο γονέων αλλά και υποχρέωση. 
Δεν είναι δυνατόν σε μια σύγχρονη κοινωνία ο νόμος να υποχρεώνει την Ελληνίδα μητέρα σε μια οικιακή διαβίωση 
με τον αποκλειστικό ρόλο της μητέρας. Ο νομός θα πρέπει να καλλιεργήσει μια κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία 
όπου οι γονείς θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και δε θα καθιστούν τη μητέρα στον αποκλειστικό αυτό ρόλο. Η 
ευθύνη και η ανατροφή πρέπει να κατανέμεται ισότιμα σε αμφότερους τους γονείς, με ίσο χρόνο ανατροφής και 
εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:19 | Βολονάκης Άγγελος. Είμαι παππούς, έχω τρία παιδία και πέντε εγγόνια. Είμαι από τους 
τυχερούς γονείς που δεν βίωσαν το διαζύγιο των παιδιών του. Δυστυχώς όμως βίωσα εξ αρχής τη διαδικασία 
διαζυγίου του ανιψιού μου. Μια βαριά διαδικασία εφόσον εμπλέκεται ένα παιδί. Το παιδί του ανιψιού μου, δύο 
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φορές ανίψι μου λοιπόν, δυστυχώς για το ίδιο έχει στερηθεί ένα θαυμάσιο και αφοσιωμένο πατέρα. Έναν πατέρα 
που αξιοποιεί κάθε δευτερόλεπτο επικοινωνίας που του έχει δοθεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Το δις ανίψι μου 
λοιπόν το έχω δει ελάχιστες φορές. Το έχω δει ελάχιστες φορές γιατί ο ανιψιός μου μετά από δύο έτη συνεχών 
δικαστικών αγώνων έχει καταφέρει να έχει συνολικά 30 ώρες επικοινωνία (χωρίς διανυκτερεύσεις) ανά μήνα και 
κάποιες ημέρες των εορτών και των καλοκαιρινών διακοπών, συνολικά 20 ημέρες. Έρχεται λοιπόν αυτό το 
νομοσχέδιο να αποκαταστήσει αυτή την αδικία που βιώνει το δις ανίψι μου, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 1/3 του 
χρόνου του με τον μπαμπά του. Ενώ λοιπόν φαίνεται να είναι μια καλή αρχή, διαβάζοντας το νομοσχέδιο 
προσεκτικότερα, συνειδητοποιεί ότι το πολυδιαφημιζόμενο 1/3 του χρόνου επικοινωνίας ακολουθεί μια σειρά 
εξαιρέσεων αυτού του κανόνα που το κάνει προφανές ότι ποτέ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Είναι λυπηρό να 
γίνεται μια τέτοια αλλαγή που εν τέλη θα οδηγήσει στην ίδια πάγια νομολογιακή πρακτική. Κύριοι, ο νομοθέτης 
καλείται να διασφαλίσει το ελάχιστο χρόνο επικοινωνίας χωρίς εξαιρέσεις (πλην αυτών των αποδεδειγμένα 
κακοποιητικών ή ακατάλληλων γονέων). Τεκμήριο νόμου για την υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών θα 
πρέπει να είναι ο ίσος χρόνος ανατροφής (και όχι επικοινωνίας, ανάγοντας έτσι τον ένα γονέα επισκέπτη και 
αμέτοχο ανατροφής) και όχι κλασματικές διατυπώσεις χρόνων επικοινωνίας. Διορθώστε το νόμο για να έχει ουσία 
η γενναία αυτή προσπάθεια αποκατάστασης του δικαίου. 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:41 | Φώντας Αθανασιάδης. Είμαι πατέρας ενός κοριτσιού. Έγινα πρόσφατα μπαμπάς και 
άλλαξε όλη μου η ζωή. Μετά τη γέννηση της κόρης μου μπόρεσα να κατανοήσω τον πόνο που βιώνει ο παιδικός 
μου φίλος Γιάννης. Αποκομμένος από το παιδί του, παλεύει με συνεχή δικαστήρια να έχει ουσιαστική επαφή με 
το παιδί του. Δυστυχώς κανένα δικαστήριο δεν έχει σεβαστεί την επιθυμία του να μεγαλώσει ενεργά το παιδί του. 
Εύχομαι αυτός ο νόμος να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και να μπορέσουν τα ελληνικά δικαστήρια να 
ενισχύσουν γονείς που επιθυμούν να έχουν ενεργή συμμετοχή στην ανατροφή των παιδιών τους. Το πρόβλημα 
για εμας είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορείς να παλέψεις νοσηρές νοοτροπίες μητέρας που επιθυμεί να αποκόψει ένα 
παιδί από τον άλλο γονέα. Αυτό που μόνο μπορεί να γίνει, είναι η πολιτεία να φροντίσει να διασφαλίσει το 
δικαίωμα των παιδιών αν μεγαλώνουν σε μια κοινωνία ισότιμη με τη συμμέτοχή και των δύο τους γονέων 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:57 | Μπιρμπιλή Σπυριδούλα . Είμαι μητέρα ενός πεντάχρονου κοριτσιού. Συγχαρητήρια για 
τη βούληση της κυβέρνησης να εφαρμόσει το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών στην ίση ανατροφή και την 
αυτονόητη υποχρέωση αμφότερων των γονέων για τη συμβολή στην ανατροφή των παιδιών του. Έχοντας ζήσει 
πολλά χρόνια στο εξωτερικό σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα πως λειτουργεί το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα. Οι 
κανόνες του παιχνιδιού στην Ελλάδα είναι τριτιοκσμικοι. Πρέπει να αλλάξουν ΟΛΑ. Όχι μεσοβέζικες λύσεις. Τοι 
μαχαίρι στο κόκκαλο για να πατάξουμε της παλαιές πρακτικές των δικαστηρίων! 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:17 | Λεωνίδας Νοδάρας. Είμαι πατέρας ενός τρίχρονου κοριτσιού. Βιώνω τα προβλήματα 
που προκύπτουν από την εφαρμογή της αποκλειστικής επιμέλειας μέσω ενός αδερφικού μου φύλου και 
συμφοιτητή. Είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί ουσιαστικό το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα. Όλοι οι 
άνθρωποι είναι ίσοι και όλα τα παιδιά είναι ίσα μεταξύ τους. Στην Ελλάδα μεγαλώνουν παιδια δύο ταχυτήτων. Τα 
υγιή από ολοκληρωμένες οικογένειας και τα ευπαθή από τις διαζευγμένες. Μην επιτρέψετε άλλο την δημιουργία 
«κουτσουρεμένων παιδιών». Νόμος στην Ελλάδα πρέπει αν είναι η Συνεπιμελεία, ο ίσος χρόνος ανατροφής και η 
εναλλασσόμενη κατοικία! 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:29 | Σιδερης Γιώργος Είναι καιρός να αλλάξει η νομολογιακή πρακτική της αποκλειστικής 
επιμέλειας. Κατά πολεμήστε την ανισότητα. Καταπολεμήστε το πένθος γονέων για εν ζωή παιδιά. Συνεπιμέλεια, 
Ίσος χρόνος ανατροφής, Εναλλασσόμενη κατοικία σύμφωνα με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:16 | Ζαχαράτου Ζετα. Είμαι μητέρα ενός οκτάχρονου αγοριού. Γνωρίζω βιωματικά τα 
«κακά» της αποκλειστικής επιμέλειας. Το πρόβλημα δε θα λυθεί με επιφανειακές λύσεις. Πρέπει οι αλλαγές να 
είναι ριζικές και να καταπολεμηθεί η τακτική των δικαστών. Μην τους επιτρέψετε να συνεχίσουν αυτή την 
απάνθρωπή τακτική. Τα παιδιά έχουν ΔΥΟ γονείς! Ίσος χρόνος ανατροφής και από τους ΔΥΟ γονείς! 
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23 Μαρτίου 2021, 09:25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ. Το πραγματικό συμφέρον του τέκνου, επιβάλλει την 
ισόχρονη παρουσία των γονέων στη ζωή του, την κοινή γονική μέριμνα/ επιμελεια. Όλοι οι επιστημονικοί φορείς 
έχουν ταχθεί υπέρ της κοινής γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. Ο κάθε γονέας να φροντίζει τις ανάγκες των παιδιών, 
κατά το χρόνο που τα έχει στην επιμέλεια του. Η συνεχόμενη καθημερινή συνεργασία των δύο γονέων είναι προς 
το απόλυτο όφελος των παιδιών. (π.χ. ένας γονέας ίσως να μπορεί να παραλαμβάνει κάθε μεσημέρι τα παιδιά 
απο το σχολείο και να φροντίζει την σίτιση τους, έως ότου ο άλλος γονέας αποχωρήσει από την εργασία του ή να 
αναλάβει την μεταφορά των παιδιών σε εξωσχολικές δραστηριότητες ή να αναλάβει να βοηθά στην μελέτη πχ το 
ένα από τα δύο παιδιά σε καθημερινή βάση). Τα έξοδα των παιδιών, (διατροφή, εκπαίδευση, ένδυση, υπόδηση 
και αλλά) να καταβάλλονται κατ’ ισομοιρία από τους γονείς. Οι γονείς να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
έτσι ο ένας γονέας δεν θα δύναται να εκμεταλλευτεί τον άλλον γονέα. Σε περίπτωση ανεργίας / οικονομικής 
αδυναμίας (και όχι αεργίας) του ενός γονέα, να καλύπτονται (εφόσον είναι δυνατό) τα έξοδα των παιδιών κατά 
μεγαλύτερο ποσοστό ή ολικό ποσοστό από τον άλλο γονέα. Το συμφέρον των παιδιών επιτάσσει να πάψει η άδικη 
αντιμετώπιση του ενός γονέα (συνήθως του πατέρα) από τους δικαστικούς λειτουργούς και η εκμετάλλευση της 
όλης κατάστασης από τον άλλο γονέα (συνήθως της μητέρας). Με τον τρόπο αυτό θα πάψει η εργαλείοποίηση 
των τέκνων από τη μητέρα, η ηθελημένη από αυτήν συκοφάντηση και αποξένωση των παιδιών από τον πατέρα 
και η άρνηση καταβολής διατροφής (όταν υπάρχει αποδεδειγμένα δυνατότητα καταβολής της) από τον πατέρα, 
ως αντίδραση στη απομάκρυνση των τέκνων και κάκιστη συμπεριφορά της μητέρας προς τον πατέρα. Η σχετική 
συναίνεση των μητέρων, για ίσο χρόνο του τέκνου με τους γονείς του , ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ (και αν υφίσταται 
αρχικά, σύντομα παύει να συμβαίνει αυτό) σε συντριπτικό ποσοστό άνω του 90% των περιπτώσεων, καθώς: 1. το 
οικονομικό όφελος των μητέρων (διατροφή και επιδόματα),2. η ανάγκη τους να κάνουν κακό στον πατέρα 
(ασχέτως αν με αυτή τη συμπεριφορά, τους, βλάπτουν πρωτίστως τα παιδια) και 3. η γνώση πως το αποτέλεσμα 
της δικαστικής διαμάχης, συνήθως θα είναι υπερ τους, καταστρέφει την ομαλή μετάβαση των γονέων και του 
τέκνου, σε μια νέα ζωή συνεργασίας των γονέων, για το όφελος των παιδιών. Σε περίπτωση δε που κριθεί ότι ένας 
γονέας είναι βίαιος/ακατάλληλος να ασκεί επιμέλεια/ γονική μέριμνα ή αν ένας γονέας δεν επιθυμεί την άσκηση 
της ή αν οι γονείς κατοικούν σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα, τότε τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να 
ισχύσουν και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, η οποία θα κρίνεται από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό. Αν 
υφίσταται αυτή η ισότητα εξαρχής, οι μητέρες θα είναι πιο δεκτικές στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, 
μακριά απο επίπονες ( ψυχολογικά και οικονομικά) δικαστικές διαμάχες. Έτσι θα εκλείψουν και οι με δόλο 
προσπάθειες των μητέρων, για πρόκληση εντάσεων ανάμεσα στους γονείς, που δρουν αργότερα ως επιχείρημα 
τους στις δικαστικές διαμάχες, κατά της ισόχρονης παρουσίας των δύο γονέων στη ζωή του τέκνου. 
 
23 Μαρτίου 2021, 00:53 | ΤΣΙΛΙ ΚΏΣΤΑΣ. Οι ΜΚΟ να τεθούν εκτός της διαδικασίας. 
 
22 Μαρτίου 2021, 23:00 | Δ Το νομοσχέδιο είναι μια προσευχή. Καμία αλλαγή. Ο επί 40 χρόνια κακοποιητης η 
ελληνική δικαιοσυνη καταφέρνει να περάσει τις απολιτιστες αρχές της. Καμία σημασία στους ειδικούς και στους 
επιστήμονες. 
 
22 Μαρτίου 2021, 23:10 | Γεωργία. Είμαστε εξαντλημένες σωματικά, ψυχικά, συναισθηματικά ψάχνοντας να 
βρούμε τρόπο να φύγουμε από σπίτια που δεχόμαστε ψυχολογική, οικονομική και συναισθηματική βία (δεν 
αναφέρω καν τις περιπτώσεις σωματικής βίας). Ψάχνοντας πού και πώς θα πάμε με τα παιδιά μας, για να 
γλυτώσουμε από την βία, ψάχνοντας υπέρογκα πόσα για δικηγόρους, προετοιμαζοντας μας ψυχικά και 
οικονομικά για μακροχρόνιες αγωγές και αντιδικιες, δεχόμενες κοινωνική κατακραυγή γιατί «έτσι είναι παιδί μου 
οι άντρες, μην χαλάς το σπιτικό σου», αφού έχουμε σταματήσει την εργασία για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. 
Παιδιά ΑΜΕΑ, παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, παιδιά με ψυχολογικά από τις εκφράσεις μίσους που βιώνουν 
μαζί με μας, μέσα στα σπίτια μας! Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν Γολγοθά για να επιβιώσουμε, υπό καθεστώς 
απειλών, υβρεων, εκβιασμών, έχουμε απέναντι μας την τρομερή κωλυσσιεργεια των δημοσίων δομών για παροχή 
βοήθειας, αστελεχωτες δημόσιες υπηρεσίες, μηδενική νομική δωρεάν βοήθεια. Καταλήγουμε να μένουμε μέσα 
σε κακοποιητικους γάμους για να μπορούμε να ελέγχουμε ότι τουλαχιστον τα παιδιά δεν μένουν μόνα μαζί τους, 
περιμένοντας μια καλύτερη μέρα όπου θα υπάρξουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις να απεγκλωβισουμε τον 
εαυτό μας και τα παιδιά μας από τον εφιάλτη πίσω από την πόρτα του σπιτιού μας, λαμβάνοντας πενιχρες 
διατροφές αν και όποτε δωθουν, εκβιασμούς, κακοποίηση, παρεμβατικότητα από τους συγγενείς και οικείους των 
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κακοποιητων μας, που δεν ήθελαν καμία ιδιαίτερη επαφή με τα παιδιά μας,όσο ήμασταν μέσα στον γάμο, γιατί 
εκεί μας «πονούσαν» , γιατί το παιδί αυτό δεν ήταν κανονικό παιδί αλλά παιδι αυτηνης με προβλήματα, γιατί δεν 
τους επιτρεπαμε να διαιωνίζουν τα στερεότυπα που κατέληξαν έτσι τους γιους τους, και τώρα μας κατηγορούν ως 
αποξενωτριες και λυπούνται τα δυσμοιρα αγόρια τους που πρέπει να τα συγυριζουν από όταν φύγαμε από το 
σπίτι και να τα ακούνε να λένε ότι πληρώνουν το παιδί που δεν τους θελει, μετα από χρόνια βιώματα βιας! 
Καθοδηγουμαστε από ψυχολόγους και παιδοψυχολογους να μην προσπαθούμε να χρυσωσουμε το χάπι στα 
παιδιά μας, για απόντες, αδιάφορους, κακοποιητικούς πατεράδες και έρχεται αυτό το νομοσχέδιο να διαλύσει και 
τα τελευταία στεγανά για την προστασία του παιδιού και της μάνας. Σας παρακαλούμε, μην το επιτρέψετε. 
Ενισχύστε τις υπάρχουσες νομοθετικές δομές, συμπορευτειτε με τις διεθνείς συνθήκες, όπως της 
Κωνσταντινούπολης, βοηθειστε στην διευκόλυνση της απεμπλοκής γυναικων και παιδιών από την 
ενδοιοκογενειακή σωματική, ψυχική, συναισθηματική και οικονομική κακοποίηση της έμφυλης βίας. 
 
22 Μαρτίου 2021, 22:46 | Κοσμάς. Για το συμφέρον του παιδιού έχουν αναφερθεί ο συνήγορος του παιδιού, 
κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι και υπάρχουν άπειρες επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι ο θεσμός της 
συνεπιμελεια η αλλιώς της κοινής ανατροφής με εναλλασσόμενη κατοικία είναι το βέλτιστο για την καλύτερη 
βιοκοινωνικη ανάπτυξη των παιδιών. Σε αυτό το νομοσχέδιο πρέπει η ανατροφή των τέκνων μετά το διαζύγιο να 
ξεκινάει από το 1/2 για κάθε κατάλληλο γονέα εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία ανάμεσα τους. 
 
22 Μαρτίου 2021, 22:15 | Γιώργος. Ως χωρισμένος πατέρας αναρωτιέμαι το εξής: όταν γεννήθηκε το παιδί μου 
είχα εξ ορισμού τη συνεπιμέλεια του. Όταν όμως η μητέρα του με έδιωξε από την κοινή μας κατοικία με 
ασφαλιστικά μέτρα για τους δικούς της λόγους, τι είναι αυτό το οποίο έκανε το κράτος να μου αφαιρέσει την 
επιμέλεια του παιδιού μου; Τι έχω κάνει και τιμωρούμαι εγώ αλλά κυρίως το παιδί μου κατά αυτό τον τρόπο; Γιατί 
η παρούσα νομολογία δίνει σε ένα γονέα την επιμέλεια μετατρέποντας τον άλλο σε επισκέπτη; Ήμουν ανέκαθεν 
πλήρως διατεθιμένος να ασχοληθώ με την διατροφή του παιδιού μου, ενοικίασα σπίτι στον ίδιο δήμο με την 
πρότερη κοινή κατοικία ακριβώς για να βρίσκομαι κοντά στο παιδί μου και η τεως σύζυγος κρύβεται πίσω από μια 
δικαστική απόφαση και θεωρεί πολύ λογικό να με βλέπει το παιδί 6 ώρες την εβδομάδα. Αυτή η κατάσταση πρέπει 
να διορθωθεί άμεσα γιατί τα χρόνια που περνάνε δεν θα μας τα δώσει κανείς πίσω. Χρειάζεται συνεπιμέλεια και 
εναλασσόμενη κατοικία. Το εξ ορισμού 50-50 θα οδηγήσει και σε συναίνεση καθώς δεν θα υπάρχει λόγος να 
οδηγηθείς στο δικαστήριο. 
 
22 Μαρτίου 2021, 21:28 | Κατερίνα Π. Αντιλαμβάνεστε αγαπητοί τι εστι διαζύγιο αντιδικίας; Τυχαία χωρίζει το 
ζευγάρι; Τυχαία δεν τελειώνει ο γάμος με συναινετικό διαζύγιο; Προφανώς υπάρχει αδυναμία συνεννόησης! 
Ειλικρινά πώς σαν από θαύμα ξαφνικά θα συνεννοούνται οι γονείς; Το 3 μερες στον έναν και 4 στον άλλον 
αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει στην πράξη; Λέτε να υπάρχει συνεννόηση; Τόσο καιρό πως δεν υπήρξε; Θα κάνει 
τέτοιο θαύμα ο διαμεσολαβητής; Ποσα απλά, καθημερινα αλλά τόσο καίρια ζητήματα πρέπει να επιλύονται; Μην 
μου πείτε πως θα ρυθμίζονται όλα από πριν! «Ποιος θα πάει το παιδί στον αγώνα/εκδήλωση; Ποιος θα πάει το 
παιδί στο πάρτυ; Ποιος θα πάει το παιδί στον παιδιατρο για το εμβόλιο μηνιγγίτιδας με κόστος 130 ευρώ η δόση-
σύνολο 3 δόσεις που δεν συνταγογραφούνται! (Είναι που τρώμε στα λούσα εμείς την πενιχρή συνήθως διατροφή!) 
Που θα έχει το παιδί τα βιβλία του-μην ακούσω πως είναι 2/3 βιβλία, αλλά δυο/3 τροχηλατες τσάντες πρέπει να 
πηγαινοφέρνει! Σε ποιο σπιτι θα κάνει μάθημα ιδιαίτερο αν χρειαστεί; Σε ποιο φροντιστήριο θα γραφτεί, μήπως 
σε δυο-σε ένα κοντά στη μαμα και ένα κοντά στον μπαμπα»; Παραδείγματα επιφανειακά σε κάποιον, αλλά είναι 
η ζωή! Αυτή είναι η καθημερινότητα. Πως θα συνεννοούνται για αυτά οι γονείς; Μην μου πείτε «ας βρουνε τρόπο 
να συνεννοούνται-ας συνεννοούνται με sms”! Για να έχουν φάει περιουσίες στα δικαστήρια, για να έχουν 
αλισβερίσι μηνύσεων, εξώδικα, ασφαλιστικά, προσωρινές διαταγές κλπ, αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει δίαυλος 
επικοινωνίας! Δεν υπήρξε ποτε! Καποιος θα ήταν αφελής αν μην τι άλλο αν έλεγε πως ξαφνικά θα ψηφιστεί αυτό 
το αχαρακτήριστο νομοσχέδιο και όλα θα ομαλοποιηθούν! Ούτε κάποιος θα τολμούσε να πει πως «τα παιδιά 
μένουν έξω από αυτό»! Τα πάντα αντιλαμβάνονται δυστυχως τα παιδιά! Δεν μπορεί να υπάρξει υποχρεωτική 
συνεπιμελεια! Δεν μπορεί σε διαζύγια αντιδικίας να υπάρξει υποχρεωτική συνεπιμελεια! Κάθε περίπτωση είναι 
ξεχωριστή! 
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22 Μαρτίου 2021, 21:30 | Αυγουστίνα Λυκουρίνα. Η εφαρμογή των νόμων ήδη δεν προστατεύει τα παιδιά και 
τις μητέρες. Αυτό είναι καταδίκη. Νομικοί δικαστές επιστήμονες έχουν ήδη μιλήσει για αυτό. Τεκμηριωμένα. 
Ακόμα και αυτή η διαβούλευση σε ένα θέμα που καταργεί την κάθε περίπτωση ( δεν δίνεται η δυνατότητα καν 
στο δικαστή να κρίνει) ξεχωριστά και επιβάλλει κάτι που αν μπορούσε κάθε γονιός να το εφάρμοζε, δεν θα 
χώριζε,δεν θα ήταν στα δικαστήρια, άνοιξε ηθελημένα τον ασκό για περισσότερη βία όλων των μορφών. 
Διαβάζουμε ήδη στα σχόλια και εδώ και παντού για γυναίκες μεγαιρες. Ήδη οι απειλές που δεχόμαστε από τους 
πρώην συζύγους συνεχίζουν με μεγαλύτερη δύναμη. Ακόμα και μηνυματα αγνώστων για την θέση μας, μας 
πυροβολούν. Τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Δεν υπάρχει η δυνατότητα. Υπάρχουν κάποιες 
δομές, όπως τα κέντρα κακοποιημένων γυναικών, που όμως δεν έχουν λόγο στα δικαστήρια. Αλλά και ότι 
δυνατότητα μπορείς να είχες την καταργείται με το παρόν νομοσχέδιο. Τα δικαστήρια δεν τελειώνουν ούτε καν 
σε 5 χρόνια. Πια τελεσίδικη απόφαση; Ποιος προστατεύει το παιδί; Ποιος ρωτάει τελικά το παιδί για το καλό του; 
Γιατί όταν μια μάνα μέγαιρα όπως βγαίνει και από αυτό το νομοσχέδιο μεσαίωνα ζητά πραγματογνωμοσύνη, που 
είναι ένα όπλο, δεν εισακουγεται. Τι άλλο θα πω στο παιδί μου που σφίγγεται πάνω μου; Η γονεικοτητα δεν 
επιβάλλεται. Η καλή γονεικοτητα δεν επιβάλλεται. Και το παιδί έχει φωνή. Το καλό του παιδιού που προφασίζεται 
το νομοσχέδιο δεν υπάρχει. Ακόμα και στα καλύτερα ζευγάρια που χώρισαν και έχουν πολιτισμό, δεν δούλεψε 
πρακτικά και ψυχικά η εναλλαγή κατοικιών. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρουν τις ισορροπίες για όλα αλλά 
κυρίως το καλό του παιδιού τους. Ζητω να σταματήσετε με τον τρόπο σας την συνέχιση της κακοποίησης που 
υφίσταμαι και γω και το παιδί μου. Καταγγέλλω ότι μας καταπατατε ανθρώπινα δικαιωματα. Καταγγέλλω ότι 
αποδυναμώνεται κι άλλο η δικαιοσύνη. 
 
22 Μαρτίου 2021, 20:53 | ΕΛΕΝΗ ΣΙΓΑΚΙ. Πρέπει το παιδί να εχει 2 οικογένειες. Δεν μπορεί κάνεις να μου 
απαγορεύει να ειμαι γιαγιά. Ισο χρόνο και στα 2 σπιτικά. Συνεπιμελεια …50/50 είναι η μονή λύση να σταματήσουν 
και οι αντιπαραθέσεις στο ζευγάρι. Όταν κάποιος/κάποια εχει να κερδίσει κατι παραπάνω απο τον άλλο (χρόνο ή 
χρήμα – διατροφή).. τότε αντί να παίρνουμε παιχνίδια στα παιδιά μας πληρώνουμε (μας τα τρώνε ) οι δικηγόροι.. 
 
22 Μαρτίου 2021, 19:55 | Γιαγιά Αλλάξτε αυτό που ζήσαμε 40 χρόνια είναι πιό παλιό κι από εμένα! Δεν μπορούμε 
να δούμε τα εγγόνια μας μην είστε κι εσείς εγκληματίες!!! όλα στα δύο ίσα δικαιώματα για όλους!!! Δεν σας φταίνε 
τα παιδιά!! Ισο χρόνο και ίσα δικαιώματα τώρα. Από τις κουμουνίστριες του φεμινισμού δεν θα πάρετε ψήφο… 
κοιτάξτε να μην χάσετε και τους δικού σας! 
 
22 Μαρτίου 2021, 19:36 | Σπύρος. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ 
ΓΟΝΙΟΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΜΙΚΕΣ 
ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. (Να εξαιρούνται μόνο με αυστηρά κριτήρια ακατάλληλοι γονείς). Χωρίς καμία οικονομική 
έριδα διατροφών μεταξύ των γονιών πέρα απο την ανάθεση της συνεπιμέλειας που είναι το μόνο δίκαιο για τα 
παιδιά και το μόνο ισότιμο για τους γονείς. Μην παίζετε άλλα παιχνίδια σε βάρος των παιδιών και των γονιών. 
Τροποποιήστε τον νόμο να είναι δίκαιος και ισότιμος για όλους, να νομοθετηθεί εξ αρχής η ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ και 
να κατανέμετε 50/50 ως οφείλεται και στους δύο γονείς, και όχι να γίνεται αντικείμενο κρίσης του καθενός χωρίς 
να αναλαμβάνει καν την ευθύνη αυτή. 
 
22 Μαρτίου 2021, 18:38 | Μάρακας Μιχαήλ. Πολύ σωστά ισοτιμη αλλά και ισόποση. 
 
22 Μαρτίου 2021, 18:17 | Κ. Νευροκοπλής. Βασικά ζητήματα που χρειάζεται να διευθετεί ο αναμορφωμένος 
νόμος στην οπτική μου είναι:1) Η σύσταση συμβουλευτικής τριμελούς επιτροπής από κοινωνικό λειτουργό, 
ψυχολόγο και συνήγορο του πολίτη για τον δικαστή όταν υπάρχει καταγγελία για κακοποίηση ή γονική αποξένωση 
εκ μέρους ενός από τους δύο γονείς.2) Εάν μετά την ενηλικίωση το παιδί δεν διαθέτει δική του στέγη να 
επεκτείνεται η εξίσου διαμονή μέχρι την ηλικία των 25 ετών.3) Η σύσταση κοινού ταμείου για τα παιδιά υπό την 
επίβλεψη αρμόδιου κοινωνικού λειτουργού που θα έχει αρμοδιότητα να ελέγχει τα εισοδήματα των γονιών 
διαχρονικά μέχρι την ενηλικίωση ανάλογα με τις μεταβολές εισοδημάτων. Τα χρήματα του ταμείου θα 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λειτουργικά έξοδα των παιδιών.4) Διαζύγιο στο οποίο υπάρχουν παιδιά κάτω 
των 12 ετών να υπάρχει υποχρεωτική επιμέλεια και εξίσου δικαιώματα-υποχρεώσεις όπως: ίσος χρόνος, καταβολή 
χρημάτων ανάλογα της οικονομικής ευχέρειας, διάθεση κληρονομικών στα παιδιά με την μορφή της υψηλής 
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επικαρπίας για το 60% της περιουσίας εκάστου γονέα.5) Όπου υπάρχει παιδί άνω των 12 ετών να ερωτάτε εάν 
θέλει το ανα εβδομάδα κυλιόμενο σύστημα διαμονής. Αν όχι τότε να επιλέγει ένα σπίτι διαμονής με την δέσμευση 
στον κοινωνικό λειτουργό να βρίσκεται με τον άλλο γονιό τρία από τα τέσσερα σαββατοκύριακα του μήνα.6) Να 
απαιτεί το δικαστήριο το σπίτι κάθε γονέα να μην βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη της μίας ώρας από τα 
σχολεία των παιδιών. 
 
22 Μαρτίου 2021, 16:52 | ΔΗΜΗΤΡΑ. Διόρθωση: «Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του έχοντος την επικοινωνία γονέα, δια της ενεργού παρουσίας του κατά την ανατροφή του, εις 
βάρος του συμφέροντος του τέκνου» 
 
22 Μαρτίου 2021, 15:56 | Β.ΛΑΜΠΟΣ. ΕΓΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΟΤΑΝ ΧΩΡΙΖΕΙ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ Η ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΤΟΥΣ.ΚΟΙΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΕ ΟΛΑ ,ΕΝΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ .ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΙ ΘΑ 
ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΣΩΣΤΟ.ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ .ΜΕ 
ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΛΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ. 
 
22 Μαρτίου 2021, 14:50 | Μ.Μ. Το νομοσχέδιο φαίνεται να αγνοεί σχεδόν εντελώς τη διείσδυση και την επιμονή 
της έμφυλης βίας που καθορίζει σημαντικά τα αιτήματα για διαζύγιο και δημιουργεί καταστάσεις μεγαλύτερων 
εντάσεων στην επιμέλεια των παιδιών, τα οποία γίνονται για τους πατέρες το αντικείμενο της διαμάχης και ένα 
εργαλείο για να συνεχίσουν να ασκούν εξουσία και έλεγχο. Το νομοσχέδιο βάζει σε εκβιάσιμη θέση τις γυναίκες 
και την ευάλωτη γονεϊκότητα, προβλέποντας μάλιστα και ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Το αποτέλεσμα 
θα είναι ο περαιτέρω εγκλωβισμός των γυναικών και ευάλωτων γονέων σε καταπιεστικές/κακοποιητικές σχέσεις, 
αποτρέποντας ακόμη και την καταγγελία ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας υπό τον φόβο της απώλειας των 
παιδιών σε πιθανό διαζύγιο. Σε μία κοινωνία που είναι ήδη δύσκολο για τις γυναίκες να καταγγείλουν και να 
αποδείξουν την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση του παιδιού, η νομοθετική πρόταση αυτή συνιστά 
εγκληματική πράξη. Απαράδεκτο! 
 
22 Μαρτίου 2021, 13:45 | Λ. Βενιγένης. To συγκεκιμένο άρθρο χρήζει προσθήκης ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του 
τέκνου δια της ενεργού, KAI ΙΣΟΤΙΜΗΣ παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση 
της ευθύνης τους έναντι αυτού. 
 
22 Μαρτίου 2021, 09:54 | Ναταλία Οι συντάκτες του νομοσχεδίου θεωρούν ότι η ουσιαστική παρουσία 
περιορίζεται σε δύο Σαββατοκύριακα το μήνα και δύο ώρες κάθε Τετάρτη. ΟΧΙ Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΓΚΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΟΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ 2 ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.ΚΟΙΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
 
22 Μαρτίου 2021, 01:11 | Κακοποιημένη μητέρα. Σας μιλώ εκ μέρους αμέτρητων κακοποιημένων γυναικών. Με 
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θα αναγκαζόμαστε να ερχόμαστε σε συχνή επαφή με τους εκβιαστές θύτες μας. Για 
να τελεσιδικήσει μία απόφαση για ενδοοικογενειακή βία με τις αναβολές που παίρνει ο βασανιστής μας για να 
τραβήξει τον χρόνο, συν το εφετείο που θα πάει μετα. Θέλουμε σίγουρα 7 χρόνια μέσο όρο. Ώς τότε λοιπόν θα 
εξαναγκαζόμαστε να «τρώμε ξύλο» να δεχόμαστε απειλές ,ψυχολογική και σωματική βία από τον θύτη μας;Ρ 
ώτησε κανείς τελικά ποιό είναι το πραγματικό συμφέρον των παιδιών μας; Να έρχονται σε επαφή με έναν 
άνθρωπο που χειροδικεί εναντίον της μητέρας τους; Ξέρετε πόσα παιδάκια έχουν γίνει αυτόπτες μάρτυρες 
τέτοιων περιστατικών; Που ουρλιάζουν δε θέλουμε να πάμε και τα «αναγκάζουμε» για να μη θεωρηθούμε 
«αποξενώτριες» με αυτό το ψευτοσύνδρομο που είναι η ασπίδα του κακοποιητή που έχασε το θύμα του; Δεν είναι 
όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Με αυτή την γραμμή απο θύτης μετατρεπει τον εαυτό του σε θύμα για να συγκινήσει. 
Η σφραγίδα του ψευτοσυνδρόμου της γονεικής αποξένωσης θα είναι ο «αργός θάνατός μας», ένα 
ψευτοσύνδρομο που σε κανένα κράτος δεν είναι αποδεκτό. Θα το κάνουμε εμείς; Αυτομάτως η μητέρα που θέλει 
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να προστατέψει τα παιδιά της μετατρέπεται σε «θύτης»! Με κίνδυνο να χάδει ακόμα και την επιμέλεια ή τη γονική 
μέριμνα των παιδιών της! Τα παιδιά μας είναι «έμμεσα κακοποιημένα» μέσω της μητέρας τους.Και πιστέψτε με 
στις περισσότερες περιπτώσεις αργότερα, αν δεν έχουν ήδη γινει,γίνονται και άμεσα κακοποιημένα. Πρέπει να 
σκεφτείτε πάρα πολύ πριν νομοθετήσετε το οτιδήποτε. Δεν έχετε ιδέα τι γίνεται πίσω απο τις κλειστές πόρτες. 
Πόσες φοβούνται να μιλήσουν και τώρα με αυτό που έχετε σκοπό να ψηφίσετε ίσως να μη μιλούν και ακόμα 
περισσότερες. Για αυτους τους «λίγους» που το έχουν δει εγωιστικά και ας μην κοροιδευόμαστε, λόγω διατροφής, 
μη καταστρέψουμε τα παιδάκια και τις γυναίκες όλης της Ελλάδας, που είχαν την ατυχία να μπλέξουν με τον 
κακοποιητή; Τι σημαίνει ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ; Μιλάμε για 7 χρόνια επιπλέον κακοποίησης; Στα 8 παραγραφή! 
Πραγματικά πιστεύω πώς θα θρηνήσουμε θύματα, με την ενδοοικογενειακή βία ήδη στα ύψη! Νιώθω πραγματικά 
απροστάτευτη και πλέον θα είμαι απροστάτευτη για πολλά χρόνια και με την υπογραφή του νόμου! Κρίμα ! 
 
22 Μαρτίου 2021, 00:32 | Μαρίζα Να συνοψίσουμε λοιπόν για το νομοσχέδιο. 1. Θέλει αμετάκλητη απόφαση σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που σημαίνει 8 χρόνια σίγουρα. Δηλαδή η μητέρα θα ασκεί συνεπιμελεια με 
τον θύτη. 2. Η άρνηση του παιδιού θα μεταφράζεται ως υποκινούμενη από την μητέρα και θα της παίρνουν την 
επιμέλεια. Φανταστείτε τώρα να μην έχει καταδικαστεί ο θύτης ακόμα να κακοποιείται γυναίκα και παιδί για σειρά 
ετών και να έχει μαζί του συνεπιμελεια… Το παιδί δηλαδή δεν θα ακούγεται αφού ότι και να πει θα θεωρείται 
υποκινουμενο… 3. Υποχρεωτικά ο χρόνος επικοινωνίας θα είναι το 1/3 το λιγότερο έως 1/2. Είτε 8 ώρες την ημέρα, 
είτε 10 μέρες με διανυκτέρευση τον μήνα, είτε 4 ολόκληρους μήνες τον χρόνο το ελάχιστο θα είναι αυτό… Παιδί 
νομάς. 4. Η μη καταβολή διατροφής όταν δεν καταβάλλεται «δικαιολογημένα» δεν αποτελεί πρόβλημα. Όμως αν 
οι αποφάσεις επικοινωνίας παραβιάζονται, είτε γιατί η μητέρα θα θέλει να προστατέψει το παιδί από τον 
κακοποιητικο γονιό οσο θα φέρει εκείνος το τεκμήριο της αθωότητας, είτε γιατί το παιδί τον φοβάται, οι ποινές 
θα είναι σκληρές έως αφαίρεση της επιμέλειας. 5. Υποχρέωση επικοινωνίας με όλους. Παππούδες, θείους, 
κουμπάρους, τριτοξαδελφα. Και αν δεν συμβαίνει θα αφαιρείται η επιμέλεια. Δηλαδή ο χρόνος της μητέρας με το 
παιδί η δεν θα υπάρχει ή δεν θα έχει παιδί. 6. Όταν συντρέχουν λόγοι παραβίασης και από τους δύο γονείς πχ. Ο 
ένας δεν δινει διατροφή και η άλλη παραβιάζει τις αποφάσεις το παιδί θα αφαιρείται και θα πηγαίνει σε ίδρυμα. 
7. Οριοθετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και αυτό ειναι να μεγαλώνει με τους δύο γονείς, όπως και αν 
είναι αυτοί. Άκρως επικίνδυνο γιατί ότι και να γίνει τα χέρια του δικαστή είναι δεμένα να εφαρμόσει αυτό που θα 
λέει ο νόμος και όχι να εξετάζεται η κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Ότι και να συμβαίνει, μα ότι και να συμβαίνει 
θεωρείται ότι τα παραπάνω σε σχέση με την επικοινωνία και με την συνεπιμελεια θα εκτελούνται. Όργουολικες 
καταστάσεις. Αλήθεια ποιος μπορεί να πιστέψει ότι αυτό είναι το συμφέρον του παιδιού και όχι το καταφύγιο του 
κακοποιητη ή η εκδίκηση του μισογυνη??? Αυτό γίνεται με ομπρέλα την γονική αγάπη??? Αποσύρετε το άμεσα 
πριν αρχίσουν κυρώσεις για την Ελλάδα και ξεφτιλιστουμε… 
 
21 Μαρτίου 2021, 23:48 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τα ΠΑΙΔΙΑ Μετά από 15 χρόνια αγώνων για την κοινή 
επιμέλεια, βρισκόμαστε πλέον μπροστά στη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου. Το παρόν νομοσχέδιο δεν 
μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, δεν είναι η πλήρης θεσμοθέτηση της κοινής ανατροφής, είναι όμως προς τη 
σωστή κατεύθυνση και οπωσδήποτε χρειάζεται βελτίωσή. - Δεν προβλέπεται ρητά η εναλλασσόμενη κατοικία, 
ούτε το ½ του χρόνου του παιδιού. Ο ΓΟΝ.ΙΣ επιμένει σταθερά στο ½ του χρόνου. - Το προσχέδιο όμως ΔΕΝ το 
αποκλείει και μπορεί κάποιος ή κάποια να τη διεκδικούμε δικαστικά. - Οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ο γονέας που διαμένει με το παιδί δεν αποφασίζει μόνος του. - Ο ΓΟΝ.ΙΣ προτείνει το «γονικό 
προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» (parenting plan), και στα συναινετικά διαζύγια και στην περίπτωση 
αντιδικίας, πράγμα που έχει ξεκινήσει με επιτυχία στο Κέντρο Στήριξης και μπορεί να εφαρμοσθεί και με το παρόν 
προσχέδιο. - Η επικοινωνία είναι υποχρέωση όχι μόνο δικαίωμα, άρα πρέπει να τηρείται. Η επικοινωνία είναι το 
1/3 του χρόνου του παιδιού, κατά μαχητό τεκμήριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί αλλά και να μειωθεί, 
πράγμα που μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα στη σχέση γονέα και τέκνου. -Οι διατάξεις της διατροφής 
παραμένουν αμετάβλητες. Ο ΓΟΝ.ΙΣ σταθερά προτείνει οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση 
πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών. - Θεσπίζονται οι λόγοι κακής άσκησης γονικής 
μέριμνας, πλέον υπάρχουν συνέπειες για το γονέα που προσπαθεί να αποξενώσει τον άλλο καθώς και για αυτόν 
που δεν τηρεί τις αποφάσεις και τις συμφωνίες. - Η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να προστεθεί στους 
λόγους κακής άσκησης της γονικής μέριμνας αποτελώντας αιτία αφαίρεσης της επιμέλειας. - Για τα εκτός γάμου 
παιδιά, οι πατέρες αποκτούν την κοινή επιμέλεια αν αναγνώρισαν εκούσια ή αν άσκησαν οι ίδιοι αγωγή 
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αναγνώρισης τέκνου. Η κοινή επιμέλεια θα έπρεπε να επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις που ο πατέρας δεν 
αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. - Θεσπίζεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση 
και θεωρούμε ότι είναι η σωστή κίνηση για τη δημιουργία κουλτούρας συναινέσεων και επίλυσης διαφορών. - 
Θεσπίζεται ειδική επιμόρφωση των δικαστών. Ωστόσο, κρίνουμε απαραίτητο μετά την ισχύ του νέου νόμου να 
ιδρυθούν οικογενειακά δικαστήρια πλαισιωμένα με ειδικούς συμβούλους του Δικαστή και η ειδική επιμόρφωση 
να επεκταθεί και στους δικηγόρους. - Με τις μεταβατικές διατάξεις μπορούν να μεταρρυθμιστούν οι υπάρχουσες 
συμφωνίες, αλλά κατά την ορθότερη άποψη και οι δικαστικές αποφάσεις. Όμως, επιμένουμε να αναφερθεί ρητά 
και η μεταρρύθμιση δικαστικών αποφάσεων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 23:05 | Ρ. Γ. Το πραγματικό συμφέρον του τέκνου είναι να αναπτυχθεί σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον, με αγάπη και ηρεμία. Όταν οι γονείς χωρίζουν άσχημα, όταν η συνεννόηση μεταξύ τους είναι 
αδύνατη, όταν κάθε προσπάθεια επικοινωνίας καταλήγει σε ένταση, απειλές, τρομοκρατία, βία κάθε μορφής, τότε 
για ποιο συμφέρον του παιδιού συζητάμε;! Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το συμφέρον που 
εξυπηρετείται είναι αυτό του κακοποιητικού γονέα, να συνεχίζει ανενόχλητος την εγκληματική δράση του. Οι 
γονείς που μπορούν να συνεργαστούν το πράττουν ήδη, εδώ συζητάμε για αυτούς που ΔΕΝ μπορούν. 
Υποχρεωτική συνεπιμέλεια = υποχρωτική ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. 
 
21 Μαρτίου 2021, 21:54 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ Αξιότιμοι Κύριοι του Υπουργείου, Η χώρα μας 
διαχρονικά σπεύδει να υπογράψει κάθε Διεθνή Σύμβαση που τάσσεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
φορώντας το προσωπείο μιας δήθεν σύγχρονης κοινωνίας. Όταν, ωστόσο, καλείται να υιοθετήσει στην πράξη τις 
έξωθεν γραπτές δεσμεύσεις της νομοθετώντας στο εσωτερικό της, το σύγχρονο προσωπείο και ο δήθεν σεβασμός 
για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα δυστυχώς πάνε περίπατο. Όπως διαρκώς αποδεικνύεται, τα 
συμφέροντα μιας πολύ συγκεκριμένης και αριθμητικά περιορισμένης ολιγαρχίας είναι πάνω από τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διασαλεύονται. Δε θα 
αναφερθούμε λεπτομερέστερα στις διεθνείς συμβάσεις που παραβιάζονται και στα πορίσματα της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας των Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών Υγείας που προκλητικά πετώνται στον 
κάλαθο των αχρήστων. Ας μιλήσουν για αυτά οι πλέον ειδικοί. Εμείς οι παππούδες και γιαγιάδες άνω των 70 ετών 
έχουμε εξαντληθεί να μελετάμε Ψυχολογία, Δημόσιο και Διεθνές Δίκαιο και Οικονομικά προσπαθώντας να 
καταλάβουμε γιατί όσα κάποτε μας μάθαιναν στο 6τάξιο Γυμνάσιο και αργότερα περί ισότητας και σεβασμού 
είναι πλέον ξεπερασμένα. Γιατί, δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι είναι στην πράξη «πιο ίσοι» από τους συνανθρώπους 
τους…– Γιατί, Αξιότιμοι Κύριοι του Υπουργείου, οι μητέρες -και κατ’ επέκταση οι γονείς τους- θα πρέπει να 
δικαιούνται τα 2/3 του χρόνου των παιδιών-εγγονιών τους (αν όχι και περισσότερο, με τα παραθυράκια του 
νομοσχεδίου σας περί «μη διατάραξης της καθημερινότητας του παιδιού» κλπ) και οι μπαμπάδες -και κατ’ 
επέκταση οι γονείς τους- θα πρέπει να μείνουν ευχαριστημένοι αν πάρουν μόνο το 1/3; Σε ποια αποδεκτή 
Μαθηματική Θεωρία ισχύει ότι 2/3 = 1/3;– Γιατί κάποιες Κυρίες μαμάδες οι οποίες απομακρύνουν άρον-άρον τα 
παιδιά από τον τόπο πολυετούς κατοικίας τους (σε άλλη πόλη, άλλο νομό ή ακόμη και άλλη χώρα) πρέπει να 
μένουν ατιμώρητες για τη βίαιη αποξένωση του κάθε παιδιού από το μπαμπά του, τους παππούδες του και το 
περιβάλλον που μεγάλωσε; Γιατί πρέπει το δίλημμα ενός τέτοιου μπαμπά να είναι αν θα μπορέσει να δει τα παιδιά 
του 1-2 Σαββατοκύριακα το μήνα ή να πληρώσει τη διατροφή, γιατί τυγχάνει να μην είναι Ωνάσσης;– Γιατί θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται δογματικά οι μητέρες ως οι μόνες βαθειά ενδιαφερόμενες για τα παιδιά και οι 
μπαμπάδες ως κατά κανόνα βίαιοι, κακοποιητικοί, προκλητικά αδιάφοροι και τα συναφή; Εν κατακλείδει: τα 
Μαθηματικά (αλλά και η Ηθική) που διδαχθήκαμε εμείς οι μεγαλύτεροι, Κύριοι του Υπουργείου, είναι πολύ 
βασικά. Ισότητα στην αντιμετώπιση των γονιών σημαίνει 50-50 ισοκατανομή χρόνου, όχι μοιρασιά 2/3 – 1/3 και 
αυτό υπό προϋποθέσεις. Ισότητα στα έξοδα σημαίνει ότι ουδείς πληρώνει διατροφή στον άλλο, ο κάθε γονιός 
καλύπτει το σύνολο των εξόδων των παιδιών όταν είναι μαζί του. Ο,τιδήποτε άλλο συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με κίνδυνο για αυτά τα παιδιά, τους μπαμπάδες και τους γονείς τους. Δεν είναι αργά 
με λεκτικά ελάχιστες (αλλά ως προς την ουσία και το αποτέλεσμα μέγιστες) τροποποιήσεις σας επί του παρόντος 
νομοσχεδίου να νομοθετήσετε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτήν της πραγματικής ισότητας. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:13 | Δημήτρης Έχω να δω την κόρη μου περισσότερο απο ένα χρόνο… Το ίδιο και οι γονείς 
μου, οι παππούδες της δηλαδή. Είναι πλέον πέντε ετών και δεν έχει γνωρίσει τους συγγενείς απο την πλευρά της 
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δική μου οικογένειας… Η μητέρα της έχει αποκόψει εντελώς την επικοινωνία της μαζί μου… Η έννοια της 
επιμέλειας και της γονικής μέριμνας πρέπει να εξισωθεί. 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:17 | Μητέρα θύμα ενδβιας  Έχοντας διαβάσει πολλές φορές την πρόταση του επικείμενου 
νομοσχεδίου καταλήγουμε όλες εμείς οι κακοποιημένες μητέρες πώς γινόμαστε έρμαιο των ανθρώπων που 
ασκούν έντονα ενδοοικογενειακή βία εις βάρος μας και εις βάρος των παιδιών μας. Ποια η προνοήση και η 
προστασία για εμάς από τη στιγμή που υπάρχουν αναφορές για ενδοοικογενειακή βία αλλά όχι τελεσίδικες 
αποφάσεις ; Δεν θα έπρεπε να ισχύει ούτε το ένα τρίτο του χρόνου που προτείνετε. Θα πρέπει να υπάρχουν δομές 
και θεσμοί να κινούνται και να δικάζονται άμεσα γιατί για να τελεσιδικήσουν μπορεί να πάρει τρία και τέσσερα 
χρόνια. ποιες είναι λοιπόν οι προβλέψεις σας για τις γυναίκες θύματα της ενδοοικογενειακής βίας καθώς επίσης 
και για τελεσίδικες αποφάσεις εφετείου όπου ορίζονται ξεκάθαρα οι ώρες επικοινωνίας; σε Αυστραλία βόρειο 
Ευρώπη και Αμερική έχουν ξεσκεπαστεί ήδη τα κυκλώματα παρόμοια αυτά των ενεργών μπαμπάδων που σκοπό 
είχαν αποκλειστικά να εκβιάζουν τις γυναίκες να μην προχωρούν σε μηνύσεις κατά των βιαιων 
πατεράδων/συζύγων! Τώρα τα λόμπι στην Ελλάδα θυμήθηκαν έναν τρόπο αντισυνταγματικό παράνομο και 
ενάντια στο συμφέρον του παιδιού για να επιτεθούν νόμιμα στη μητέρα των παιδιών τους; Σας ευχαριστούμε 
πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε. 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:11 | ΜΑΡΙΑ Α. ΖΑΦΕΙΡΗ  Από το άρθρο 1 – Σκοπός, λείπει η λέξη ΕΞΙΣΟΥ. «…διά της ενεργού 
ΕΞΙΣΟΥ παρουσίας και των δύο γονέων…», εάν πραγματικά ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου. 
 
21 Μαρτίου 2021, 17:32 | ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ «Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς»; Κύριοι Όλη η 
Ευρώπη γελάει μαζί σας, πάρτε πίσω το νομοσχέδιο παρωδία διότι άλλα υποσχεθήκατε ενώπιον του Ελληνικού 
λαού και άλλα πράξατε. Δεν χρειαζόμαστε το νέο νομοσχέδιο σας, το οποίο απλά ανακυκλώνει αυτά που ήδη 
είχαμε. Το νέο νομοσχέδιο σας, προσβάλει τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. Φτάσατε μέχρι και στο σημείο 
να αλλάξετε τον όρο της συνεπιμέλειας και να το βαφτίσετε γονική μέριμνα. Ντροπή που δεν σέβεστε τα θέλω τω 
παιδιών του Ελληνικού λαού. Ντρεπόμαστε για λογαριασμό των παιδιών μας που τα κοροϊδέψατε με ένα 
νομοσχέδιο εξευτελισμού της προσωπικότητας τους. Δυστυχώς με το παρόν νομοσχέδιο δεν πρόκειται να σας 
ξανά δώσει κανείς ψήφο εμπιστοσύνης. Η κοινωνία διαμαρτύρεται διότι δεν εξασφαλίσατε όπως λέγατε το καλό 
και το συμφέρον των παιδιών μας, απλά ανακατέψατε την τράπουλα και αντί για βαλές σας βγήκε κούπα. Αν 
μπορειτε λοιπόν μην κάνετε πίσω, γράψτε ιστορία και τηρείστε τις δεσμεύσεις σας, αλλιώς πάρτε όλα πίσω για να 
μην γελούν ακόμη και τα παιδιά μαζί σας. Ευχαριστώ. 
 
21 Μαρτίου 2021, 15:28 | Λαδάκης Κωνσταντίνος Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκε μῦν. Το τελευταίο έτος είμαστε θεατές 
(και όχι μόνο) μίας δημόσιας συζήτησης για την πολυαναμενόμενη υιοθέτηση και από τη χώρα μας των κοινών 
γονικών ευθυνών ή της συνεπιμέλειας όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Η κυβέρνηση είχε καλλιεργήσει μεγάλες 
προσδοκίες και πολύς κόσμος ήταν έτοιμος να υποδεχτεί μετά βαΐων και κλάδων το νέο νομοσχέδιο. Όμως το υπό 
διαβούλευση νομοσχέδιο δεν είναι κοινές γονικές ευθύνες, δεν είναι συνεπιμέλεια. Είναι η νομοθέτηση της 
ισχύουσας νομολογίας, με μοναδική προσθήκη την προσπάθεια να προστατευτεί η επικοινωνία, η οποία μέχρι 
σήμερα αποτελεί μία προσχηματική παραχώρηση. Πριν από λίγα χρόνια υπουργός Δικαιοσύνης της προηγούμενης 
κυβέρνησης, ο οποίος είχε εκφραστεί δημοσίως με μένος κατά της συνεπιμέλειας, πρότεινε κάτι ανάλογο με το 
σημερινό νομοσχέδιο. Ο τότε υπουργός θεωρούσε ότι η μόνη αλλαγή που θα έπρεπε να γίνει στο ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο, ήταν η προστασία της επικοινωνίας του παιδιού με το δευτερεύοντα γονέα. Δηλαδή δύο 
υπουργοί ο ένας υπέρμαχος της αποκλειστικής επιμέλειας και ο άλλος υποτίθεται υπέρμαχος της συνεπιμέλειας 
κατέληξαν στο ότι το μόνο που χρειάζεται να αλλάξει είναι, η επικοινωνία να πάψει να είναι προσχηματική. Είναι 
προφανές ότι η σημερινή κυβέρνηση υπαναχώρησε από τις αρχικές της θέσεις. Προτίμησε να μην έρθει σε 
αντίθεση με τις αντιδραστικές δυνάμεις του τόπου που αντιστέκονται στην πρόοδο και την εξέλιξη της Ελληνικής 
κοινωνίας. Οι δυνάμεις αυτές επικαλούνται κάποια ανθρώπινα δικαιώματα, όχι για να τα προστατέψουν αφού 
αυτά δεν κινδυνεύουν πραγματικά, αλλά για να δικαιολογήσουν τις πεποιθήσεις τους κατά της συνεπιμέλειας 
(δηλαδή κατά της ισότητας των γονέων). Οι δυνάμεις αυτές δήθεν διαφωνούν με το νομοσχέδιο που «ανέβηκε» 
δίνοντας ένα πρόσχημα στην κυβέρνηση ότι δήθεν είναι ένα νομοσχέδιο ρηξικέλευθο. Στην πραγματικότητα όμως 
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πρόκειται για ένα άτολμο, άχρωμο και άοσμο νομοσχέδιο και είναι προϊόν συμπαιγνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση 
και την αντιπολίτευση για να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Η λατινική εκδοχή του γνωμικού είναι αυτή που 
ταιριάζει στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο: «Parturient montes, nascetur ridiculus mus». Δηλαδή «κοιλοπονούν 
τα όρη, αλλά θα γεννηθεί γελοίος ποντικός». 
 
21 Μαρτίου 2021, 14:08 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κύριοι Βουλευτές Κύριε Πρωθυπουργέ Για άλλη μία φορά βρίσκομαι 
στην δυσάρεστη θέση να διαπιστώσω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκθέτει την κυβέρνηση ανεπανόρθωτα για άλλη 
μία φορά, για άλλη μία φορά συνεχίζει την πολιτική των προκατόχων του ΣΥΡΙΖΑ ιδίως όταν, η συμμόρφωση της 
Ελλάδος με το Διεθνές & Ενωσιακό Δίκαιο ήταν και προεκλογικά αλλά και μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης 
σημαία για τον Πρωθυπουργό. Στο βίντεο που θα δείτε Δείτε εδώhttps://www.youtube.com/watch?γινόμαστε 
μάρτυρες ενός Βουλευτή να εγκαλεί έναν Υπουργό για ασυνέπεια λόγων και έργων ιδίως όταν η αναμόρφωση του 
Οικογενειακού δικαίου σε θέματα κοινής επιμέλειας τέκνων ήταν προεκλογική υπόσχεση της ΝΔ πολύ πριν 
αναλάβει την διακυβέρνηση. Θα Σας επισημάνω μερικά σημεία της απάντησης του Υπουργού που αποδευκνείουν 
εμμέσως ότι ΔΕΝ ΘΑ ΝΟΜΟΘΕΤΉΣΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.Ο λόγος, σαφής ,αλλά νομίζω τον καταλάβατε. Αρχίζει την 
πρωτολογία του με την εξής φράση, Χαίρομαι Κε Λοβέρδο γιατί παραμένετε συνεπής με την παρακολούθηση ενός 
ζητήματος.. Αυτό το ζήτημα ήταν Προεκλογική υπόσχεση του ίδιου του Πρωθυπουργού άρα ήταν υποχρέωση του 
Κου Υπουργού αμέσως μόλις ανέλαβε το Υπουργείο να το «τρέξει». Οχι μόνο δεν το έκανε αλλά περίμενε 6 μήνες 
τον Κό Λοβέρδο να του κάνει την πρώτη ερώτηση. Μόνος του παραδέχεται ότι δεν θα το έφερνε ποτέ, εμμέσως. 
Συνεχίζω.. Μιλάει για πρόβλημα που έμπαινε κάτω απο το χαλί για 40 ολόκληρα χρόνια και δήλωσε 
αποφασισμένος να το σηκώσει… το χαλί. .Το χαλί το είχε σηκώσει: α) ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και β) ο πρώην 
τομεάρχης δικαιοσύνης απο το 2017 Κος κος Παναγιωτόπουλος με καταιγισμό ερωτήσεων προς την τότε 
κυβέρνηση συριζα για μη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού. Ο ϊδιος άργησε 
κατά 1 χρόνο και 4 μήνες να το σηκώσει… και έπεται συνέχεια. Μίλησε για συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
Νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και δικαιολόγησε για μία ακόμα φορά την μή τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
που είχε θέσει ό ίδιος για δεύτερη φορά. Ανέφερε ότι: η συνεπιμέλεια θα είναι το ελάχιστο σε αυτήν την 
νομοθετική πρωτοβουλία που θα υπάρχει, δεν μίλησε καθόλου για εναλλασσόμενη κατοικία, Σκοπίμως (Nα μου 
επιτραπεί η φράση: τα έχουμε μάθει τα κόλπα απο προηγούμενους υπουργούς του συριζα). Συνεπιμέλεια χωρίς 
υποχρεωτική εναλλασσόμενη κατοικία είναι μηδέν. Το γνωρίζει και το γνωρίζουμε, απλά ρίχνει την μπάλα αλλού. 
Μιλάει για σεβασμό της Νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αλλά όχι σεβασμό στο διαρκές έγκλημα της γονεικής 
αποξένωσης που έχει γιγαντωθεί 1,5 χρόνο τώρα. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος ομιλώντας για αλλαγή τόπου 
κατοικίας με σκοπό να αποξενώσουν τα παιδιά απο τον άλλο γονέα. θα διαφωνήσω με τον Κο Λοβέρδο αλλά και 
με τον Κο Αμυρά αλλά και με τον Κο Χαρακόπουλο και τον Κο Μπουτσικάκη, δεν έχει καμμία καλή διάθεση ο Κος 
Υπουργός να νομοθετήσει, κατα παράβαση των άρθρων 2-18 της Δ.Σ.Δ.Π & του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ αλλά και 
πλήθους άρθρων της Χάρτας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Συμβουλίου της Ευρώπης. (οράτε παλιές 
αναρτήσεις μου). Συνεχίζει στην δευτερολογία του ο Κος Υπουργός να μιλάει για σοβαρές συζητήσεις ΜΕ ΟΛΟΥΣ, 
δικαστές, κόμματα, απαντώντας άμεσα ότι θα νομοθετήσει μόνο με την σύμφωνη γνώμη όλων όχι μονομερώς σαν 
κυβέρνηση. Το βροντοφωνάζει συνέχεια, έχει λόγο για αυτό. Για όλα τα ανωτέρω σας παρακαλώ να εφαρμόσετε 
το πρόγραμμα της ΝΔ, ο χαμένος χρόνος γονέων και τέκνων δεν αναπληρώνεται.  θεωρώ και ο πιό καλόπιστος 
κατάλαβε. Παρακαλώ επίσης να δείτε αυτό, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ https://www.youtube.com/watch?v=COOzTHh7EjcΟποιος 
δεν θέλει να νομοθετήσει συστήνει Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές .Με εκτίμηση, η ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟ ΤΣΙΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 91% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
 
21 Μαρτίου 2021, 13:12 | Δήμητρα Τ. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι το παρόν αλλάζει κάτι με αυτά που ήδη ισχύουν. 
Που είναι η ισόποση και ισοχρονη παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού? ΚΑΤΑΦΟΡΗ 
ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΙΣΟΠΟΣΑ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ 
 
21 Μαρτίου 2021, 13:47 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται να δοθεί λύση σε ένα κοινωνικό 
ζήτημα που είναι «κρυμμένο κάτω από το χαλί» για χρόνια, λόγω του οποίου «έχει αναπτυχθεί μια αρνητική 
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πραγματικότητα για τους πατεράδες (από ομιλία του κ. Υπουργού στη Βουλή). Εάν όντως το νομοσχέδιο 
αποβλέπει στην αποκατάσταση της κοινωνικής αδικίας σε βάρος των πατεράδων, που πλήττονται από τις σχετικές 
αποφάσεις των Δικαστηρίων που αναθέτουν στις μητέρες την επιμέλεια του προσώπου των παιδιών τους, 
διερεύνησε το Υπουργείο ποιο ποσοστό εξ αυτών (των πατεράδων) άσκησε τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα 
για να τους ανατεθεί η επιμέλεια (λειτουργική, ισόχρονη κλπ): Για ποιο λόγο δεν ακούστηκε η άποψη των μητέρων 
που έχουν την επιμέλεια των παιδιών και συνεπώς επιφορτίζονται όλα τα βάρη της ανατροφής των παιδιών τους; 
H κοινωνική αδικία που με βεβαιότητα θα υποστούν λόγω της ανατροπής, με ανυπολόγιστες συνέπειες, της 
καθημερινότητας, της ζωής, που έχουν εξασφαλίσει για τα παιδιά τους μέχρι τώρα, δεν ενδιαφέρει κανέναν: Πως 
συνάδει όμως αυτός ο καθ’ ολα επιλεκτικός αποκλεισμός τους, όσον αφορά την έκθεση των απόψεων τους πριν 
την κατάθεση του νομοσχεδίου, με τη γενικότερη κοινωνική πολιτική προστασίας τους ως γυναίκες, μητέρες, 
πληττόμενες άγρια από την ανεργία, που επιβίωσαν οι ίδιες ή/και τα παιδιά τους από την ενδοοικογενειακή βία» 
 
21 Μαρτίου 2021, 12:08 | ΔΚ Η ανάγκη ριζικής μεταρρυθμισης είναι κατι παραπανω απο επειγουσα. Το ισχύον 
δίκαιο και γενικοτερα ο ΑΚ οσον αφορά τις σχεσεις γονέων και τεκνων μετα τυχον διαζύγιο είναι ξεπερασμενο και 
προβληματικό αφου κυριαρχεί η αποκλειστική επιμέλεια ως κυριος κανονας ανατροφής τεκνων με σοβαρα 
προβλήματα ακόμα και μετα την εκδοση της δικαστικης αποφασης. Ο νόμος αλλά και η εφαρμογή του στο 
δικαστήριο αλλα και μετα παρουσιαζει σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τα πρότυπα της ΔΣΔΠ, που αφορούν 
έναν σημαντικό και ολοένα αυξανόμενο αριθμό παιδιών, εντοπίζονται στο Κεφάλαιο που πραγματεύεται τις 
σχέσεις γονέων και τέκνων, και ειδικότερα αυτές που διαμορφώνονται μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση των γονέων 
(και πλέον τη λύση του συμφώνου συμβίωσης εντός του οποίου έχουν γεννηθεί). Με τον ν.1329/1983, η διάταξη 
που όριζε ότι ‘Ο πατήρ έχει την πατρική εξουσία’ (προϊσχύσαν άρ.1500 ΑΚ) αντικαταστάθηκε από το νέο άρθρο 
1510 ΑΚ: «Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την 
ασκούν από κοινού», με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αυθαιρεσία του ενός γονέα απέναντι στο παιδί και ο 
νομοθέτης σε επίπεδο νομικής διακήρυξης να κατοχυρώνει την κοινή φροντίδα των παιδιών και από τους δύο 
γονείς που ίσχυε στην πράξη. Αντίστοιχη διασφάλιση του κανόνα της κοινής ανατροφής των παιδιών από τους 
γονείς τους, όμως, δεν υπήρξε όσον αφορά την περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της έγγαμης συμβίωσης. Με το 
ισχύον δίκαιο, η εξακολούθηση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας στην περίπτωση διάστασης, 
διαζυγίου και, πλέον, λύσης του συμφώνου συμβίωσης, όχι απλώς δεν αποτελεί τον κανόνα, αλλά είναι μία μόνο 
από τις επιλογές του δικαστή – σημειωτέον, όχι η πρώτη- η οποία, επιπρόσθετα, τελεί υπό την προϋπόθεση της 
σχετικής συμφωνίας των συζύγων. Ως εκ τούτου, αρκεί να διαφωνήσει ο γονέας που προσδοκά την αποκλειστική 
ανάθεση της επιμέλειας στον εαυτό του, ώστε να εκλείψει η δυνατότητα αυτή από τις επιλογές του δικαστή. 
Επιπρόσθετα, η συμφωνία των γονέων δεν προβλέφθηκε καν ως δεσμευτική για το δικαστήριο, το οποίο, ακόμη 
και αν οι γονείς συμφωνούσαν να συνεχίσουν να ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, μπορούσε να την 
αναθέσει (συνολικά ή μέρος της) μόνο στον ένα (ή και σε τρίτον) -επικαλούμενο το συμφέρον του τέκνου (1511 
παρ.2ΑΚ).Η ρύθμιση αυτή δεν είναι επαρκής. Διότι η δικηγορική πρακτική -κατά κύριο λόγο- αναπαράγει τη 
συνήθη νομολογία, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται η λειτουργική κατανομή της γονικής μέριμνας και, 
συγκεκριμένα, ανατίθεται η άσκηση της επιμέλειας στον ένα γονέα, σχεδόν απαρέγκλιτα στη μητέρα, 
διαιωνίζοντας ανέπαφη την αντίληψη, που επικρατούσε ακόμη πριν από την τροποποίηση του Οικογενειακού 
Δικαίου του 1983 : ότι τα ανήλικα τέκνα πρέπει να μένουν με τη μητέρα τους, η οποία θεωρούνταν καλύτερη 
γονέας από τον πατέρα σε κάθε περίπτωση, εκτός αν διήγε ανήθικο βίο. Ως εκ τούτου, τα θετικά γνωρίσματα της 
μεταρρύθμισης του 1983 για την άσκηση της γονικής μέριμνας (περιορισμός της εξουσίας του ενός γονέα και 
κατοχύρωση της αρχής της κοινής ανατροφής από τους δύο γονείς) ανατρέπονται πλήρως στην πράξη μετά τη 
διάσταση/διαζύγιο/λύση του συμφώνου συμβίωσης, αφού η ‘εξουσία’ του γονέα που ασκει αποκλειστικά την 
επιμέλεια του προσώπου του τέκνου είναι (σχεδόν) απόλυτη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1518 παρ.1 
ΑΚ, ο γονέας αυτός παίρνει μόνος όλες τις αποφάσεις για την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την 
εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του’, ενώ ο άλλος ‘περιορίζεται σε 
τυπική παρουσία». Αυτή η κατάσταση, όμως, που αποτελεί την πραγματικότητα, που βιώνει η συντριπτική 
πλειοψηφία των παιδιών χωρισμένων γονέων στη χώρα μας, πόρρω απέχει από το πρότυπο ανατροφής του 
παιδιού, που περιγράφει η ΔΣΔΠ, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα του παιδιού σε ανατροφή και από τους δύο 
γονείς, χωρίς καμία διάκριση σε σχέση με την ύπαρξη, διατήρηση ή μη νομικού δεσμού μεταξύ των γονέων 
(άρ.18). Επιπλέον, η παγιωμένη δικαστηριακή και δικηγορική πρακτική αποτυγχάνει εδώ και δεκαετίες να 
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αποτυπώσει και να ανταποκριθεί στη νέα κοινωνική πραγματικότητα, όπου ο ρόλος των πατέρων έχει μεταβληθεί 
εντυπωσιακά σε σχέση με τα οικογενειακά πρότυπα και δεδομένα που επικρατούσαν στην ελληνική κοινωνία στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980.Κατά τη νέα χιλιετία, είναι εγνωσμένη η επιθυμία και τάση των πατέρων να 
διεκδικούν όλο και πληρέστερη εμπλοκή στην ανατροφή των παιδιών τους, ποιοτικά και ποσοτικά, όχι μόνο κατά 
τη διάρκεια του γάμου/συμφώνου, αλλά και μετά τη λύση του. Επομενως, καλοδεχόμενη η μεταρρύθμιση και 
μακάρι να εφαρμοστεί προς την κατευθυνση της απο κοινου ανατροφής των παιδιών μας. 
 
21 Μαρτίου 2021, 12:09 | Σχιζακης Τίτος  Θα ήταν σωστό για τη συνεπιμελεια και οι δύο γονείς να είναι ισότιμοι 
απέναντί στο νόμο. Κοινή ανατροφή και ίσο χρόνο. Μόνο έτσι θα υπάρξει σωστή συνεπιμελεια. 
 
21 Μαρτίου 2021, 12:52 | Αννα Ως γυναικα που υποστηριζει την ισοτητα και συμφωνα με τις τελευταιες 
επιστημονικες μελετες θεωρω οτι ο νομος δεν ξεκαθαριζει ρητα την συνεπιμελεια με αδιασπαστη απο κοινου 
ανατροφη του παιδιου και απο τους δυο γονεις. 
 
21 Μαρτίου 2021, 01:03 | Γεράσιμος Βασ. Θεοδωράτος  Ο δε, κατ΄ ουσίαν αυθαίρετος [και ουχί υπαγορευόμενος 
από κάποια επιστημονικά δεδομένα] χρονικός προσδιορισμός της επικοινωνίας σε 1/3 [ποσοστό που θυμίζει – 
ίσως όχι τυχαία, αλλά ενδεικτικό των προθέσεων του νομοσχεδίου – την κατά τεκμήριο συμμετοχή στα 
αποκτήματα του γάμου, όμως το τέκνο ΔΕΝ είναι απόκτημα], πέραν της ασάφειας που διαθέτει [ο υπολογισμός 
σε ποία βάση θα γίνεται; ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια;], και πέραν της ¨ελαστικότητας¨ που διαθέτει 
[ως μαχητό τεκμήριο], οδηγεί τον γονέα που λχ όλο το σχολικό έτος [οκτώ και πλέον μήνες] φροντίζει με κοπιώδεις 
προσπαθείας την καθημερινότητα του παιδιού [σχολείο, διάβασμα, κλπ] να αδυνατεί να έχει χρόνο διακοπών με 
το παιδί του [λχ να πάνε ένα ταξίδι]. Και επιπρόσθετα λεκτέον ότι η καθιέρωση του 1/3 ως ελαχίστου χρονικού 
διαστήματος επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την, αντισυνταγματική κατά την εμήν άποψη, απαίτηση του 
Νομοθέτη για να αλλάξει κατοικία, λχ εκτός περιφερειακής ενότητας, ο έχων την επιμέλεια γονέας να έχει την 
σύμφωνη γνώμη του άλλου γονέα ή δικαστική απόφαση, ξέχωρα ότι καταδεικνύει μια επιπόλαιη αντιμετώπιση 
από την Πολιτεία διά τον γονέα που μοχθεί, τον αφήνει συγχρόνως και εκτεθειμένο σε εκβιαστικά διλλήματα που 
ενδεχομένως, ιδίως εις το πλαίσιο συγκρουσιακού διαζυγίου, ίσως να του θέσει ο έτερος γονέας, λχ εις το 
εκβιαστικό δίλημμα ¨αν δεν συναινέσεις σε μικρή διατροφή τότε δεν θα συναινέσω να μετακομίσεις είτε θα ασκώ 
το δικαίωμα του 1/3 μόνο τους θερινούς μήνες και Χριστούγεννα και Πάσχα¨. Ήτοι λχ εις την τράπεζα της 
Διαμεσολάβησης θα προσέρχεται κατ΄ ουσίαν φοβισμένος και νοιώθοντας αδύναμος ο μοχθών γονέας και 
¨πάνοπλος¨ και ¨με το Νόμο¨ ο ¨κακός γονέας¨. Και αποτελεί επίσης παράδοξο του νομοσχεδίου η ¨καθιέρωση¨ 
του 1/3 στη επικοινωνία, ήτοι να επιζητεί με μαθηματικό τρόπο να προϋπολογίσει ανθρώπινες σχέσεις, και να μην 
θεσμοθετεί ένα ελάχιστο ποσόν διατροφής δια κάθε τέκνο, ώστε να αποφεύγονται αποφάσεις που επιδικάζουν 
ποσά πενιχρά, και για να τα λάβει ο δικαιούχος θα πρέπει ενίοτε να έχει υποβληθεί σε μεγάλας δαπάνας και να 
αναμένει και χρόνο ικανό. Αν δε τυχόν ήθελε θεωρηθεί το 1/3 του χρόνου για επικοινωνία ως ¨θεμέλιο¨ της 
¨εναλασσόμενης κατοικίας των τέκνων¨, παραβλέπει τότε το Νομοσχέδιο τις ανάγκες του παιδιού, αφού θεμέλιο 
της ανάπτυξης του παιδιού είναι η σταθερότητα και στο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. σπίτι. σχολείο, συντροφιές, 
παιχνίδι κ.λπ.), και αποτελεί γεγονός αναντίρρητο ότι οι συνεχόμενες μεταβολές στο περιβάλλον διαβίωσης 
προκαλούν άγχος και ανασφάλεια ιδίως στα παιδιά αλλά και στους εφήβους. Και είναι επίσης εσφαλμένο το 
νομοσχέδιο και εις το εξής: ανάγονται ως λόγοι κακής άσκησης της γονικής μέριμνας: ¨ιδίως: α. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων΄¨ λόγοι ήτοι πολλές φορές 
δυσδιάκριτοι λόγω του ομιχλώδους τοπίου που διαμορφώνουν οι εμπλεκόμενοι γονείς, συχνάκις 
αλληλομηνυόμενοι, ενώ για τα εγκλήματα: ¨ενδοοικογενειακής βίας ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής¨, που είναι κορυφαίας βαρύτητας, 
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αλλά και για τα οποία σε συγκρουσιακά διαζύγια υπάρχουν συχνά ψευδείς καταγγελίες, το νομοσχέδιο αντί για 
θέσπιση λχ της κατά προτεραιότητα εκδίκασής των, απαιτεί ¨αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής¨ για να του αφαιρεθεί η γονική μέριμνα. Όμως το ¨αμετάκλητο¨ απαιτεί 
πάροδο πολλών ετών, όπου το μεν τέκνο θα παραμένει απροστάτευτο, σε περίπτωση δε ψευδομηνύσεως ο 
ψευδομηνυθείς γονέας θα βιώνει τα πλείστα όσα συναισθηματικά αδιέξοδα αλλά και εμπόδια στην επικοινωνία 
του με το/α παιδι/ά του. Είναι λοιπόν προχειρότητα του Νομοσχεδίου να απαιτεί αμετάκλητη καταδίκη του γονέα 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, προκειμένου να του αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ λχ για το γονέα που 
επιδεικνύει ¨διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η 
με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς¨, διατύπωση και έννοιες που θα 
προκαλέσουν και πολλαπλά ερμηνευτικά προβλήματα, να αφαιρείται πιο γρήγορα η γονική μέριμνα. Και 
οδηγείται το νομοσχέδιο στο λογικό παράδοξο, και την σοβαροτάτη νομική αντίφαση: ενώ υποτίθεται ότι 
¨έρχεται¨ να επιλύσει προβλήματα, να δημιουργεί νέα, και αντί να θεμελιώνει την, ήδη εξάλλου προβλεπομένη, 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, επιτρέπει, με μία άκρως πρόχειρη ενδεικτική περιπτωσιολογία, στο 
Δικαστή να αφαιρεί την γονική μέριμνα, ακόμη και για λόγους επιδεχόμενους πολλαπλή ερμηνεία, ακόμη και για 
λόγους που οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι γονείς προθύμως ενίοτε ¨κατασκευάζουν¨ μέσα στο ομιχλώδες, και ενίοτε με 
¨κεραυνούς και καταιγίδες¨, τοπίο του χωρισμού των.Και σαφώς ελλείπει επίσης από το Νομοσχέδιο και η 
συγκρότηση καταλλήλων Υπηρεσιών, και δη συγκροτημένων από ειδικούς Επιστήμονες, που θα έχουν ρόλο 
επιβοηθητικό των γονέων, των τέκνων, του Διαμεσολαβητή, αλλά και όλων των παραγόντων της Δίκης. Ταπεινά 
Γεράσιμος Βασ. Θεοδωράτος. Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 
 
20 Μαρτίου 2021, 23:03 | Δήμητρα Μπουκουβάλα-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια Από το πρώτο άρθρο του 
νομοσχεδίου προκύπτει η ανάγκη της παρουσίας και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου. Η ανατροφή 
είναι μέρος της επιμέλειας του τέκνου και η επιμέλεια μέρος της γονικής μέριμνας. Μέχρι σήμερα, η επιμέλεια 
αναθέτονταν συνήθως από τους γονείς με κοινή τους συμφωνία ή από το Δικαστήριο αποκλειστικά μόνο στον ένα 
γονέα. Φαίνεται ο νομοθέτης να έχει διάθεση για την ανάμειξη-συμμετοχή πλέον και των δύο γονέων στην 
επιμέλεια του τέκνου (η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, 
τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του) και όχι μόνο στην 
γονική μέριμνα γενικότερα όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Μένει να δούμε όμως αν το πετυχαίνει. 
 
20 Μαρτίου 2021, 22:29 | Αλεπίδης Ιωάννης  Θέλω να επισημάνω ένα σημείο ανισότητας των φύλων. Είναι το 
γεγονός ότι το επώνυμο των τέκνων ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα κοινό για όλα τα τέκνα. Αυτό οδηγεί στην 
επιλογή του επωνύμου του πατέρα για όλα τα παιδιά με αποτέλεσμα το επώνυμο της μητέρας να χάνεται. Πιστεύω 
ότι δικαίωμα στη διαιώνιση του επωνύμου έχουν όχι μόνο οι άντρες αλλά και οι γυναίκες, όχι μόνο οι παππούδες 
από τον πατέρα αλλά και οι παππούδες από την μητέρα. Ναι είμαι πατέρας κοριτσιών. Η απόδειξη της 
«αδελφοσύνης» είναι απλή με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο ήδη αναφέρει τα επώνυμα 
όλων των τέκνων. 
 
20 Μαρτίου 2021, 18:52 | ΚΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μια σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να γραφτεί στο νέο 
νομοσχέδιο σας είναι σε περιπτώσεις πατεράδων που αδυνατούν να καταβάλλουν την μηνιαία διατροφή του 
παιδιού τους λόγω έκτακτων συνθηκών, όπως απώλεια εργασίας τους, η αναστολή εργασίας λόγω covid, να μην 
γίνετε όπως σήμερα με το προϊστορικό νόμο μήνυση από της συζύγους αυτών και κατόπιν να είναι σε διαρκές 
αυτόφωρη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να ξανά δουν τα παιδιά τους αφού οι πρώην 
σύζυγοι αν δεν καταβάλουν οι πατεράδες έστω και ένα μήνα την διατροφή ακόμα και σε έκτακτες περιπτώσεις 
προχωρούσαν σε μήνυση και κατόπιν αποσοβούν κάθε επικοινωνία του πατέρα με το παιδί αφού δεν το ξανά 
έδιναν βάση της δικαστικής αποφάσεως τις ώρες επικοινωνίας χρησιμοποιώντας την λογική ότι δεν πλήρωσες δεν 
θα ξανά δεις το παιδί σου.. Οι συνθήκες λόγω της πανδημίας που ζούμε όλοι μας κάποιες φορές μας δημιουργεί 
σημαντικό πρόβλημα ακόμα και να καταβάλουμε την μηνιαία διατροφή του παιδιού μας, λόγω των δύσκολων 
συνθηκών που διαμορφώθηκαν στον εργασιακό τομέα με συνεχόμενες αναστολές αλλά και απολύσεις των 
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εργαζομένων πατεράδων, Φροντίστε λοιπόν ο νέος νόμος να καλύπτει τέτοιου είδους περιπτώσεις διότι ο νόμος 
του 83’ «εκτελούσε» στους γονείς που δεν είχαν την επιμέλεια, με την παράμετρο ότι μόνο αν πληρώνεις την 
διατροφή μπορείς να βλέπεις το παιδί σου διαφορετικά είσαι σε συνεχή αυτόφωρη διαδικασία ενώ οι γονείς που 
είχαν την επιμέλεια σε περίπτωση που για έκτΑΚΤο  λόγο δεν έλαβαν έστω για ένα μήνα την διατροφή πλέον δεν 
ξανά έδιναν το παιδί στον γονέα με επικοινωνία βάση της δικαστικής απόφασης και αν γινόταν μήνυση εις βάρος 
τους αφού δεν έδωσαν το παιδί όπως όριζε η απόφαση, ήταν απλά σε 24 ώρες αυτόφωρη διαδικασία. Πλήρης 
αδικία οι νόμος του κράτους να φέρεται στον πατέρα που δεν κατάφερε σε έκτακτες συνθήκες να δώσει για ένα 
μήνα την διατροφή του, να του φέρετε σαν εγκληματία, ενώ στην μητέρα που δεν έδωσε το παιδί στον πατέρα 
βάση της δικαστικής απόφασης, απλά να την τιμωρεί με 24ρη αυτόφωρη διαδικασία. Ευχαριστώ. 
 
20 Μαρτίου 2021, 18:01 | Μαρία  Το συμφέρον του παιδιού εξυπηρετείται μόνο όταν η συνεπιμέλεια είναι 
υποχρεωτική, όχι συναινετική. Μόνο όταν η συνεπιμέλεια ορίζεται νομικά μπορεί να έχει ευεργετικές επιδράσεις 
στο παιδί, χωρίς αυτό να εργαλειοποιείται. Εάν δεν επιβληθεί αναγκαστικά διά νόμου μόνο καταστροφική μπορεί 
να φέρει και επι ετών δικαστικές διαμάχες. Επειδή λοιπόν ο παρών νόμος αποσκοπεί σε μή αποδιγμένες 
βιοκοινωνικές υπεροχές, εξού και στην απαξίωση του συμφέροντος του παιδιού, αυτή η παράμετρος πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θεσμούς ! 
 
20 Μαρτίου 2021, 16:19 | Ελίνα Το συμφέρον του παιδιού εξυπηρετείται μόνο όταν η συνεπιμέλεια είναι 
συναινετική, όχι υποχρεωτική. Μόνο όταν η συνεπιμέλεια επιλέγεται και αποφασίζεται ελεύθερα και αβίαστα και 
από τους δύο γονείς μπορεί να έχει ευεργετικές επιδράσεις στο παιδί. Όταν επιβάλλεται αναγκαστικά διά νόμου 
μόνο καταστροφική μπορεί να είναι. Επειδή λοιπόν ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του παιδιού, αυτή η παράμετρος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη απ’ όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς και θεσμούς. 
 
20 Μαρτίου 2021, 15:15 | Μ  Ρητορικό ερώτημα προς όσους είναι υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα 
ζευγάρια και κατά της συνεπιμέλειας (συνήθως οι γυναίκες είναι πιο «προοδευτικες» στο θέμα των υιοθεσιών). 
Σε περίπτωση που προχωρήσει η υιοθεσία ενός παιδιού από ομόφυλο ζευγάρι και εν συνέχεια αυτό χωρίσει, ποιος 
γονέας θα πάρει το 1/3 και ποιος τα 2/3 του χρόνου το παιδί; Και αν συνεχίσει να ισχύει το παρόν πλαίσιο, ποιος 
θα μένει με το παιδί και ποιος θα το έχει 2 ΣΚ το μήνα; Επειδή η απάντηση είναι προφανής, ότι δηλαδή οι γονείς 
θα έχουν ίσο χρόνο με το τέκνο τους μετά το χωρισμό τους, η ερώτησή μου είναι για ποιο λόγο να μην προβλέπεται 
από το νομοσχέδιο η συνεπιμέλεια, η εναλλασσόμενη κατοικία και ο ίσος χρόνος που θα περνάει το παιδί με τους 
γονείς τους μετά το χωρισμό τους. Το ίδιο εννοείται θα πρέπει να ισχύει και για τα εκτός γάμου τέκνα. 
 
20 Μαρτίου 2021, 14:24 | ΔΚ . Ο σκοπος ενός νομου και το αντικειμενο του (αρθρα 1-2 ) είναι αναγκαιος καθώς 
ερνηνευονται με αυτά απο τον δικαστή όλα τα επόμενα αρθρα του νομου στην βαση του σκοπου του νομοθετη. 
Επι του σκοπού κανεις γονιός δεν μπορεί να διαφωνησει ή να προτεινει κατι αλλο. Η ενεργός παρουσία και των 
δύο γονέων είναι υποχρεωση τους και κυρίως δικαιωμα του παιδιού όπως προβλεπουν οι ΔΣΔΠ (ΑΡΘΡΟ 18) , οι 
οδηγιες του Ευρωπαικού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Περαν αυτού οι ειδικοί επιστήμονες 
ψυχολογοι κλπ αλλα και η κοινη λογική. Τα παιδιά χρειαζονται δυο γονεις στην καθημερινότητα ανεξαρτητα απο 
την οικογενειακή κατασταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγαρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαιοι και οι δυο. 
 
20 Μαρτίου 2021, 13:55 | εκλογες τωρα  Η υποχρέωση της γυναίκας να εργασθεί και να διατρέφει τα παιδια της 
δεν υπαρχει σε ολο το νομοσχέδιο. Τα παιδιά δεν εχουν μητέρα?, ολη μερα φεισμποουκ να το παιζουν ανεργες 
και να τσαταρουν με «παρεουλα». Οι κυρίες ολο για διατροφούλες μιλάνε, για την δικιά τους διατροφή δεν βλέπω 
αναφορα. 400 ευρω για μωρά όταν η ΕΓΓΣΕ ειναι 534 ευρω?Να ακολουθηθεί το παραδειγμα της Γαλλίας, να 
βγαινει πινακασ διατροφων. Στην Γαλλια ο πατερας που δεν θελει την επιμελεια για δυο παιδια δινει 112 ευρω 
όταν εχει 1000 ευρω μισθο.Εδω γιατι 400? Εδω τις τεμπέλες τις εχετε κανει παμπλουτες… Το νομοσχεδιο ειναι 
παρωδία. Μας κοροιδεψατε, θελουμε εκλογες. Οι δικηγορινες, 2-3 ατομα με διαφορετικα ονοματα που 
αρθρογραφουν και περιμενουν την αμοιβη τους απο τις διατροφες να πανε να δουλεψουν σε σουπερ μαρκετ, 
τερμα το τζαμπα.παμε ΕΔΑΔ κατα ΝΔ. 
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20 Μαρτίου 2021, 12:38 | Αποστολος  Αν θελουμε να λεγόμαστε προοδευτική χώρα και αυτή που γέννησε την 
δημοκρατία θα πρέπει το οικογενειακό δίκαιο να εξελιχθεί όπως στις υπόλοιπες χώρες , ακόμη και στη Νοτια 
Αφρική, οι εποχές που ο μπαμπάς γύριζε μετά από 14 ώρες οικοδομή και δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί μετά τα 
παιδιά του , έχει εξαλειφθεί. Το μεγαλύτερο ποσοστό τον πατεράδων τιμούν το τίτλος τους και είναι απέναντι στα 
παιδιά τους παρά πάνω από σωστοί και ελάχιστες περιπτώσεις δεν είναι τίμιο να τους χρεώνουν και τους 
υπόλοιπους . Το υπουργείο του κ. Τσιάρα μήνες τώρα μας έδωσε ελπίδες και οι ελπίδες προσδοκίες . Ένας σωστός 
τίμιος νόμος που θα έχει πρώτα από όλα τον ίσο χρόνο , είναι ότι καλύτερο για την ψυχική υγεία των παιδιών που 
έτυχε να μην είναι μαζί και μέ τους 2 γονείς. Είναι εντελώς ξεφτίλα 30 χωρισμένες βουλευτίνες , γνωστές να μη 
πω ονόματα , άλλη από το Βόλο, άλλη από τη Ρόδο και άλλη από Αθήνα κτλ να πιέζουν τον Κ. Τσιάρα και 
προσωπικά τους ωφέλη, βάζοντας μπροστά το μωβ γκέτο. Περιμένω από τον κ, Τσιάρα να τηρήσει το λόγο του και 
τις υποσχέσεις του να περάσει το σωστό για τα παιδιά μας . Αν όχι μετά μην ψάχνουμε να βρούμε γιατί η κοινωνία 
μας έχει τόσα κοινωνικά προβλήματα για όλα ξεκινάν από το σπίτι και την οικογένεια . Τα παιδιά των χωρισμένων 
έχουν ένα σώμα και 2 καρδιές , η και χτυπά για τη μαμα και η άλλη για τον μπαμπά . Κύριε υπουργέ αλλάξετε όλα 
, να γίνεις ευεργέτης όλων αυτών των παιδιών και μετά από κάποια χρόνια θα μείνεις στη ιστορία , δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη τιμή από αυτό . 
 
20 Μαρτίου 2021, 11:03 | ΒΑΡΒΑΡΑ Είναι νομοσχέδιο ντροπής που εξυπηρετεί για αλλη μια φορά σκοτεινά 
συμφέροντα, οπως είναι η μη καταβολή διατροφής. Το ισχύον σύστημα μας, είναι παιδοκεντρικό, αυτό σημαίνει 
πως απώτερος σκοπός του νομοθέτη είναι το συμφέρον του τέκνου και μονον αυτό. Με την κατάθεση του εν λόγω 
νομοσχεδίου το συμφέρον του τέκνου μετατρέπεται σε βαλίτσα γεγονός ανεύφτικτο και συνάμα επικίνδυνο. Ένας 
γονιός είτε πατερας είτε μητερα μπορεί να έχει καλές σχέσεις επικοινωνίας ακομα και σε περιτωση διαζυγίου, 
αρκεί να το θέλουν και να παραμεριζουν τους εγωισμούς τους. Τόσα ζευγάρια με διαζύγιο συναινετικό και δεν 
έχει προκύψει ζήτημα με το μέλλον το παιδίων τους. Συνπεώς να θεσπιτούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια και 
οχι να αλλάζουν νόμοι κατα το δοκούν. 
 
19 Μαρτίου 2021, 16:23 | Κούρτης Παναγιώτης Θα ήθελα να επισημάνω κατ’ αρχάς ότι η οικογένεια είναι 
κύτταρο της κοινωνίας και η εύρυθμη λειτουργία της έχει θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό σύνολο 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ίσως γι΄ αυτό πολλές φορές παραμελούμε τέτοια ζητήματα κάτω από το 
βάρος της καθημερινότητας, χωρίς να διαγράφουμε χρονικό ορίζοντα. Ένα πρώτο που θα ήθελα να επισημάνω, 
είναι οι ευθύνες οικογένειας-πολιτείας. Απ’ την μία παλιά η οικογένεια μεταλαμπάδευε τη μόρφωση, την αγωγή 
και κάπου με τους σύγχρονους ρυθμούς απ’ την ‘αλλη έχει αναλάβει και η πολιτεία αυτό τον ρόλο μέσω του 
σχολείου, της στρατιωτικής θητείας για τους άντρες της επιμόρφωσης σε εργασιακά θέματα. Δηλαδή π.χ. τα αίτια 
μιας πολεμικής ήττας θα αναζητηθούν στην οικογένεια για το φρόνημα των στρατιωτών, στην πολεμική τέχνη των 
ευέλπιδων νέων ή στην ηγεσία του στρατού; Είναι κατά μία έννοια σύμπραξη δύο πλευρών που νομικά είναι 
διαχωρισμένα μεν αλλά αδιαίρετα δε και δεν ταυτίζονται. Στο εν λόγω ζήτημα το οποίο το αποτέλεσμα φαίνεται 
μετά από χρόνια πρέπει να συμμετέχουν και οι ανιόντες. Ένα δεύτερο είναι το ότι ο γάμος και τα παιδιά είναι το 
τέλος και όχι η αρχή της εργασιακής κατάστασης, σεξουαλικής ζωής, εν γενει αυτό που λέμε αποκατάσταση. Δεν 
αποτελεί κίνητρο για προσωπική αποκατάσταση όπως παλιά (προίκα, αστυφιλία). Οι ευθύνες για τα παιδιά είναι 
και νομικές αλλά και ηθικές και όχι να βγούμε από την υποχρέωση. Ένα τρίτο είναι οι ασθένειες που σχετίζονται 
με την οικογενειακή ζωή. Αυτές είτε είναι ψυχικές (ενδοοικογενειακή βία) είτε είναι σεξουαλικού τύπου 
(μεταδιδόμενα νοσήματα) , καλή είναι και η προσωποποιημένη βοήθεια αλλά πρέπει να εξετάζεται και 
απρόσωπα. Δηλαδή από την δεκαετία του 80 που βγήκε το aids άλλαξαν οι συνήθειες. Αυτό δεν μπορεί να 
προσωποποιείται αλλά να εξετάζονται τα στατιστικά στοιχεία και για τα ψυχικά και για σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα για να λαμβάνονται μέτρα έγκαιρα στο γενικό σύνολο του πληθυσμού. 
 
19 Μαρτίου 2021, 16:09 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ Στο νομοσχεδιο πρεπει να προστεθει η δυνατοτητα διεξαγωγης 
τεστ dna σε ολες τις αναγνωρισεις τεκνων εκτος γαμου με τη διαδικασια των ασφαλιστικων μετρων και οχι μονο 
με διεξαγωγη τακτικης δικασιμου. Προσωπικα παραθετω την δικη μου υποθεση που αφορα προσβολη 
πατροτητας,οπου για την αναγνωριση τεκνου πηρα δικασιμο 2 χρονια μετα,μια εφεση στη διαδικασια του 
επιτροπου και μια απορριπτικη αποφαση και εκ νεου επαναφορα της δικης οπου επεσε ο κοβιντ και ακομη 
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περιμενω…αποτελεσμα το παιδι μου ειναι σημερα 4ων ετων,ξεκινησα τις νομιμες διαδικασιες οσο ηταν 
ΑΓΕΝΝΗΤΟ ΑΚΟΜΗ και μεχρι σημερα δεν το εχω αντικρυσει ουτε μια φορα μιας και η μητερα αρνειται την 
πατροτητα και τη ληψη τεστ για να αποδειξω την αληθεια μου…. Λειτουργωντας παρελκυστικα,ολοι οι αντιδικοι 
τραβανε σε χρονο προκειμενου να δημιουργησουν μια σαθρη πραγματικοτητα στα παιδια.Με τη διαδικασια των 
ασφαλιστικων μετρων και τα αναλογα αποδεικτικα(προσωπικα εχω μεχρι ομολογια) θα ειχα εντολη ληψης μεσα 
σε ενα μηνα και με την αποδειξη θα κανονιζα την επικοινωνια εος οτου γινει η δικασιμος.ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ για πολυ κοσμο……Επισης μπορει ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ,δεν ενοχλει κανεναν 
αφου σε συναινεση το τεστ ως προαπαιτουμενο ειναι υποθεση μιας ημερας και σε αντιδικια θα δινονται οι 
αναλογες αποδειξεις για σχεσεις μεταξυ των γονεων κατα τον καιρο της συλληψης ωστε να γινεται η 
πιθανολογηση….Επισης αποφευγονται εντελως και τα λαθη που μπορει να γινουν σε αναγνωρισεις μιας και ο 
δικαστης ως πρωτο στοιχειο για μια αναγνωριση θα θετει το να δουμε αν εχουμε το σωστο γονιο στο σωστο παιδι. 
 
19 Μαρτίου 2021, 15:38 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Σας εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας για το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο σας στο οποίο δεν είναι ξεκάθαρο η διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού να ανατρέφεται και 
από τους δύο γονείς με απόλυτη γονική ισότητα όπως ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η γονική ευθύνη (μέριμνα 
& επιμέλεια) να είναι μια και αδιάσπαστη έννοια χωρίς κατανομή σε επί μέρους στοιχειά, με νομικό τεκμήριο για 
ίσο χρόνο ανατροφής και εναλλασσόμενη κατοικία. Ζητάμε να μην δοθεί πάλι όλη η εξουσία στους δικαστές και 
να διευκολύνεται η εφαρμογή του νέου νόμου με την κατάλληλη διατύπωση. Ζητάμε άμεση λύση στο πρόβλημα 
της Γονεϊκής αποξένωσης των παιδιών μας η οποία δεν κατοχυρώνετε σε καμιά περίπτωση με το νέο νομοσχέδιο 
σας αφού δεν υπάρχει μέσα σε αυτό η εξίσου ανατροφή των παιδιών και από τους 2 γονείς. Επί του νέου 
νομοσχεδίου υπάρχουν και πάλι γονείς 2 ταχυτήτων μέσα σε αυτό, προσβάλλοντας την προσωπικότητα του γονέα 
που δεν έχει την επιμέλεια ως δεύτερου γονέα, χωρίς καμιά νομική ισχύ επί των σημαντικών θεμάτων του, στην 
καθημερινή του ζωή. Παρακαλώ όπως διαμορφώσετε το παρόν νομοσχέδιο βάση του Ψηφίσματος 2079 (2015) 
Ευρωπαϊκού συμβουλίου για Ισότητα και κοινή γονική ευθύνη τέκνων : ο ρόλος των πατέρων ισχυρός με πλήρη 
συνεπιμέλεια αυτών.  
 
19 Μαρτίου 2021, 15:11 | Σπύρος  Αγαπητοί κύριοι και κυρίες βουλευτές, που είναι το δίκαιο και το ισότιμο που 
απαιτεί η κοινωνία μας στο παρόν σχέδιο νόμου? Μας εμφανίσατε ένα νομοσχέδιο με τις ίδιες παθογένειες που 
έχει και το προηγούμενο, έχει ως αρχή του την ενίσχυση της θέσης του ενός εκ των δύο γονιών και την 
αποδυνάμωση του συμφέροντος των παιδιών και του άλλου γονέα εξαιτίας αυτού. Γιατί επιτέλους δεν φτιάχνεται 
έναν νόμο όπου η βάση θα είναι το συμφέρων των παιδιών που είναι η ισόχρονη ανατροφή τους και ισόχρονη 
συναναστροφή τους και με τους 2 γονείς τους? Γιατί επιτέλους δεν φτιάχνεται έναν νόμο όπου η βάση θα είναι τα 
ίσα δικαιώματα συνολικά αλλά και η ίσες υποχρεώσεις συνολικά και των 2 γονιών? Επιβάλλετε να γίνει 
τροποποίηση των άρθρων για να απορρέουν αυτά για τα οποία ξεκίνησε και ο εκσυγχρονισμός του οικογενειακού 
δικαίου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ, είναι το μόνο δίκαιο για τα παιδιά, και το μόνο ισότιμο για τους γονείς, ( και 
ναι, να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις γονιών που είναι ακατάλληλοι για αυτό ). Εάν επιμένετε να θέλετε το προνόμιο, 
του να έχει την ευθύνη η εκτελεστική εξουσία να δίνει την επιμέλεια κατά την κρίση της στον έναν εκ των δυο 
γονέων, δεν θα πρέπει να υπάρξει και ένα άρθρο για τις περιπτώσεις όπου εσφαλμένα δίνει την επιμέλεια σε 
κάποιον? Εάν κάποιου το παιδί αποξενώνεται εξαιτίας αυτής της απόφασης, η ακόμα αν πέσει και θύμα βιασμού 
από τον νυν σύντροφο του ανθρώπου που η δικαστική εξουσία πήρε την ευθύνη να δώσει την αποκλειστική 
επιμέλεια μιας και εκείνος θα περνά περισσότερο χρόνο από ότι ο φυσικός πατέρας του παιδιού μαζί του, δεν θα 
πρέπει ο έτερος γονέας να έχει την νομική δυνατότητα να καταφύγει κατά αυτού που πήρε αυτήν την απόφαση 
αφού ήθελε να αναλάβει αυτήν την ευθύνη? Γιατί δεν μεταθέτετε αυτές τις ευθύνες 50/50 σε αυτούς που ανήκουν 
πραγματικά και επιμένετε να τις μοιράζεται με άνισο τρόπο εσείς? Επιβάλετε η τροποποίηση του παρόντος νόμου 
για να γίνει δίκαιος και ισότιμος αλλά και να εξασφαλίζει ότι θα εξαφανίσει όλες εκείνες τις παθογένειες του 
προηγούμενου νόμου αλλά και της παθογένειες της εκτελεστικής εξουσίας με τα γνωστά αποτελέσματα. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ._ ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ! ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ! 
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19 Μαρτίου 2021, 14:15 | Μεκριζης Σταυρος Eισαστε ήδη αντιπολιτευση με αυτό το νομοσχέδιο παρωδία , σας 
ψηφίσαμε να φέρετε ισότητα γονέων και μας φέρατε νόμοσχεδιο με την νομολογία της έκπτωτης. Μόλις κάνατε 
τον συριζα κυβέρνηση, αρκετα σας ταίσαμε εγκληματιες ανηλίκων 
 
19 Μαρτίου 2021, 13:50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο κίνδυνος της νομοθέτησης της νομολογίας κρύβεται 
στην ανάδειξη ενός πρωτεύοντα γονέα με τον οποίο το τέκνο θα διαμένει και ενός δευτερεύοντα, του γονέα του 
«πηγαινέλα». Διατηρούνται εξαιρέσεις για τα παιδιά εκτός γάμου. Δεν προβέπται μηχανισμός λειτουργίας της 
κοινή επιμέλειας πράγμα που θα οδηγήσει στη βέβαιη αποτυχία του νέου συστήματος και τη δικαιοόγηση της 
πρακτικής της αποκλειστικής επιμέλειας. Ο γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει καθορίζει τον τόπο κατοικίας 
του και επιπλέον ο τόπος αυτός δεν θα μεταβάλεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Δεν ορίζεται ότι οι 
διανυκτερεύσεις είναι μέσα στο 1/3 του χρόνου και ότι κατά τις σχολικές διακοπές ο χρόνος θα είναι Η μεταβατική 
διάταξη εξαιρεί όλες τις αποφάσεις αποκλειστικής επιμελειας που έχουν εκδοθεί. Δηλαδή προστατεύεται η 
αποκλειστική επιμέλεια και η διατροφή. Αν και δεν προβλέπονται τα σχέδια ανατροφής τέκνου – parenting plans, 
εισάγεται η υποχρεωτική διαμεσολάβηση με άγνωστους διαμεσολαβητές, άγνωστο κόστος και επιπλέον 
καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης.Ειδικότερες παρατηρήσεις επί του σχεδίου :Άρθρο 3Τόπος κατοικίας 
τέκνου. Ως τόπος νομίμου κατοικίας του τέκνου πρέπει να ορίζεται η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. 
Άρθρο 4.Συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει την χρήση σχεδίων 
ανατροφής τέκνου. Με αυτά θα ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψηςς, 
σπουδών, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχές της 
ανατροφής του παιδιού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο οι γονείς 
καλούνται να απαντήσουν. Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον άλλο κατά 
τη πρώτη υποχρεωτική συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει στη συμφωνία 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας των γονέων. 
Άρθρο 5Συμφέρον τέκνου. Άρθρο 1511Συμφέρον του τέκνου. Ως συμφέρον του τέκνου ορίζεται η εξίσου 
ανατροφή του και από τους δύο γονείς του. Το τελευταίο εδάφιο πρέπει να διορθωθεί προβλέποντας αντί για την 
ωριμότητα την ικανότητα του τέκνου να έχει σχηματίσει δική του άποψη για τη ζωή του καθώς και ότι η γνώμη 
του τέκνου πρέπει έχει ληφθεί κατάλληλα δηλαδή από ειδικούς που έχουν τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα. 
Ιδίως για τα τέκνα που σήμερα ζουν μόνο με τον ένα γονέα. Άρθρο 6Ορισμός διαμεσολαβητών. Η εκούσια 
διαμεσολάβηση είναι χρήσιμη και χρειάζονται οικογενειακοί διαμεσολαβητές. Δε νοείται η υποχρεωτική υπαγωγή 
στη διαμεσολάβηση είτε από το νόμο είτε από το δικαστή. Το δικαστήριο μπορεί σήμερα να κάνει χρήση του 
άρθρου 214 ΚΠολΔικ (δικαστική μεσολάβηση). Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση επιφέρει καθυστέρηση με την μετ’ 
απόδειξη συζήτηση και αυξημένο κόστος. Άρθρο 7.Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει 
πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». 
Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο 
γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί ν’ αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά 
μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. 
Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων 
του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο 
αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν 
μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. Δεν συντρέχει 
λόγος μεταρρύθμισης του άρθρου 1514 ΑΚ Άρθρο 9.Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Από το άρθρο 1515 ΑΚ 
του σχεδίου νόμου πρέπει ν’ αφαιρεθούν οι λέξεις «με αγωγή που άσκησε ο πατέρας» και ολόκληρη η δεύτερη 
παράγραφος. Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός γάμου και με οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρίζεται ν’ απολαμβάνει 
της ανατροφής και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 10.Πράξεις από τον ένα γονέα. Στο υπάρχον άρθρο 1516 του 
ΑΚ πρέπει να προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου 
κατά του άλλου γονέα ή άλλου υπόχρεου. Άρθρο 11.Προσωπική επικοινωνία. Σύμφωνα με τις παρούσες 
προτάσεις δε πρέπει να υπάρχει «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά συνέπεια δε νοείται επικοινωνία 
γονέα με τέκνο παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια. Το ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για 
αυτές τις περιπτώσεις. Άρθρο 12.Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα. Στο τέλος 
της δευτέρας παραγράφου πρέπει να προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή στο τόπο της νομίμου κατοικίας 
του». 
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19 Μαρτίου 2021, 13:43 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ .ΝΟΜΙΖΩ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ. ΕΠΙ ΜΗΝΕΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΣΑΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕ ΠΑΧΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΕΡΙ 
ΑΥΤΟΥ.ΔΕΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΚΑΙ 
ΑΛΛΙΩΣ ΕΒΓΑΖΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ.ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΤΕ 
ΣΩΣΤΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΩΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ.ΝΤΡΟΠΗ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΒΓΗΚΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ 
ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΟΤΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΕΝΟΣ ΣΤΥΓΝΟΣ 
ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΛΑΙΚΙΣΤΗΣ.ΜΟΝΗ ΛΥΤΡΩΣΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ. 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Απευθυνομαι στους βουλευτές της ΝΔ και οχι στον Υπουργό διότι μας 
εδειξε με την στάση του οτι είναι παραβάτης καθήκοντος και είναι ανούσια η αναφορά σε αυτόν. Κύριοι βουλευταί 
γνωρίζετε ότι η Ελληνική πολιτεία έχει υποχρέωση να νομοθετήσει την κοινή επιμέλεια βάσει των παρακάτω:1) Η 
επιταγή της Διεθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα του Παιδιού .Η Ελλάδα την κύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου 1992 
(νόμος 2101/1992) και, δυνάμει του άρθρου 28, παρ. 1 του Συντάγματος, επιβάλλεται να αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και να υπερισχύει έναντι κάθε άλλης, αντίθετης διάταξης νόμου.2) Με 
τις υπερνομοθετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως αρ. 8 παρ. 2 ΕΣΔΑ, 2,. 7, 9 
και 18 ΔΣΔΠ, 3, 19 Σύμφωνου Αστ. Πολ. Δικ., αρ. 5 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, άρθρο 24 Χάρτη Θ.Δ. Ε.Ε., τα οποία 
ισχύουν στην Ελλάδα και είναι ιεραρχικά ανώτερα, μεταγενέστερα του Α.Κ. του 1983 και ειδικότερα. Ομοίως τις 
πολλές αποφάσεις του ΕΔΔΑ καθώς και τα πρόσφατα και επαναστατικά (1) ψήφισμα 15/2015 Συμβουλίου 
Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης και (2) ψήφισμα 2079/2015 της επιτροπής ισότητας της κοινοβουλευτικής 
συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η αποκλίνουσα πιο πάνω θέση κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι συνιστά 
αρχή καταγγελίας των διεθνών συμβάσεων που ισχύουν και να ελεγχθεί από τα διεθνή όργανα ελέγχου, τα οποία 
επιβάλουν την κοινή επιμέλεια μετα την διάσπαση των γονέων ως δικαίωμα των παιδιών και όχι των γονέων. 
Ελληνικό σύνταγμα Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) λέει: 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες 
και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Κύριοι βουλευταί η ΝΔ μέσω του τότε αρμόδιου τομεάρχη 
Κου Παναγιωτόπουλου είχε καταθέσει πλήθος ερωτήσεων και επίκαιρων ερωτήσεων πρός την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
γιατί δεν συμμορφώνεται με την Ευρωπαική πρακτική, πρακτική που προτείνει την κοινή επιμέλεια τέκνων μετα 
το διαζύγιο όπως και τις πολλές ερωτήσεις του βουλευτή Ιωαννίνων Κου Αμυρά ο οποίος κατέθεσει και σχέδιο 
Νόμου. Γιατί η ΝΔ ενώ προεκλόγικά είχε υποσχεθεί ισότητα γονέων τελικά εφερε ενα εγκληματικό νομοσχέδιο 
που θα στέλνει με τον νόμο φυλακή ανεργους που στα 500 ευρω διατροφή θα δίνουν 499 και θα εχουμε 
παραβιάση δικαστικής αποφασης απο τον κακό πατέρα. Σας κάναμε βουλευτές και δεν επεμβένετε, δεν είναι 
υποχρέωση του βουλευτή να καταψηφίσει αυτό το εγκληματικό εκτρωμα που ήρθε προς διαβούλευση? 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Επαναδημοσίευση ερώτησης της 13 • 8 • 2018.Σαν να μην πέρασε μία 
μέρα απο τότε,αναδημοσεύση μεν του τότε κειμένου αλλά με άλλη κυβέρνηση , αυτήν της ΝΔ,α υτήν που δια 
στόματος του Κου Παναγιωτόπουλου ο οποίος κατ εντολή του Πρόέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη είχε υποσχεθεί 
κοινή επιμέλεια εναλλασόμενη κατοικία, αυτήν που εγκαλούσε μέσω του Κου Παναγιωτόπουλου τους υπουργούς 
του ΣΥΡΙΖΑ για μη συμμόρφωση με το Διεθνές και το Ενωσιακό δίκαιο σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού. Κoi 
βουλευτές , Kε Πρόεδρε Με την αλλαγή της διακυβέρνησης το (2015) 2019 οι διαζευμένοι πατεράδες 
αντιμετωπίσαν για πρώτη φορά δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά το δικαίωμα τους στην οικογενειακή ζωή 
(άρθρο 8 της ΕΣΔΑ) .Η τωρινή κυβέρνηση αρνείται να συμμορφωθεί με την ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (άρθρο 18 ΔΣΔΠ) που ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ κοινή επιμέλεια τέκνων και ισότητα βαρών απέναντι 
στα παιδιά.Αυτή την στιγμή ο διαζευμένος πατέρας καλείται να αποξενωθεί απο το παιδί του μιας και στην πράξη 
μόνο αν θέλει η μητέρα του το δίνει,αυτό αποδείχτηκε και απο την καταδίκη μας απο το Ευρωπαικό Δικαστήριο 
{ΕΔΔΑ απόφ. της 16.6.2016 (προσφυγή αρ. 74758/11) ΕφΑΔ 2016,785},αλλά και να αποδίδει «τρελές» διατροφές, 
3 και 4 φορές επάνω απο αυτά που ανάλωνε η οικογένεια ως έξοδα για τα παιδιά πρίν την διάσπαση στην ελλάδα 
της ανεργίας και της κρίσης επι 10 συνεχόμενα χρόνια. Τα ανωτέρω αποδυκνείονται και απο τα ισχύοντα σε άλλες 
«τριτοκοσμικές» χώρες όπως η Γαλλία ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όπου ένας πατέρας καλείται να αποδώσειμε μισθό 1000 ευρώ 
διατροφή για 2 παιδιά 112 ευρώ!!!. Στην Γαλλία υποχρέωση για τα τραφούν αυτά τα παιδιά έχουν και οι 
μητέρες!!Στην Ελλάδα (300) 450 ευρώ είναι η υποχρέωση ανέργου για 2 παιδιά! Υπεύθυνος για την διατροφή τους 
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απο τον Νόμο είναι μόνο αυτός, ΟΧΙ Η ΜΗΤΕΡΑ, με την πρόφαση οτι αυτή έχει κατ 99,99% την επιμέλεια. Η μητέρα 
αμοίβεται με υπέρογκες διατροφές χωρίς υποχρέωση να εργασθεί για την «φροντίδα» των δικών της παιδιών. Η 
κουβέντα σε εναν χαμηλοαμοιβόμενο ή άνεργο πατέρα που του επιδικάζουν υψηλές διατροφές είναι ότι εισαι 
εσύ υπευθυνος για τα παιδιά αλλά ΟΧΙ Η ΜΗΤΕΡΑ. Σεξιστική αντιμετώπιση καθ εξιν απο την ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ.Η 
μητέρα δεν αντιμετωπίζει ποινές αν ειναι άνεργη ή εθελλημένα δεν εργάζεται, ο πατέρας ΝΑΙ.Η υψηλές διατροφές 
έχουν ένα και μόνο σκοπό, αφενός να εξουθενώνουν τους πατεράδες οικονομικά με απώτερω σκοπό να μην 
ζητούν την επικοινωνία (μιας και εν τοις πράγμασι θα είναι αδύνατη ελλείψει πόρων), αφετέρου να διαιωνίζει την 
αντιπαλότητα των πρώην συζύγων μιας και η μη απόδοση αυτών των υψηλών διατροφών λόγω αδυναμίας θα 
οδηγεί σε, 1) νέες μηνύσεις, 2)νέες αγωγές ενάντια στους πατεράδες άρα ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣΗ Ευρωπαική Ενωση πάλι περίοδο διακυβέρνησης Της τωρινής Κυβέρνησης προχώρησε σε Ψήφισμα, το 
2079/2015 (ισότητα γονέων) με το οποίο προτρέπει τις χώρες μέλη να προχωρήσουν άμεσα σε ψήφιση της ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΜΈΛΕΙΑΣ, ψήφισμα το οποίο η κυβέρνηση όχι μόνο αγνοεί αλλά κουνάει και το χέρι σε αυτούς που την 
προτείνουν ως την πιό ευεργετική λύση για τα παιδιά χρησιμοποιώντας «απίθανες» προφάσεις. Και για να γίνει 
απολύτως κατανοητό, παρά τις απαντήσεις του αρμόδιου υπουργού ότι η Ελλάδα (δεν) υποχρεούται να 
συμμορφωθεί με το ψήφισμα 2079/2015 ούτε με άλλη σύμβαση για το δικαίωμα των τέκνων να μεγαλώνουν και 
με τους δύο γονείς σας ενημερώνω οτιη Διεθνούς Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιου ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ , 
και θεωρώ οτι θα γίνει πολύ σύντομα προσφυγή διότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Καλείσθε να 
καταθέσετε την γνώμη σας σε αυτό το Νομολογιακό έγκλημα που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα αλλά και στην βίαιη 
αποξένωση του πατέρα απο τα παιδιά του με μία δικαστική απόφαση. Ζητούμε επίσης της υποστήριξης σας στην 
επιβολή Δικαίου και όχι στο έγκλημα της αποκλειστικής επιμέλειας που έρχεται σε ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!ii) Επειδή η ΝΔ δεν τήρησε τις υποσχέσεις της επ ουδενί, οι φωνές απο το βάθος που 
ακούγονται από το αρμόδιο Υπουργείογια ένα δήθεν νομοσχέδιο (το οποίο 2 χρόνια τώρα δεν το έχουμε δεί καν 
ακόμα) σε καμμία των περιπτώσεων δεν αφορούν τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου δια στόματος του 
Κου παναγιωτόπουλου περί ισότητας γονέων. Επειδή όπως και ο αρμόδιος Υπουργός έχει υπερτονίσει στους 
κύκλους των δικηγόρων πως πρώτιστο μέλημα του είναι να μην κοπούν οι διατροφές στις Κες (γιατί υποννοεί ότι 
είναι ανίκανες να διατρέφουν τα παιδιά τους), επειδή αυτό θα σήμαινε για τους δικηγορικούς σύλλογους μείωση 
της δικηγορικής ύλης, επειδή ευχαριστούμε τους δικηγόρους που θέλουν να προστατεύσουν τις πελάτισες τους 
αλλά και τα παιδιά μας ,επειδή αυτή η ανιδιοτελής αγάπη για παιδιά (τα δικά μου) που όυτε καν γνωρίζουν με 
συγκινεί βαθύτατα και πλέον δεν κρύβωνται με τίποτα οι προθέσεις τους (δείτε εδώ). Επειδή ο αρμόδιος Υπουργός 
ακούει το 0,02% της εκλογικής βάσης υπερτονίζω αυτούς που λατρεύουν τα παιδιά μου και τις διατροφές τους, 
αυτές (τις διατροφές) που τους παρέχουν (ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ) τον άρτον ημών τον επιούσιον, επειδή ο Κος 
Υπουργός δεν το κρύβει αλλά μιλάει για τις διατροφές, επειδή οι συντεχνίες δεν το κρύβουν αλλά μιλάνε μόνο για 
διατροφές, επειδή και εγώ δεν θα το κρύψω δεν θα μιλήσω για διατροφές αλλά για την εκλογική βάση που σας 
έκανε κυβέρνηση.. ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ πρώην Μέλος ΝΔ. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2: «Αντικείμενο»  
 
1 Απριλίου 2021, 21:41 | Αικατερίνη. Τα παιδιά μας κλαίνε και δεν τα ακούτε. Πονάνε και αυτά μαζί με εμάς.. 50-
50 ΊΣΟΣ ΧΡΌΝΟΣ… ΊΔΙΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ… ΤΕΡΜΑ πια τα ψέματα ..οι δολοπλοκίες ..η 
αποξένωση.. Να καταδικάζονται όσοι καταστρέφουν αθώες ψυχές.. ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν την 
αγάπη τους!! 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | Ελευθερία. Σε μια χώρα που γέννησε την Δημοκρατία είναι ντροπή να προωθούνται 
τέτοια νομοσχέδια τα οποία επιβάλλουν οριζόντια μέτρα για όλες τις περιπτώσεις! Είναι ντροπή να έχουν 
αποκλειστεί από τον δημόσιο διάλογο η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
καθώς και οι γυναικείες οργανώσεις! Και το σημαντικότερο όλων είναι ντροπή να επιβάλετε η επικοινωνία ενός 
παιδιού με τον κακοποιητή του! Άμεση δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων με στελέχωσή τους από ειδικούς 
ψυχικής υγείας! Προστατέψτε τα παιδιά μας και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας! 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.  Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
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ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | ΜΕΝΔΩΝΙΔΟΥ ΑΡΙΕΤΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
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του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ  
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
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γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:50 | ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΡΑΛΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 1 Απριλίου 2021, 20:27 | ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΝΤΙΝΑ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση 
άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως 
εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
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να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:22 | ΦΙΛΙΠΙΑ ΠΟΛΙΤΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
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του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
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επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | ΦΙΛΙΑ ΛΟΙΖΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:. Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | Γιώργος Γεωργιάδης. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν 
χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -
για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί 
καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η 
αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το 
παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και 
υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων 
γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 
1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση 
τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη 
καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του 
άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά 
αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά 
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εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
(1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, 
εκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την 
προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό 
μόνο γι αυτό. 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | ΓΙΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΚΑΡΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
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ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΣΧΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.  Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
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ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ  
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
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Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
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αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
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γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | ΓΕΡΟΣΤΣΑΘΗ ΜΑΡΙΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
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Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση 
άρθρου 56 ΑΚ.  Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως 
εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
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πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | ΓΙΑΝΝΙΩΔΗ ΧΡΥΣΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.  Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | ΧΡΥΣΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
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ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.  Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:08 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
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Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει  ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
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το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.  Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
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1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | ΜΟΝΙΚ ΣΤΟΥΠΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
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ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
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παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΥΠΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
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ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | ΣΤΟΥΠΑ ΒΑΣΣΩ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
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ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:38 | Μαρία Ποτολιου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
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ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
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διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | ΝΙΚΗ ΜΕΝΔΩΝΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
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αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Δημοσθένης Ραπτης. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015 ΕΛΨΕ ΣΕΨ ΣΕΚ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | ΧΑΡΑ ΠΛΟΣΚΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ 
Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | ΖΕΝΟΒΙΑ ΚΑΡΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
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ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
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δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
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πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Ιωάννης Παύλου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. .Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.  Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
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ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και  τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
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ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | Άννα Σ. Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων 
και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των γονέων. Κοινή επιμέλεια – Ίσος χρόνος και για τους δυο γονείς – 
Εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 20:27 | ΣΤΑΡΙΚΙ ΛΙΑΝΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.  Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
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ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:27 | ΚΟΥΝΕΛΗ ΜΑΡΙΚΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.  Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
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ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
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τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
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επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | ΜΠΑΧΑ ΜΑΡΙΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | ΚΟΥΝΑΚΗ ΠΕΠΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 



617 
 

της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
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του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | ΠΕΠΗ ΞΥΔΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
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δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | ΒΑΣΩ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
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διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις 
για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και 
τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 20:57 | ΝΤΟΥΝΤΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | ΧΑΛΟΦΤΗ ΜΕΓΑΡΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | ΛΙΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
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εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
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Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
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ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ  ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΚ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.  Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
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του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 



628 
 

γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΗ ΓΙΑΓΙΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | alepo. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. 
ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. 
Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | ΒΙΚΥ ΣΤΟΥΠΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
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επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης 
των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
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που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | ΕΜΙΛΙΤΣΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. . Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
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ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:20 | Κωνσταντίνος Οικονομίδης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:09 | ΡΕΝΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΑΚΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ..Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
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λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΣΙΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
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την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ  
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 
ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 
εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής 
άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | ΝΤΙΝΑ ΣΤΟΥΠΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΠΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 



640 
 

εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΟΥΠΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
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του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
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επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΟΥΠΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:33 | Λαμπρος Ουζουνης. Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την 
εγγονή μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο 
νέος νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | ΕΙΡΗΝΗ ΕΜ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.  Ο 
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ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
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που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΜΙΛΙΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
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ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
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δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
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όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | ΕΦΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
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συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
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διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 20:36 | ΡΕΝΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΛΕΒΑΝΤΙΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
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εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-



655 
 

Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:08 | ΛΕΝΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.  Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
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ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:33 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
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του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
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γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:08 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:08 | ΤΟΥΛΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
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εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | ΤΟΥΛΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 



661 
 

του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
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επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | ΒΑΣΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΚ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΙΤΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς  
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
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1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
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οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 19:13 | Ζωή Α. Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. 
 «Ναι, αλλά εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο 
αυτά χρειάζομαι για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος 
που έχω διαλέξει για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι 
έτσι θα είσαι ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, 
αφού δεν ξέρω τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο 
όμορφα και γλυκά λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και 
ύστερα το παιδί κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε 
στο παιδί και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι 
στη γη υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός 
αγκάλιασε το παιδί και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο 
την ζωή του». Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». 
– «Ο Άγγελός σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις 
πάλι σε μένα. Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή 
επικρατούσε απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί 
βιαστικά ρώτησε: «Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: 
«Τον Άγγελό σου θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. 
Το όνομα του Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»! Παρακαλώ όπως 
αποσυρθεί το νομοσχέδιο Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 
όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | polit alex. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 



666 
 

διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 19:21 | mixalhschios.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 19:47 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΙΟΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΤ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
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εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
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Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΛΩΤΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
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ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΛΟΥΒΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
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του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
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γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:25 | ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΔΩΝΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
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εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:08 | Λεωνίδας. Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων 
και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του 
συμφώνου συμβίωσης ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | τακης χιος. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
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ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:30 | ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΥΧ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
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Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά 
στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:37 | Ζαβιτσάνου Κ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση 
της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οροθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- 
η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση 
του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε 
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μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
1 Απριλίου 2021, 19:28 | ΖΑΡΑΚΩΤΑΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
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συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΓ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
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Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | diologo 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 19:07 | EYGENIA. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
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ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση  των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:39 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ77. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
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άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
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το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:56 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΖΑΜΠ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ 
Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:37 | ΣΟΦΟΥΛΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
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1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά 
στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
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οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:14 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης 
SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή 
διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο 
υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα 
που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα 
σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ MAΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.  Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
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Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:37 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
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αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
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γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:13 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
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Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | ΣΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
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γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον  του, 
λαμβάνονται. από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 19:12 | ΧΡΥΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | dimi zara. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ..Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:27 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
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εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.. Ο τίτλος και το 
άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-



700 
 

Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 



701 
 

ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
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του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
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γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:59 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | ANGELIKI. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
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εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:13 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΟΥΠΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | ΣΤΕΛΙΟΣ 77. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά 
στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | ΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
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της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.. Ο τίτλος και το 
άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 



710 
 

του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:53 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
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δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:06 | ΘΑΝΟΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
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διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.. Ο τίτλος και το 
άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ  ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 19:32 | ΘΑΝΑΣΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | ΛΕΒΑΝΤΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ ΞΑΔΕΡΦΟΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.  Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
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που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
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ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:25 | ΑΛΕΞ ΠΟΛΙΤΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης 
των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.. Ο τίτλος και το 
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άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
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ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
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παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:06 | ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
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ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:43 | ΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
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ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | daffy13. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
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στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 



724 
 

επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜ ΣΤΥΛ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ .Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ., Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗ. 
1 Απριλίου 2021, 19:36 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ .ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
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Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
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το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 



728 
 

1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
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ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
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παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:19 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
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ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
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ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:36 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
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τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
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επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:19 | Στεφανια Σουμ Οι προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις σας δεν μας αφορούν. Ο 
λαός ξέρει τι κάνετε. Τα παιδιά μας δεν είναι παιχνίδια στα χέρια πολιτικών και δεν αποτελούν αντικείμενο 
συμφερόντων. Οι ομάδες που υποκινούν και κατευθύνουν το προτεινόμενο νομοσχέδιο ας σταθούν αντιμέτωποι 
επιτέλους με τη δικαιοσύνη. Γιατί φοβούνται τόσο τους εξειδικευμένους δικαστές να αποφασίσουν το καλύτερο 
για το συμφέρον του παιδιού τους και θέλουν να προεξασφαλίσουν το επιθυμητό για το δικό τους το συμφέρον?Κ 
Α Ν Ε Ν Α Π Α Ι Δ Ι Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Ι Δ Ι Ο ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:16 | ΕΜΙΛΙ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
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ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
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του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
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επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | ΑΠΟΣΥΡΣΗ!!. Η Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια είναι απόρροια ανδροκεντρικών νομοθεσιών 
και lobbying. Αντίθετα, οι παιδοκεντρικές θέσεις έχουν επιστημονικές βάσεις προερχόμενες από τη νευροβιολογία 
του τραύματος, τα δικαιώματα των ανηλίκων και την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. 
Νομοθεσία η οποία ορίζει την Συνεπιμέλεια οριζόντια κι άκαμπτα, που δεν στηρίζει τον Θεσμό του Διαμεσολαβητή 
και που βασίζεται σε υστερίες για «αποξένωση» -οι οποίες έχουν επιστημονικά αποδομηθεί- είναι νομοθεσία 
πυροτέχνημα. Αν ήταν παιδοκεντρική η προτεινόμενη νομοθεσία, η κυβέρνηση θα εστίαζε στη Συναινετική 
Συνεπιμέλεια και την ίδρυση Δικαστηρίων οικογενειακού δικαίου! 
1 Απριλίου 2021, 19:02 | Κωστας. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !!! Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του 
Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την 
έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει 
στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη 
εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και 
συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον 
ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το 
συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα 
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παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η 
πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες 
αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια 
αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την 
οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα 
εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις 
και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός 
γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το 
οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά 
των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται 
αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από 
τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη 
περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές 
ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των 
διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός 
που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των 
γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια 
και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
1 Απριλίου 2021, 19:35 | Γαυριηλ Τσαρας. ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:34 | Αννα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
1 Απριλίου 2021, 18:18 | Αννα. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ!!! Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., 
από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια 
της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
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δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
1 Απριλίου 2021, 18:54 | Αλεξανδρα. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!! Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον 
προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής 
συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν 
προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν 
γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, 
όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
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που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
1 Απριλίου 2021, 18:32 | NA. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της 
πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν,είτε συνεχιζουν 
να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -για οποιο λογο- η πολιτεία 
οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση του 
παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής 
ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται 
με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. 
Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως 
αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει 
εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η 
κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα 
με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η 
σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις 
σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η 
συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις 
σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτος πραγματικότητας και δεν 
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εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι αυτό. 
1 Απριλίου 2021, 18:35 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω ….τέλος στο παιδομάζωμα 
…..ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50.εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:50 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ.Για ποιο λόγο έχει παρακαμφθεί η διαδικασία Κωδίκων του Κανονισμού της 
Βουλής, η οποία επιτάσσει την υιοθέτηση ή μη (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης) του πορίσματος της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστήνεται προς τούτο τον σκοπό;; Για ποιο λόγο δεν έχει δημοσιοποιηθεί 
το πόρισμα της Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, και εξαιρετικοί νομικοί; Το αποτέλεσμα της μη 
λήψης υπόψη του πορίσματος είναι το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου να πάσχει από ασυνέχειες και 
νομοτεχνικά προβλήματα, να μπερδεύει τη γονική μέριμνα με την επιμέλεια, να αυτοακυρώνεται σε κάθε του 
άρθρο. Το νομοσχέδιο δεν μπορεί να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή με την μορφή του αυτή και πρέπει να 
αποσυρθεί ΕΝ ΟΛΩ. 
1 Απριλίου 2021, 18:17 | Κωνσταντίνος Καρακώστας. Οι διατάξεις του νέου Οικογενειακού δικαίου, αναφορικά 
με τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά τον γάμο, ή ανεξαρτήτως ύπαρξης αυτού πρέπει να τείνουν προς την 
καθιέρωση της αλλαγής της κουλτούρας στην χώρα μας. Σήμερα, το καθεστώς της αποκλειστικής επιμέλειας 
καλλιεργεί τον φαύλο κύκλο των αντιδικιών μεταξύ γονέων εις βάρος των τέκνων. Η σαφήνεια των κανόνων, επί 
τη βάση τεκμηρίων εκ του νόμου, και με γνώμονα την ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, θα συνδράμουν 
στην ευκταία αλλαγή.ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνοι επιθυμούν και είναι ικανοί για κάτι τέτοιο. 
1 Απριλίου 2021, 18:46 | Αννα. ΔIABAZONTAΣ KAΠOIOΣ TO ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO KPINEI OTI TA APΘPA 
KAI OI ΔIATAΞEIΣ TOY MAΣ ΓYPNANE XIΛIAΔEΣ XPONIA ΠIΣΩ ΣE MIA AΛΛH KOINΩNIA ΠATPIAPXIKH  EKEI ΠOY OI 
ΓYNAIKEΣ ΔEN EIXAN XΩPO ΣTHN KOINΩNIA.ANAXPONIΣTIKA APΘPA ΠOY ΘA EΞYΠHPETHΣOYN ΛIΓOYΣ ΠATEPEΣ KI 
AKOMH KAI OI KEKAΛYMENEΣ ΛEΞEIΣ KPYBOYN ΠIΣΩ TOYΣ TIΣ ΛEΞEIΣ ANAΓKAΣTIKH ΣYNEΠIMEΛEIA.ΠΩΣ MΠOPEI 
NA IΣXYΣEI AYTO TO KAΘEΣTΩΣ ΣE MIA ΣYXΓPONH ΔHMOKPATIKH XΩPA;AKOMH KAI ΣE AΛΛOYΣ ΠAΛIOYΣ KAIPOYΣ 
ΠOY H ΓYNAIKA ΔEN EIXE ΘEΣH ΣTHN KOINΩNIA ,HTAN EKEINH ΠOY MEΓAΛΩNE,ΦPONTIZE KAI ANETPEΦE TA 
ΠAIΔIA THΣ OIKOΓENEIAΣ.IΣOTHTA KAI AIΣΘHΣH ΔIKAIOY ΔEN YΠAPXEI ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO OYTE ΓIA TA 
ΠAIΔIA ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI ΓIA TIΠOTENIOYΣ ΛOΓOYΣ THN MHTEPA TOYΣ ΠOY EINAI TOΣA XPONIA H KOΛΩNA 
ΣTHPIΞHΣ TOYΣ ,OYTE ΓIA TIΣ MHTEPEΣ ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI TON POΛO TOYΣ.ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO IΣXYEI O 
NOMOΣ TOY ΔYNATOY.AKOMH KAI ΣTON ΠATEPA AΦENTH ΠOY ΞYΛOΦOPTΩNEI TA ΠAIΔIA KAI ΤΗΝ ΓYNAIKA TOY 
,KAKOΠΟΙEI ΣEΞOYAΛIKA TO ΠAIΔI TOY , TPAYMATIZEI THN ΠAIΔIKH ΨYXOYΛA TOY ME EKΦOBIΣMO Ή AΠEIΛEΣ 
ΔINEI TEKMHPIO ΤΟ 1/3 Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ THΣ EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTHΣ AΠOΦAΣHΣ.ΔHΛAΔH TO 
NOMOΣXEΔIO AYTO ΠPOKPINEI THN EΠIKOINΩNIA AYTΩN TΩN ΠATEPΩN ΩΣ ΣHMANTIKOTEPO AΓAΘO AΠO THN 
ΠPOΣTAΣIA THΣ ZΩHΣ TΩN ΠAIΔIΩN .AN AYTO ΔEN ΛEΓETAI AΔIKIA TOTE AΣ MAΣ ΠEI AYTOΣ ΠOY TO NOMOΘETHΣE 
TI ΛEΓETAI.ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!! 
1 Απριλίου 2021, 18:43 | Αργύρης. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικης́ μέριμνας.. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
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στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:57 | Μαρία Π.ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΧΙ ΣΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!!!Απόσυρση!!!! 
1 Απριλίου 2021, 18:26 | Κωστας. ΔIABAZONTAΣ KAΠOIOΣ TO ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO KPINEI OTI TA APΘPA 
KAI OI ΔIATAΞEIΣ TOY MAΣ ΓYPNANE XIΛIAΔEΣ XPONIA ΠIΣΩ ΣE MIA AΛΛH KOINΩNIA ΠATPIAPXIKH EKEI ΠOY OI 
ΓYNAIKEΣ ΔEN EIXAN XΩPO ΣTHN KOINΩNIA.ANAXPONIΣTIKA APΘPA ΠOY ΘA EΞYΠHPETHΣOYN ΛIΓOYΣ ΠATEPEΣ KI 
AKOMH KAI OI KEKAΛYMENEΣ ΛEΞEIΣ KPYBOYN ΠIΣΩ TOYΣ TIΣ ΛEΞEIΣ ANAΓKAΣTIKH ΣYNEΠIMEΛEIA.ΠΩΣ MΠOPEI 
NA IΣXYΣEI AYTO TO KAΘEΣTΩΣ ΣE MIA ΣYXΓPONH ΔHMOKPATIKH XΩPA;AKOMH KAI ΣE AΛΛOYΣ ΠAΛIOYΣ KAIPOYΣ 
ΠOY H ΓYNAIKA ΔEN EIXE ΘEΣH ΣTHN KOINΩNIA ,HTAN EKEINH ΠOY MEΓAΛΩNE,ΦPONTIZE KAI ANETPEΦE TA 
ΠAIΔIA THΣ OIKOΓENEIAΣ.IΣOTHTA KAI AIΣΘHΣH ΔIKAIOY ΔEN YΠAPXEI ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO OYTE ΓIA TA 
ΠAIΔIA ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI ΓIA TIΠOTENIOYΣ ΛOΓOYΣ THN MHTEPA TOYΣ ΠOY EINAI TOΣA XPONIA H KOΛΩNA 
ΣTHPIΞHΣ TOYΣ ,OYTE ΓIA TIΣ MHTEPEΣ ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI TON POΛO TOYΣ.ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO IΣXYEI O 
NOMOΣ TOY ΔYNATOY.AKOMH KAI ΣTON ΠATEPA AΦENTH ΠOY ΞYΛOΦOPTΩNEI TA ΠAIΔIA KAI ΤΗΝ ΓYNAIKA TOY 
,KAKOΠΟΙEI ΣEΞOYAΛIKA TO ΠAIΔI TOY , TPAYMATIZEI THN ΠAIΔIKH ΨYXOYΛA TOY ME EKΦOBIΣMO Ή AΠEIΛEΣ 
ΔINEI TEKMHPIO ΤΟ 1/3 Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ THΣ EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTHΣ AΠOΦAΣHΣ.ΔHΛAΔH TO 
NOMOΣXEΔIO AYTO ΠPOKPINEI THN EΠIKOINΩNIA AYTΩN TΩN ΠATEPΩN ΩΣ ΣHMANTIKOTEPO AΓAΘO AΠO THN 
ΠPOΣTAΣIA THΣ ZΩHΣ TΩN ΠAIΔIΩN .AN AYTO ΔEN ΛEΓETAI AΔIKIA TOTE AΣ MAΣ ΠEI AYTOΣ ΠOY TO NOMOΘETHΣE 
TI ΛEΓETAI.ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!! 
1 Απριλίου 2021, 18:54 | Αλεξανδρα. ΔIABAZONTAΣ KAΠOIOΣ TO ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO KPINEI OTI TA 
APΘPA KAI OI ΔIATAΞEIΣ TOY MAΣ ΓYPNANE XIΛIAΔEΣ XPONIA ΠIΣΩ ΣE MIA AΛΛH KOINΩNIA ΠATPIAPXIKH EKEI 
ΠOY OI ΓYNAIKEΣ ΔEN EIXAN XΩPO ΣTHN KOINΩNIA.ANAXPONIΣTIKA APΘPA ΠOY ΘA EΞYΠHPETHΣOYN ΛIΓOYΣ 
ΠATEPEΣ KI AKOMH KAI OI KEKAΛYMENEΣ ΛEΞEIΣ KPYBOYN ΠIΣΩ TOYΣ TIΣ ΛEΞEIΣ ANAΓKAΣTIKH 
ΣYNEΠIMEΛEIA.ΠΩΣ MΠOPEI NA IΣXYΣEI AYTO TO KAΘEΣTΩΣ ΣE MIA ΣYXΓPONH ΔHMOKPATIKH XΩPA;AKOMH KAI 
ΣE AΛΛOYΣ ΠAΛIOYΣ KAIPOYΣ ΠOY H ΓYNAIKA ΔEN EIXE ΘEΣH ΣTHN KOINΩNIA ,HTAN EKEINH ΠOY 
MEΓAΛΩNE,ΦPONTIZE KAI ANETPEΦE TA ΠAIΔIA THΣ OIKOΓENEIAΣ.IΣOTHTA KAI AIΣΘHΣH ΔIKAIOY ΔEN YΠAPXEI 
ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO OYTE ΓIA TA ΠAIΔIA ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI ΓIA TIΠOTENIOYΣ ΛOΓOYΣ THN MHTEPA TOYΣ 
ΠOY EINAI TOΣA XPONIA H KOΛΩNA ΣTHPIΞHΣ TOYΣ ,OYTE ΓIA TIΣ MHTEPEΣ ΠOY ΘA ΣTEPOYNTAI TON POΛO 
TOYΣ.ΣE AYTO TO NOMOΣXEΔIO IΣXYEI O NOMOΣ TOY ΔYNATOY.AKOMH KAI ΣTON ΠATEPA AΦENTH ΠOY 
ΞYΛOΦOPTΩNEI TA ΠAIΔIA KAI ΤΗΝ ΓYNAIKA TOY ,KAKOΠΟΙEI ΣEΞOYAΛIKA TO ΠAIΔI TOY , TPAYMATIZEI THN 
ΠAIΔIKH ΨYXOYΛA TOY ME EKΦOBIΣMO Ή AΠEIΛEΣ ΔINEI TEKMHPIO ΤΟ 1/3 Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ THΣ 
EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTHΣ AΠOΦAΣHΣ.ΔHΛAΔH TO NOMOΣXEΔIO AYTO ΠPOKPINEI THN EΠIKOINΩNIA 
AYTΩN TΩN ΠATEPΩN ΩΣ ΣHMANTIKOTEPO AΓAΘO AΠO THN ΠPOΣTAΣIA THΣ ZΩHΣ TΩN ΠAIΔIΩN .AN AYTO ΔEN 
ΛEΓETAI AΔIKIA TOTE AΣ MAΣ ΠEI AYTOΣ ΠOY TO NOMOΘETHΣE TI ΛEΓETAI.ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!! 
1 Απριλίου 2021, 18:44 | Αθανάσιος Χατζηελένης. Δυστυχώς καλή είναι η αλλαγή που πάει να γίνει αλλά 
χρειάζονται επιπλέον αλλαγές ώστε να αλλάξει προς το καλύτερο το μέλλον των παίδων αυτών καθώς βλέπουμε 
πλέον πως πολλές κυρίες το έχουν κάνει επάγγελμα λεφτά κ αποξένωση ως μοχλός κ στη μέση το παιδί! Όσο οι 
μέχρι τώρα νόμοι (97%επιμελεια στην μητέρα) κ τα δικαστήρια τους ευνοούν δεν πρόκειται να αλλάξει τπτ 
δυστυχώς! Το πιο απλά πράγμα… ας ξεκινούν όλα απ ιση βάση! Κ κει να δούμε ακόμα κ τον γάμο τους θα ξανά 
σκέφτονται τότε…! Δυστυχώς αλλά έτσι είναι! Κυριες κ κύριοι είμαστε στο 2021! 
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1 Απριλίου 2021, 18:03 | Elsa Ιοannou. Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ 
ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, 
ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ 
ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 
ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ  ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ 
ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; 
ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ. 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | Σταθόπουλος Διονύσιος. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οροθετούνται όταν χωρίζουν, 
είτε συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο 
λόγο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και 
την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την 
απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και 
δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη 
νομολογία των δικαστηρίων.Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 
υπήρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν 
διαζυγίου στην πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα 
γονέων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα 
γονέα σε μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη 
ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | ΣΠΥΡΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
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ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 17:10 | Παντελής. Δεν προσδιορίζεται από τον νομοθέτη σε σχέση με ποιο καθεστώς 
επιχειρείται να επιτευχθεί η αναμόρφωση: της διαμορφωθείσας κατά την διάρκεια της συμβίωσης κατάστασης ή 
της προϊσχύουσας μορφής του νόμου και της κρατούσης νομολογίας; Είναι φανερό ότι ο νομοθέτης προβαίνει σε 
εξαγγελίες που εμπεριέχουν εκ προοιμίου αρνητική – ως προς τα νομοθετικώς ισχύοντα και δικαστικώς 
εφαρμοζόμενα- στόχευση και κριτική, η οποία δεν προσήκει σε νομοθετικό έργο και γεννά αμφιβολίες σε σχέση 
με την αμεροληψία και την ουδετερότητά του. Απόσυρση Νομοσχεδίου τώρα! 
1 Απριλίου 2021, 16:49 | Αντιγόνη ΠαππάΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
1 Απριλίου 2021, 16:13 | κοκολης γεωργιος. ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. «Η 
ουσιαστική συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου» είναι φράση αόριστη που η 
εφαρμογή της στα δικαστήρια μπορεί να οδηγήσει στην συνέχιση της νομολογίας. Εφόσον το πνεύμα του 
νομοθέτη είναι η ίση αντιμετώπιση των δυο γονέων και το συμφέρον του παιδιού έτσι όπως έχει καταδειχθεί με 
πλήθος επιστημονικών ερευνών θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων(…)».  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων». Σε ποια χώρα ζείτε; Ξέρετε κανένα γονέα που να 
έχει την επιμέλεια, με όλα τα οφέλη που αυτή έχει και να θέλει να την μοιραστεί; Τι πάει να πει διαφωνία; Έτσι, 
απλά θα επιβεβαιώσετε την χρόνια πρακτική των δικηγόρων, που οδηγούν τα ζευγάρια σε σύγκρουση. Θα πρέπει 
να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…).» Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί ως εξής: «3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα (..)».  Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονέων τους. Αυτονόητη αλλαγή θα πρέπει στο συγκεκριμένο άρθρο να είναι η προσθήκη της λέξης 
«εξίσου» δηλαδή: «(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)»  ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Δεν μπορεί να αλλάζουν οι κατοικίες των παιδιών χωρίς συμφωνία των 
γονέων ή χωρίς οριστική δικαστική απόφαση. Δεν μπορεί δηλαδή τα παιδιά να στερούνται τον ένα τους γονέα και 
ο ένας γονέας να στερείται τα παιδιά του με απλές αποφάσεις ασφαλιστικών που παίρνονται «στο πόδι» ή «στο 
γόνατο», ‘όπως συνηθίζεται να λέγεται. Για αυτό θα πρέπει να αλλάξει ως εξής: «Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
Άρθρο 13«Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία (1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό….) Ο γονέας έχει φροντίδα, ανατροφή, 
επιμέλεια. Πρέπει να αλλάξει ο τίτλος του άρθρου σε χρόνο επιμέλειας. Δεν μπορεί να έχει ο γονέας τα παιδιά του 
120 ημέρες τουλάχιστον τον χρόνο και αυτό να το αποκαλούμε επικοινωνία. Εκτός εάν νοείται από τον νομοθέτη 
ότι ο γονέας με τον οποίο συνήθως μένει το παιδί, αυτομάτως θα ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια. 
Αυτό όμως δεν θα άλλαζε τίποτε σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, στην οποία χρησιμοποιούνται τα παιδιά 
ως εργαλεία, από τον γονέα που ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια. Όχι λοιπόν Προσωπική επικοινωνία 
ως τίτλος του άρθρου αλλά «Χρόνος επιμέλειας-φροντίδας». Επιπλέον ο χρόνος της επιμέλειας-φροντίδας θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/3. Και ως καθημερινότητα του τέκνου και συνθήκες διαβίωσης να νοούνται οι 
συνθήκες που υπήρχαν έως την διάσπαση της κοινής συμβίωσης και όχι αυτές που τεχνηέντως δημιουργούνται 
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μετά το διαζύγιο για να δυσχεράνουν την επαφή του ενός γονέα με τα παιδιά του και για να διεκδικηθούν 
υπέρογκες διατροφές.  ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…)Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Γεώργιος Μούλκας. Προτεινόμενη αλλαγή Άρθρο 2 Αντικείμενο Αντικείμενο του νόμου 
αποτελεί η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, 
το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης και την αναγνώριση τέκνου που 
γεννήθηκε εκτός γάμου. 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Φουλα Κομνιανιδη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:23 | Αντωνης Αντωνιαδης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ.Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
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4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | chara kokoli. ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ «Η ουσιαστική 
συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου» είναι φράση αόριστη που η εφαρμογή της 
στα δικαστήρια μπορεί να οδηγήσει στην συνέχιση της νομολογίας. Εφόσον το πνεύμα του νομοθέτη είναι η ίση 
αντιμετώπιση των δυο γονέων και το συμφέρον του παιδιού έτσι όπως έχει καταδειχθεί με πλήθος επιστημονικών 
ερευνών θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)».  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
διαφωνίας των γονέων». Σε ποια χώρα ζείτε; Ξέρετε κανένα γονέα που να έχει την επιμέλεια, με όλα τα οφέλη 
που αυτή έχει και να θέλει να την μοιραστεί; Τι πάει να πει διαφωνία; Έτσι, απλά θα επιβεβαιώσετε την χρόνια 
πρακτική των δικηγόρων, που οδηγούν τα ζευγάρια σε σύγκρουση. Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).Η παράγραφος 3 του 
ίδιου άρθρου θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί ως εξής: «3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: 
α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα 
(..)».  Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Αυτονόητη αλλαγή θα πρέπει στο 
συγκεκριμένο άρθρο να είναι η προσθήκη της λέξης «εξίσου» δηλαδή: «(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια 
ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…)»  ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Δεν μπορεί να 
αλλάζουν οι κατοικίες των παιδιών χωρίς συμφωνία των γονέων ή χωρίς οριστική δικαστική απόφαση. Δεν μπορεί 
δηλαδή τα παιδιά να στερούνται τον ένα τους γονέα και ο ένας γονέας να στερείται τα παιδιά του με απλές 
αποφάσεις ασφαλιστικών που παίρνονται «στο πόδι» ή «στο γόνατο», ‘όπως συνηθίζεται να λέγεται. Για αυτό θα 
πρέπει να αλλάξει ως εξής: «Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» Άρθρο 13«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία (1. Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό….) Ο γονέας έχει φροντίδα, ανατροφή, επιμέλεια. Πρέπει να αλλάξει ο τίτλος του άρθρου 
σε χρόνο επιμέλειας. Δεν μπορεί να έχει ο γονέας τα παιδιά του 120 ημέρες τουλάχιστον τον χρόνο και αυτό να το 
αποκαλούμε επικοινωνία. Εκτός εάν νοείται από τον νομοθέτη ότι ο γονέας με τον οποίο συνήθως μένει το παιδί, 
αυτομάτως θα ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια. Αυτό όμως δεν θα άλλαζε τίποτε σε σχέση με την 
σημερινή κατάσταση, στην οποία χρησιμοποιούνται τα παιδιά ως εργαλεία, από τον γονέα που ασκεί κατά 
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αποκλειστικότητα την επιμέλεια. Όχι λοιπόν Προσωπική επικοινωνία ως τίτλος του άρθρου αλλά «Χρόνος 
επιμέλειας-φροντίδας». Επιπλέον ο χρόνος της επιμέλειας-φροντίδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/3. Και ως 
καθημερινότητα του τέκνου και συνθήκες διαβίωσης να νοούνται οι συνθήκες που υπήρχαν έως την διάσπαση 
της κοινής συμβίωσης και όχι αυτές που τεχνηέντως δημιουργούνται μετά το διαζύγιο για να δυσχεράνουν την 
επαφή του ενός γονέα με τα παιδιά του και για να διεκδικηθούν υπέρογκες διατροφές.  ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης(…). Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:26 | soyndias theodoses. ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ «Η 
ουσιαστική συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου» είναι φράση αόριστη που η 
εφαρμογή της στα δικαστήρια μπορεί να οδηγήσει στην συνέχιση της νομολογίας. Εφόσον το πνεύμα του 
νομοθέτη είναι η ίση αντιμετώπιση των δυο γονέων και το συμφέρον του παιδιού έτσι όπως έχει καταδειχθεί με 
πλήθος επιστημονικών ερευνών θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)».  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων». Σε ποια χώρα ζείτε; Ξέρετε κανένα γονέα που να 
έχει την επιμέλεια, με όλα τα οφέλη που αυτή έχει και να θέλει να την μοιραστεί; Τι πάει να πει διαφωνία; Έτσι, 
απλά θα επιβεβαιώσετε την χρόνια πρακτική των δικηγόρων, που οδηγούν τα ζευγάρια σε σύγκρουση. Θα πρέπει 
να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…).» Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί ως εξής: «3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα (..)».  Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονέων τους. Αυτονόητη αλλαγή θα πρέπει στο συγκεκριμένο άρθρο να είναι η προσθήκη της λέξης 
«εξίσου» δηλαδή: «(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)»  ‘Αρθρο 12. «’Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Δεν μπορεί να αλλάζουν οι κατοικίες των παιδιών χωρίς συμφωνία 
των γονέων ή χωρίς οριστική δικαστική απόφαση. Δεν μπορεί δηλαδή τα παιδιά να στερούνται τον ένα τους γονέα 
και ο ένας γονέας να στερείται τα παιδιά του με απλές αποφάσεις ασφαλιστικών που παίρνονται «στο πόδι» ή 
«στο γόνατο», ‘όπως συνηθίζεται να λέγεται. Για αυτό θα πρέπει να αλλάξει ως εξής: «Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
»Άρθρο 13«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία (1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό….) Ο γονέας έχει φροντίδα, ανατροφή, 
επιμέλεια. Πρέπει να αλλάξει ο τίτλος του άρθρου σε χρόνο επιμέλειας. Δεν μπορεί να έχει ο γονέας τα παιδιά του 
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120 ημέρες τουλάχιστον τον χρόνο και αυτό να το αποκαλούμε επικοινωνία. Εκτός εάν νοείται από τον νομοθέτη 
ότι ο γονέας με τον οποίο συνήθως μένει το παιδί, αυτομάτως θα ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια. 
Αυτό όμως δεν θα άλλαζε τίποτε σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, στην οποία χρησιμοποιούνται τα παιδιά 
ως εργαλεία, από τον γονέα που ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια. Όχι λοιπόν Προσωπική επικοινωνία 
ως τίτλος του άρθρου αλλά «Χρόνος επιμέλειας-φροντίδας». Επιπλέον ο χρόνος της επιμέλειας-φροντίδας θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/3. Και ως καθημερινότητα του τέκνου και συνθήκες διαβίωσης να νοούνται οι 
συνθήκες που υπήρχαν έως την διάσπαση της κοινής συμβίωσης και όχι αυτές που τεχνηέντως δημιουργούνται 
μετά το διαζύγιο για να δυσχεράνουν την επαφή του ενός γονέα με τα παιδιά του και για να διεκδικηθούν 
υπέρογκες διατροφές.  ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:23 | stathis katsaros.  ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ «Η 
ουσιαστική συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου» είναι φράση αόριστη που η 
εφαρμογή της στα δικαστήρια μπορεί να οδηγήσει στην συνέχιση της νομολογίας. Εφόσον το πνεύμα του 
νομοθέτη είναι η ίση αντιμετώπιση των δυο γονέων και το συμφέρον του παιδιού έτσι όπως έχει καταδειχθεί με 
πλήθος επιστημονικών ερευνών θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων(…)».  ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων». Σε ποια χώρα ζείτε; Ξέρετε κανένα γονέα που να 
έχει την επιμέλεια, με όλα τα οφέλη που αυτή έχει και να θέλει να την μοιραστεί; Τι πάει να πει διαφωνία; Έτσι, 
απλά θα επιβεβαιώσετε την χρόνια πρακτική των δικηγόρων, που οδηγούν τα ζευγάρια σε σύγκρουση. Θα πρέπει 
να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…).» Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί ως εξής: «3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα (..)».  Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονέων τους. Αυτονόητη αλλαγή θα πρέπει στο συγκεκριμένο άρθρο να είναι η προσθήκη της λέξης 
«εξίσου» δηλαδή: «(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)»  ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Δεν μπορεί να αλλάζουν οι κατοικίες των παιδιών χωρίς συμφωνία των 
γονέων ή χωρίς οριστική δικαστική απόφαση. Δεν μπορεί δηλαδή τα παιδιά να στερούνται τον ένα τους γονέα και 
ο ένας γονέας να στερείται τα παιδιά του με απλές αποφάσεις ασφαλιστικών που παίρνονται «στο πόδι» ή «στο 
γόνατο», ‘όπως συνηθίζεται να λέγεται. Για αυτό θα πρέπει να αλλάξει ως εξής: «Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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»Άρθρο 13«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία(1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό….) Ο γονέας έχει φροντίδα, ανατροφή, 
επιμέλεια. Πρέπει να αλλάξει ο τίτλος του άρθρου σε χρόνο επιμέλειας. Δεν μπορεί να έχει ο γονέας τα παιδιά του 
120 ημέρες τουλάχιστον τον χρόνο και αυτό να το αποκαλούμε επικοινωνία. Εκτός εάν νοείται από τον νομοθέτη 
ότι ο γονέας με τον οποίο συνήθως μένει το παιδί, αυτομάτως θα ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια. 
Αυτό όμως δεν θα άλλαζε τίποτε σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, στην οποία χρησιμοποιούνται τα παιδιά 
ως εργαλεία, από τον γονέα που ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια. Όχι λοιπόν Προσωπική επικοινωνία 
ως τίτλος του άρθρου αλλά «Χρόνος επιμέλειας-φροντίδας». Επιπλέον ο χρόνος της επιμέλειας-φροντίδας θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/3. Και ως καθημερινότητα του τέκνου και συνθήκες διαβίωσης να νοούνται οι 
συνθήκες που υπήρχαν έως την διάσπαση της κοινής συμβίωσης και όχι αυτές που τεχνηέντως δημιουργούνται 
μετά το διαζύγιο για να δυσχεράνουν την επαφή του ενός γονέα με τα παιδιά του και για να διεκδικηθούν 
υπέρογκες διατροφές. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:00 | tasos restas.  ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. «Η 
ουσιαστική συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου» είναι φράση αόριστη που η 
εφαρμογή της στα δικαστήρια μπορεί να οδηγήσει στην συνέχιση της νομολογίας. Εφόσον το πνεύμα του 
νομοθέτη είναι η ίση αντιμετώπιση των δυο γονέων και το συμφέρον του παιδιού έτσι όπως έχει καταδειχθεί με 
πλήθος επιστημονικών ερευνών θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων(…)». ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων». Σε ποια χώρα ζείτε; Ξέρετε κανένα γονέα που να 
έχει την επιμέλεια, με όλα τα οφέλη που αυτή έχει και να θέλει να την μοιραστεί; Τι πάει να πει διαφωνία; Έτσι, 
απλά θα επιβεβαιώσετε την χρόνια πρακτική των δικηγόρων, που οδηγούν τα ζευγάρια σε σύγκρουση. Θα πρέπει 
να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…).» Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί ως εξής: «3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα (..)».  Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονέων τους. Αυτονόητη αλλαγή θα πρέπει στο συγκεκριμένο άρθρο να είναι η προσθήκη της λέξης 
«εξίσου» δηλαδή:«(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)»  ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Δεν μπορεί να αλλάζουν οι κατοικίες των παιδιών χωρίς συμφωνία των 
γονέων ή χωρίς οριστική δικαστική απόφαση. Δεν μπορεί δηλαδή τα παιδιά να στερούνται τον ένα τους γονέα και 
ο ένας γονέας να στερείται τα παιδιά του με απλές αποφάσεις ασφαλιστικών που παίρνονται «στο πόδι» ή «στο 
γόνατο», ‘όπως συνηθίζεται να λέγεται. Για αυτό θα πρέπει να αλλάξει ως εξής: «Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
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τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
Άρθρο 13«Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία (1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό….) Ο γονέας έχει φροντίδα, ανατροφή, 
επιμέλεια. Πρέπει να αλλάξει ο τίτλος του άρθρου σε χρόνο επιμέλειας. Δεν μπορεί να έχει ο γονέας τα παιδιά του 
120 ημέρες τουλάχιστον τον χρόνο και αυτό να το αποκαλούμε επικοινωνία. Εκτός εάν νοείται από τον νομοθέτη 
ότι ο γονέας με τον οποίο συνήθως μένει το παιδί, αυτομάτως θα ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια. 
Αυτό όμως δεν θα άλλαζε τίποτε σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, στην οποία χρησιμοποιούνται τα παιδιά 
ως εργαλεία, από τον γονέα που ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια. Όχι λοιπόν Προσωπική επικοινωνία 
ως τίτλος του άρθρου αλλά «Χρόνος επιμέλειας-φροντίδας». Επιπλέον ο χρόνος της επιμέλειας-φροντίδας θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/3. Και ως καθημερινότητα του τέκνου και συνθήκες διαβίωσης να νοούνται οι 
συνθήκες που υπήρχαν έως την διάσπαση της κοινής συμβίωσης και όχι αυτές που τεχνηέντως δημιουργούνται 
μετά το διαζύγιο για να δυσχεράνουν την επαφή του ενός γονέα με τα παιδιά του και για να διεκδικηθούν 
υπέρογκες διατροφές.  ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…). Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
1 Απριλίου 2021, 16:29 | Τηλέμαχος Καρύδης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο  
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
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συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς  
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 16:04 | ΚΙΚΗ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού) ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ.Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:11 | Μαρία Μπλέτσου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Μαρία μπ.. Συνεπιμελεια εδώ και τώρα.ολος κόσμος πλέον εξελίσσεται. τα παιδιά 
χρειάζονται 2 γονείς.ας σταματήσει όλο αυτό που γινόταν εδώ και χρόνια. αλλα με γονείς που αξίζουν πραγματικά. 
1 Απριλίου 2021, 15:49 | Μαρια Μονιου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:  Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:32 | δημητρα αγγελακακη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:12 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ. 10 λόγοι για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί:1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
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ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Χατζηβελουδος Κυριάκος. Μόνο με ισότητα θα έχουμε λύση στην αδικία που συμβαίνει 
για το καλό των παιδιών Όχι στην ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ τους ισότητα Ευχαριστώ ΣΥΝΕΠΕΙΜΕΛΙΑ για το καλό των 
παιδιών Όχι στην ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ των παιδιων 50 50 1/2 ….. αυστηρές ποινές στις παραβιάσεις των δικαστικών 
αποφάσεων….. 
1 Απριλίου 2021, 15:43 | Κωνσταντίνος Μαργαριτης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:34 | Κωνσταντινος Λεσιωτης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο  
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Γιάννης Μαράκης. Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! Γιατί στην Ευρώπη σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού και εξετάζουν κατά περίπτωση!!! Επίσης 
όταν θα γίνουμε Ευρώπη στην ισότητα των δύο φύλλων, στις ίσες αμοιβές, στην κατάλυση της πατριαρχίας, στις 
ίδιες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στην κατανομή των εργασιών στο σπίτι και επικρατήσει η 
πάταξη κάθε είδους βίας και κακοποίησης του γυναικείου φύλλου να ανοίξει η συζήτηση ξανά! Απόσυρση ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:38 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οροθετούνται όταν χωρίζουν, 
είτε συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο 
λόγο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και 
την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την 
απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και 
δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη 
νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 
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υπήρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν 
διαζυγίου στην πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα 
γονέων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα 
γονέα σε μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη 
ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
1 Απριλίου 2021, 15:09 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων 
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ.Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της 
πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οροθετούνται όταν χωρίζουν, είτε συνεχίζουν 
να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- η πολιτεία 
οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση του 
παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής 
ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται 
με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. 
Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε προβληματική, ως 
αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πράξη έχει 
εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και παιδιών. Η 
κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε μονοκράτορα 
με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η 
σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις 
σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου μάλιστα ότι η 
σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις 
σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και δεν 
εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
1 Απριλίου 2021, 15:06 | ΑΡΓΥΡΗΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Ιωαννης Κουφοπουλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:48 | Μιχάλης Μαράκης. Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! Γιατί στην Ευρώπη σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού και εξετάζουν κατά περίπτωση!!! Επίσης 
όταν θα γίνουμε Ευρώπη στην ισότητα των δύο φύλλων, στις ίσες αμοιβές, στην κατάλυση της πατριαρχίας, στις 
ίδιες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στην κατανομή των εργασιών στο σπίτι και επικρατήσει η 
πάταξη κάθε είδους βίας και κακοποίησης του γυναικείου φύλλου να ανοίξει η συζήτηση ξανά! 
1 Απριλίου 2021, 14:49 | ΣΠΥΡΙΔΆΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία 
αυτό απαιτεί τό συμφέρον του παιδιού 
1 Απριλίου 2021, 14:24 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
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αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:01 | Αριάδνη Φεσσά.  Μεταξύ άλλων ιδιαίτερα προβληματικών διατάξεων ο νόμος θα 
προβλέπει πως: «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής». Αμετάκλητη καταδίκη σημαίνει ότι ο σύζυγος που κακοποιεί τη σύζυγο και το παιδί του, 
μπορεί να μένει ΜΟΝΟΣ με το παιδί αυτό για χρόνια. Πόσα χρόνια; Μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του. 
Αμετάκλητη καταδίκη σημαίνει ότι κάποιος που κακοποιεί σεξουαλικά το παιδί του, μπορεί να μένει ΜΟΝΟΣ με 
το παιδί αυτό για χρόνια. Πόσα χρόνια; Μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του» επιπλέον: Tο ισχύον Οικογενειακό 
Δίκαιο της χώρας μας είναι από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη και απόλυτα σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο, 
όπως εκφράζεται από τις θεσπισμένες Διεθνείς Συμβάσεις, το οποίο ήδη προβλέπει τη συνεπιμέλεια, παρά τα όσα 
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προβάλλονται περί του αντιθέτου, και προδιαγράφει την άσκηση της γονικής μέριμνας με γνώμονα το συμφέρον 
του τέκνου και τη διατήρηση της επαφής και με τους δύο γονείς. H καθιέρωση της «Υποχρεωτικής Συνεπιμέλειας» 
των τέκνων από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο ή τη διάστασή τους που προβλέπεται στο νέο Νόμο θα είναι σε 
βάρος των παιδιών. H προτεινόμενη υποχρεωτική εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
και των δύο γονέων και χωρίς να έχουν προηγηθεί έρευνες και μελέτες που θα καταδεικνύουν πέρα από κάθε 
αμφιβολία ότι η ομαλή σωματική και ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού δεν θα επηρεάζεται από τη μη 
σταθερότητα στο περιβάλλον, τις συνθήκες ζωής και του βασικού φροντιστή του, εγείρει πολλά ερωτηματικά. Η 
προώθηση των αλλαγών στο Οικογενειακό Δίκαιο στοχεύει πρωτίστως στην ικανοποίηση μερίδας των γονέων, 
βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το συμφέρον του παιδιού. Τα προβλήματα που πράγματι υπάρχουν σε μερίδα των 
χωρισμένων ζευγαριών (προστριβές, συναισθηματικοί εκβιασμοί, κλπ), δεν οφείλονται στο νόμο, αλλά στην 
εφαρμογή του. Ως εκ τούτου, είναι επιβεβλημένη η εξεύρεση λύσεων από την Πολιτεία σε αυτό το επίπεδο και 
όχι σε αυτό της αλλαγής των υφιστάμενου δικαίου με νομοθετήματα που δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα και 
που θα οδηγήσουν σε επικίνδυνες ατραπούς τα παιδιά μας. Τάσσομαι υπέρ της ίδρυσης οικογενειακών 
δικαστηρίων, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 2447/1996 καθώς και σώματος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών, με 
επαρκή και κατάλληλη στελέχωση και τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα, που θα ενισχυθεί με ψυχολόγους και θα 
συνεργάζεται και με τον δικαστικό μεσολαβητή που λειτουργεί ήδη, βάσει του άρθρου 214Β ΚΠολΔ.Οι 
περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέλησης των παιδιών, αλλά και οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, 
σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή και οικονομικής πρέπει να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στις 
δικαστικές αποφάσεις για την γονική επιμέλεια. 
1 Απριλίου 2021, 14:43 | Νεφέλλη Αδάμη. Το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και 
πρακτικό στην προοδευτική και παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί 
ασάφειες και αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει. 
Eίναι επικίνδυνο υπό την έποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. 
Επιπλέον, δημιουργεί τέτοιες αντινομίες και αντιφάσεις με ήδη υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να καθίσταται άκρως 
προβληματική η ένταξή του σε ένα νομοθέτημα της σπουδαιότητας του Αστικού Δικαίου. Με ατυχείς και 
εσκεμμένα προσβλητικές εκφράσεις, το νέο Νομοσχέδιο, ζητεί να «συμμορφώσει» την Ελληνίδα μητέρα, που 
χωρίς τις ανάλογες παροχές άλλων προηγμένων κρατών, έχει δώσει και δίνει το μέγιστο αγώνα για τα παιδιά της, 
ενάντια σε νοοτροπίες και δυσκολίες που η μέση Ευρωπαία δεν μπορεί να διανοηθεί. Προσπαθεί να μην αναφέρει 
το αντι-επιστημονικό σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης (PAS), αλλά το διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές στις 
περισσότερες διατάξεις. Οι εκφράσεις, που χρησιμοποιούνται στοχευμένα, είναι συνήθως διατυπωμένες με 
αρνητικό πρόσημο, έτσι ώστε να δίνεται η εντύπωση της ανάγκης σωφρονισμού της, ως γονέα, που κατά κύριο 
λόγο έχει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και όχι άδικα βέβαια και αυθαίρετα. Καταλήγουν δε, οι 
περισσότερες υποθέσεις, στην ανάθεση της επιμελείας στη μητέρα συνήθως, όχι γιατί υπάρχει προκατάληψη για 
το φύλο του γονέα, αλλά γιατί τα πραγματικά περιστατικά το απαιτούν. Το παραπλανητικό επιχείρημα που 
ακούγεται συχνά στις δημόσιες συζητήσεις, ότι δήθεν το 95% των πατεράδων δεν παίρνουν την επιμέλεια στις 
δικαστικές διαμάχες και άρα υφίστανται ανισότητα, αποτελεί καθαρή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Τα 
επίσημα στατιστικά στοιχεία ,τουλάχιστον του Πρωτοδικείου Αθήνας, μαρτυρούν ότι οι πατέρες σπάνια ζητούν 
την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, αφού ούτως ή άλλως είχαν επιφορτίσει την εν τοις πράγμασι άσκησή 
της, κατά τη διάρκεια του γάμου, στη σύζυγο και μητέρα. Συγκεκριμένα, οι πατέρες ζητούν να αναλάβουν την 
επιμέλεια των τέκνων τους σε ποσοστό 9% και αυτή τους ανατίθεται σε ποσοστό 7%, δηλαδή πολύ συχνά! Οι 
μητέρες, αντίθετα, ζητούν την επιμέλεια σε ποσοστό 92,6% και την παίρνουν σε ποσοστό 90%. Το να υποδεικνύει 
δε, το νέο Νομοσχέδιο στους γονείς, συμπεριφορές που εφαρμόζονται μόνο σε ιδανικές και πολιτισμένες 
καταστάσεις διαζυγίων, που ούτως ή άλλως δεν χρήζουν δικαστικής διερεύνησης και σπανίως καταλήγουν στα 
Δικαστήρια, είναι ουτοπία και δεν υπάρχει λόγος ουσίας για να διατυπωθούν διαφορετικά από τα ισχύοντα. Οι 
γονείς που μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους προς το συμφέρον του παιδιού τους μπορούν να ασκούν από 
κοινού την επιμέλεια του και σχεδόν πάντα βρίσκουν τον τρόπο. Για τους υπόλοιπους που μετατρέπουν σε πεδίο 
μάχης τη ζωή του, η δικαστική οδός για την έκδοση δικαστικής απόφασης που ρυθμίζει την επιμέλεια και την 
επικοινωνία είναι μονόδρομος και το νέο Νομοσχέδιο δεν διευκολύνει παρά μόνο δυσκολεύει διαδικασία αυτή. 
1 Απριλίου 2021, 14:23 | Στρατος Τασσος. Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
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1 Απριλίου 2021, 14:51 | Εριέττα Γεωργίου. Το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και 
πρακτικό στην προοδευτική και παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί 
ασάφειες και αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει. 
Eίναι επικίνδυνο υπό την έποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. 
Επιπλέον, δημιουργεί τέτοιες αντινομίες και αντιφάσεις με ήδη υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να καθίσταται άκρως 
προβληματική η ένταξή του σε ένα νομοθέτημα της σπουδαιότητας του Αστικού Δικαίου. Με ατυχείς και 
εσκεμμένα προσβλητικές εκφράσεις, το νέο Νομοσχέδιο, ζητεί να «συμμορφώσει» την Ελληνίδα μητέρα, που 
χωρίς τις ανάλογες παροχές άλλων προηγμένων κρατών, έχει δώσει και δίνει το μέγιστο αγώνα για τα παιδιά της, 
ενάντια σε νοοτροπίες και δυσκολίες που η μέση Ευρωπαία δεν μπορεί να διανοηθεί. Προσπαθεί να μην αναφέρει 
το αντι-επιστημονικό σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης (PAS), αλλά το διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές στις 
περισσότερες διατάξεις. Οι εκφράσεις, που χρησιμοποιούνται στοχευμένα, είναι συνήθως διατυπωμένες με 
αρνητικό πρόσημο, έτσι ώστε να δίνεται η εντύπωση της ανάγκης σωφρονισμού της, ως γονέα, που κατά κύριο 
λόγο έχει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και όχι άδικα βέβαια και αυθαίρετα. Καταλήγουν δε, οι 
περισσότερες υποθέσεις, στην ανάθεση της επιμελείας στη μητέρα συνήθως, όχι γιατί υπάρχει προκατάληψη για 
το φύλο του γονέα, αλλά γιατί τα πραγματικά περιστατικά το απαιτούν. Το παραπλανητικό επιχείρημα που 
ακούγεται συχνά στις δημόσιες συζητήσεις, ότι δήθεν το 95% των πατεράδων δεν παίρνουν την επιμέλεια στις 
δικαστικές διαμάχες και άρα υφίστανται ανισότητα, αποτελεί καθαρή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Τα 
επίσημα στατιστικά στοιχεία ,τουλάχιστον του Πρωτοδικείου Αθήνας, μαρτυρούν ότι οι πατέρες σπάνια ζητούν 
την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, αφού ούτως ή άλλως είχαν επιφορτίσει την εν τοις πράγμασι άσκησή 
της, κατά τη διάρκεια του γάμου, στη σύζυγο και μητέρα. Συγκεκριμένα, οι πατέρες ζητούν να αναλάβουν την 
επιμέλεια των τέκνων τους σε ποσοστό 9% και αυτή τους ανατίθεται σε ποσοστό 7%, δηλαδή πολύ συχνά! Οι 
μητέρες, αντίθετα, ζητούν την επιμέλεια σε ποσοστό 92,6% και την παίρνουν σε ποσοστό 90%. Το να υποδεικνύει 
δε, το νέο Νομοσχέδιο στους γονείς, συμπεριφορές που εφαρμόζονται μόνο σε ιδανικές και πολιτισμένες 
καταστάσεις διαζυγίων, που ούτως ή άλλως δεν χρήζουν δικαστικής διερεύνησης και σπανίως καταλήγουν στα 
Δικαστήρια, είναι ουτοπία και δεν υπάρχει λόγος ουσίας για να διατυπωθούν διαφορετικά από τα ισχύοντα. Οι 
γονείς που μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους προς το συμφέρον του παιδιού τους μπορούν να ασκούν από 
κοινού την επιμέλεια του και σχεδόν πάντα βρίσκουν τον τρόπο. Για τους υπόλοιπους που μετατρέπουν σε πεδίο 
μάχης τη ζωή του, η δικαστική οδός για την έκδοση δικαστικής απόφασης που ρυθμίζει την επιμέλεια και την 
επικοινωνία είναι μονόδρομος και το νέο Νομοσχέδιο δεν διευκολύνει παρά μόνο δυσκολεύει διαδικασία αυτή. 
1 Απριλίου 2021, 14:16 | Λέττα Ζωίδου. Το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και πρακτικό 
στην προοδευτική και παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί ασάφειες και 
αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει. Eίναι 
επικίνδυνο υπό την έποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. Επιπλέον, 
δημιουργεί τέτοιες αντινομίες και αντιφάσεις με ήδη υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να καθίσταται άκρως 
προβληματική η ένταξή του σε ένα νομοθέτημα της σπουδαιότητας του Αστικού Δικαίου. Με ατυχείς και 
εσκεμμένα προσβλητικές εκφράσεις, το νέο Νομοσχέδιο, ζητεί να «συμμορφώσει» την Ελληνίδα μητέρα, που 
χωρίς τις ανάλογες παροχές άλλων προηγμένων κρατών, έχει δώσει και δίνει το μέγιστο αγώνα για τα παιδιά της, 
ενάντια σε νοοτροπίες και δυσκολίες που η μέση Ευρωπαία δεν μπορεί να διανοηθεί. Προσπαθεί να μην αναφέρει 
το αντι-επιστημονικό σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης (PAS), αλλά το διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές στις 
περισσότερες διατάξεις. Οι εκφράσεις, που χρησιμοποιούνται στοχευμένα, είναι συνήθως διατυπωμένες με 
αρνητικό πρόσημο, έτσι ώστε να δίνεται η εντύπωση της ανάγκης σωφρονισμού της, ως γονέα, που κατά κύριο 
λόγο έχει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και όχι άδικα βέβαια και αυθαίρετα. Καταλήγουν δε, οι 
περισσότερες υποθέσεις, στην ανάθεση της επιμελείας στη μητέρα συνήθως, όχι γιατί υπάρχει προκατάληψη για 
το φύλο του γονέα, αλλά γιατί τα πραγματικά περιστατικά το απαιτούν. Το παραπλανητικό επιχείρημα που 
ακούγεται συχνά στις δημόσιες συζητήσεις, ότι δήθεν το 95% των πατεράδων δεν παίρνουν την επιμέλεια στις 
δικαστικές διαμάχες και άρα υφίστανται ανισότητα, αποτελεί καθαρή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Τα 
επίσημα στατιστικά στοιχεία ,τουλάχιστον του Πρωτοδικείου Αθήνας, μαρτυρούν ότι οι πατέρες σπάνια ζητούν 
την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, αφού ούτως ή άλλως είχαν επιφορτίσει την εν τοις πράγμασι άσκησή 
της, κατά τη διάρκεια του γάμου, στη σύζυγο και μητέρα. Συγκεκριμένα, οι πατέρες ζητούν να αναλάβουν την 
επιμέλεια των τέκνων τους σε ποσοστό 9% και αυτή τους ανατίθεται σε ποσοστό 7%, δηλαδή πολύ συχνά! Οι 
μητέρες, αντίθετα, ζητούν την επιμέλεια σε ποσοστό 92,6% και την παίρνουν σε ποσοστό 90%. Το να υποδεικνύει 
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δε, το νέο Νομοσχέδιο στους γονείς, συμπεριφορές που εφαρμόζονται μόνο σε ιδανικές και πολιτισμένες 
καταστάσεις διαζυγίων, που ούτως ή άλλως δεν χρήζουν δικαστικής διερεύνησης και σπανίως καταλήγουν στα 
Δικαστήρια, είναι ουτοπία και δεν υπάρχει λόγος ουσίας για να διατυπωθούν διαφορετικά από τα ισχύοντα. Οι 
γονείς που μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους προς το συμφέρον του παιδιού τους μπορούν να ασκούν από 
κοινού την επιμέλεια του και σχεδόν πάντα βρίσκουν τον τρόπο. Για τους υπόλοιπους που μετατρέπουν σε πεδίο 
μάχης τη ζωή του, η δικαστική οδός για την έκδοση δικαστικής απόφασης που ρυθμίζει την επιμέλεια και την 
επικοινωνία είναι μονόδρομος και το νέο Νομοσχέδιο δεν διευκολύνει παρά μόνο δυσκολεύει διαδικασία αυτή. 
1 Απριλίου 2021, 14:05 | Κασσιόπη ΑΠ. Το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και πρακτικό 
στην προοδευτική και παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί ασάφειες και 
αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει. Eίναι 
επικίνδυνο υπό την έποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. Επιπλέον, 
δημιουργεί τέτοιες αντινομίες και αντιφάσεις με ήδη υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να καθίσταται άκρως 
προβληματική η ένταξή του σε ένα νομοθέτημα της σπουδαιότητας του Αστικού Δικαίου. Με ατυχείς και 
εσκεμμένα προσβλητικές εκφράσεις, το νέο Νομοσχέδιο, ζητεί να «συμμορφώσει» την Ελληνίδα μητέρα, που 
χωρίς τις ανάλογες παροχές άλλων προηγμένων κρατών, έχει δώσει και δίνει το μέγιστο αγώνα για τα παιδιά της, 
ενάντια σε νοοτροπίες και δυσκολίες που η μέση Ευρωπαία δεν μπορεί να διανοηθεί. Προσπαθεί να μην αναφέρει 
το αντι-επιστημονικό σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης (PAS), αλλά το διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές στις 
περισσότερες διατάξεις. Οι εκφράσεις, που χρησιμοποιούνται στοχευμένα, είναι συνήθως διατυπωμένες με 
αρνητικό πρόσημο, έτσι ώστε να δίνεται η εντύπωση της ανάγκης σωφρονισμού της, ως γονέα, που κατά κύριο 
λόγο έχει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και όχι άδικα βέβαια και αυθαίρετα. Καταλήγουν δε, οι 
περισσότερες υποθέσεις, στην ανάθεση της επιμελείας στη μητέρα συνήθως, όχι γιατί υπάρχει προκατάληψη για 
το φύλο του γονέα, αλλά γιατί τα πραγματικά περιστατικά το απαιτούν. Το παραπλανητικό επιχείρημα που 
ακούγεται συχνά στις δημόσιες συζητήσεις, ότι δήθεν το 95% των πατεράδων δεν παίρνουν την επιμέλεια στις 
δικαστικές διαμάχες και άρα υφίστανται ανισότητα, αποτελεί καθαρή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Τα 
επίσημα στατιστικά στοιχεία ,τουλάχιστον του Πρωτοδικείου Αθήνας, μαρτυρούν ότι οι πατέρες σπάνια ζητούν 
την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, αφού ούτως ή άλλως είχαν επιφορτίσει την εν τοις πράγμασι άσκησή 
της, κατά τη διάρκεια του γάμου, στη σύζυγο και μητέρα. Συγκεκριμένα, οι πατέρες ζητούν να αναλάβουν την 
επιμέλεια των τέκνων τους σε ποσοστό 9% και αυτή τους ανατίθεται σε ποσοστό 7%, δηλαδή πολύ συχνά! Οι 
μητέρες, αντίθετα, ζητούν την επιμέλεια σε ποσοστό 92,6% και την παίρνουν σε ποσοστό 90%. Το να υποδεικνύει 
δε, το νέο Νομοσχέδιο στους γονείς, συμπεριφορές που εφαρμόζονται μόνο σε ιδανικές και πολιτισμένες 
καταστάσεις διαζυγίων, που ούτως ή άλλως δεν χρήζουν δικαστικής διερεύνησης και σπανίως καταλήγουν στα 
Δικαστήρια, είναι ουτοπία και δεν υπάρχει λόγος ουσίας για να διατυπωθούν διαφορετικά από τα ισχύοντα. Οι 
γονείς που μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους προς το συμφέρον του παιδιού τους μπορούν να ασκούν από 
κοινού την επιμέλεια του και σχεδόν πάντα βρίσκουν τον τρόπο. Για τους υπόλοιπους που μετατρέπουν σε πεδίο 
μάχης τη ζωή του, η δικαστική οδός για την έκδοση δικαστικής απόφασης που ρυθμίζει την επιμέλεια και την 
επικοινωνία είναι μονόδρομος και το νέο Νομοσχέδιο δεν διευκολύνει παρά μόνο δυσκολεύει διαδικασία αυτή. 
1 Απριλίου 2021, 13:07 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ.ΑΡΘΡΟ 2. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. 
Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. 
Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οροθετούνται όταν χωρίζουν, είτε συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. 
Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την 
παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς 
διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται 
δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα 
του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία 
ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία 
έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων 
και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της 
αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει 
δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του 
παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως 
αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το 
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διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί 
.Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της 
νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) 
ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών 
και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
1 Απριλίου 2021, 13:52 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο .Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
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δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:54 | Θανασης Καλαρετος. ΣύνδεσμοςΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
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περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:11 | Αρτεμις Αναστασίου. Επειδη μερες τώρα διαβάζουμε μηνύματα της λογικής του copy 
paste, από όλο το κίνημα των «Ενεργών», άφησαν τις διαφημίσεις και τα σποτ με τηλεπερσονες, 
παρουσιαστές,ποδοσφαιριστές κλπ, εγώ δεν θα κάνω κανένα copy paste! Ομολογώ πως σωματική βία δεν έχω 
υποστεί. Στον έγγαμο βίο μου αλλά και πέντε χρόνια μετά βιώνω ακατάπαυστα λεκτική,ψυχολογική βία,απειλες 
για τη ζωή μου,μπολιάζει το παιδί μας με μίσος για μένα συνεχώς,ναι-ο πατέρας και έχω εγώ η μάνα-κι όμως! 
Αυτός είναι ο λόγος που οι δικαστικές αποφάσεις κάνουν λόγο για τον «εκρηκτικό, ασταθή, οξύθυμο» χαρακτήρα 
του πατέρα του παιδιού μου! Να μην παίζετε με τον πόνο και τα δάκρυα όσων βιώσαμε και βιώνουμε τη βία! Να 
μας προστατεύετε και όχι να μας εκθέτετε περισσότερο στον κίνδυνο!!! Άραγε αυτό το σχόλιο μου θα δημοσιευτεί; 
Αναμένω! 
1 Απριλίου 2021, 13:37 | Σταύρος Πασάλογλου 1. απολύτως αναγκαίο να είναι οι ρυθμίσεις σαφείς, ώστε να μην 
επαφίεται στον κάθε δικαστή πώς θα τις ερμηνεύσει 2. να τεθούν από τον Νόμο σαφή και αυστηρά 
χρονοδιαγράμματα για κάθε διαδικασία πχ. 2 μήνες για τη διαμεσολάβηση και 2 μήνες για το δικαστήριο 3. να μη 
δίνεται δυνατότητα αναβολής της δίκης, παρά μόνο για επείγουσες ιατρικές ανάγκες 4. να αξιοποιηθούν οι 
δυνατότητες της ψηφιακής εποχής ώστε να εκδίδονται οι αποφάσεις της διαμεσολάβησης και της δίκης άμεσα. 
1 Απριλίου 2021, 12:58 | ΑΡΗΣ. Προ ημερών ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ανταποκρινόμενος στην αποστολή του, 
αποστολή που επιτάσσει την πάταξη της γονεικής αποξένωσης, χωρίς ψευδοδιαχωρισμούς σε μητέρα & πατέρα, 
ως είναι γνωστό η γονεική αποξένωση βασανίζει και γυναίκες και άντρες, προέβη σε ενημέρωση προς τον 
επίτροπο Δικαιοσύνης της Ε.Ε«ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η εκ μέρους της Ελληνικής 
Κυβέρνησης προσπάθεια συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα 
κοινωνικά δικαιώματα οδηγεί σε ακόμα περισσότερη παραβίασή τους. Σας είναι γνωστό ότι στην Ελληνική 
Δημοκρατία δεν λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σε 
εφαρμογή ενός νομολογιακού εθίμου αποκλειστικής επιμέλειας, πάντα, κατά κανόνα, αφαιρείται ένας από τους 
γονείς από την ανατροφή των παιδιών του και τα μεγαλώνει αυτά ένας από τους γονείς, σχεδόν πάντα η μητέρα. 
Προσπαθώντας να εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις, τις πολιτικές των κρατικών οργανισμών και τις οδηγίες της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα την οδηγία 1158/2019, τη 18η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση, πριν από την ψήφιση από τη Βουλή, σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Στο 
όνομα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο νόμου φέρνει τους Έλληνες πολίτες σε χειρότερη θέση 
από αυτήν όπου βρίσκονται σήμερα. Αντί να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα ανατρέφεται και από τους δύο γονείς 
στην περίπτωση διαζυγίου, διατηρείται η επιμέλεια κοινή στους γονείς, αλλά η φροντίδα του προσώπου1 
υποχρεωτικά ex lege, πάντα, ασκείται από το «γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Καταργείται η συναινετική, 
με σύμφωνο κοινής επιμέλειας, εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου αφού απαιτεί το νομοσχέδιο να οριστεί 
«γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει».  Αντί να εξομοιώνονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και 
αναγνωρίστηκαν, για τα παιδιά που π.χ. ο πατέρας ζήτησε να γίνουν εξετάσεις DNA συνεχίζει μόνον η μητέρα τους 
να τα ανατρέφει. Αντί ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων, ο «γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει» μόνος καθορίζει τον τόπο κατοικίας του παιδιού και μόνο για 
τη μεταβολή του, αφότου ο ένας τον καθορίσει, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο γονέων. Αντί για ανατροφή 
και από τους δύο γονείς, προβλέπεται η επικοινωνία με τον δευτερεύοντα γονέα. Αντί να έχουν ίσες 
διανυκτερεύσεις με ελάχιστο το 35 % με κάθε γονέα, προβλέπεται κατά τεκμήριο το 1/3 του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας με τον ένα γονέα. Πρακτικά αυτό σημαίνει τρεις ώρες Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, δύο Σάββατα 
βράδυ την εβδομάδα, πέντε μέρες τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δέκα μέρες το καλοκαίρι. 
Χωρίς να προβλέπονται μηχανισμοί, όπως η εξίσου απονομή χρόνου από τη Δικαιοσύνη, τα parenting plans, οι 
πίνακες διατροφής τέκνων και η φιλική Δικαιοσύνη, προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση, που μπορεί να τη 
διατάξει το δικαστήριο στη μέση μιας δίκης αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, 
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αντί να εφαρμοστούν οι καλές πρακτικές που συνιστούν διεθνείς οργανισμοί και εφαρμόζουν όλες οι χώρες, 
νομοθετείται μια νομολογία δεκαετιών, που θέλει την ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα, που θα λέγεται 
«αυτός που συνήθως το παιδί διαμένει», αντί γονέας με επιμέλεια, όπως σήμερα λέγεται. Η κατάσταση θυμίζει 
τις πρακτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στην είσοδό της στη ζώνη του Ευρώ. Αντί να συμμορφωθεί με τα 
ευρωπαϊκά στάνταρ, νομιμοποιούνται αποκλίνουσες εσωτερικές πρακτικές, δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, 
χορηγούνται ψευδή στοιχεία. Μόνο που το τίμημα στην περίπτωση αυτή είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου γονέων και κυρίως του παιδιού. Οι διεθνείς συμβάσεις συνάπτονται για να εφαρμοστούν πραγματικά 
και όχι προσχηματικά. Παρακαλούμε για τη προσοχή και τις ενέργειές σας.Η εκ μέρους σας έκφραση γνώμης κατά 
πόσο η επικείμενη νομοθετική αλλαγή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης καθώς και με τις 
διεθνείς συμβάσεις είναι κρίσιμη. Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – Σύλλογος «Συνεπιμέλεια». *Δυστυχώς 
ο Σύλλογος είχε πιστέψει τα λόγια ενός συντεχνίτη Υπουργού και μίας κυβέρνησης που είχαν μετατρέψει τον 
αποπρονατολισμό των Ελλήνων σε εθνικό σπόρ.Αυτό αποκαλύφθηκε γρήγορα και καλούμαστε μετα απο 2 χρόνια 
να κάνουμε ότι δεν γνωρίζαμε τι θα εφερνε ο Κος Τσιάρας και ότι κάποιοι έπεσαν απο τα σύννεφα.Επειδή οι 
ανακρίβειες αυτής της κυβέρνησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΜΌ προτείνω ο σύλλογος να προσβάλει τις εγκληματικές 
διατάξεις της Κυβέρνησης στον ΟΗΕ. Το αυτό να γίνει άμεσα.Τα δύο χρόνια Τσιάρα δεν πρέπει να μας κάνουν να 
ξεχνάμε οτι αυτός ο Κύριος παραβάινει καθ ‘εξιν το διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο ατιμωρητί. Να ζητήσουμε να 
παραπεμφθεί για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Αμεσες καταγγελίες σε όλα τα Διεθνή όργανα με το ΟΝΟΜΑ του 
επάνω. ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ. 
1 Απριλίου 2021, 12:49 | Κωνσταντινα Αποστολου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
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κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
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άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ.Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
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ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:54 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
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γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:39 | Μαριανα Στιλιανου. Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ???όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:16 | Ανδρεας Κουνανης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:12 | Δωρα Χατζη. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 12:24 | Μαρία Ταμιωλάκη. Εδώ παρεισφρύουν τα ποικίλα συμφέροντα των ενηλίκων -γονέων 
και όχι των παιδιών. Θα γίνει η ζωή των διαζευγμένων ζευγαριών και εμμέσως και των παιδιών τους μια 
καθημερινή και ατέρμονη διαμάχη. 
1 Απριλίου 2021, 11:35 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής .Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:31 | ΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
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εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
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Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:43 | ANGELIKI. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
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ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:59 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
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του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
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γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:23 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:45 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
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Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Τ ο άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:38 | ΒΑΣΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΚ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.. Ο τίτλος και το 
άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται. από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ  ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:32 | Μιχαλης Κονδυλας. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν 
χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -
για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί 
καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η 
αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το 
παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και 
υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων 
γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 
1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση 
τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη 
καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του 
άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά 
αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά 
εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
(1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, 
εκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την 
προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό 
μόνο γι αυτό.Οποτε πιστευω οτι :ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων 
σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η 
γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων 
που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του 
παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, 
ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να 
αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον 
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Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με 
τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΒ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
1 Απριλίου 2021, 11:43 | Πετρος Κουλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτ ις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
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άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:20 | Στελλιος Ζαμινος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
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4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:44 | Χρονης Λευκας. Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας(…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονεών για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 10:17 | Παντζαρτζίδη Αγγελική. 10 λόγοι για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί:1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση.2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών.3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί.4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης.5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 



799 
 

κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών.6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από  
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης.7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση.8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν.9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών.10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
1 Απριλίου 2021, 10:45 | Ανδρέας Χασούνης. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:54 | Χ.Κ.. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
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Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 09:28 | Γεωργος Υψιλαντης. Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την 
δικαιοσύνη να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάννες 
στα δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάννες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και 
για τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος 
είναι καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν 
είμασταν Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος 
δεν συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δίστιχος , 
κομάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χόρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:42 | Μανος Βερος. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ1 Απριλίου 2021, 09:43 | Ανδρέας. Το άρθρο αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των 
δικαιωμάτων των γονιών ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ 
αρχής και απρόσκοπτα όλες τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά 
το δοκούν όταν, όποτε, όσοι και αν θέλουν. Δίνεται το καλύτερο κίνητρο για όλους τους μπαμπάδες ! Αφού 
εξασφαλίζουν ότι δικαίωμα έχει ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, 
κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το παιδί και οι υποχρεώσεις τους 
απέναντί του. Να παρακαλάμε τους εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του 
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παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή σχολείου, θέμα υγείας? Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, 
όλο το νομοσχέδιο! 
1 Απριλίου 2021, 08:35 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.ΤΩΡΑ . 
1 Απριλίου 2021, 08:04 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Πρέπει να γίνει κατανοητό με αυτό το Νομοθέτημα, σε γονείς 
ανεξαρτήτως φύλλου ότι απαξ και γίνουν γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν πρίν, εξειδικεύω.Κάποιοι 
γονείς επικαλούνται το δικαίωμα της καρίερας σε άλλο τόπο σαν να μην υπάρχει παιδί, σαν να μην έχει δικαίωμα 
το παιδί να επικοινωνεί με τον άλλον γονέα.Το αυτό δεν θεραπεύεται με αυτό το νομσοχέδιο, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ. 
Συνεχίζει ο γονέας με την επιμέλεια να ασκεί την αποεριόριστη εξουσία του και η οποία πηγάζει απο τις δικαστικές 
αποφάσεις.Ο Νομοθέτης πάλι αυθαιρετεί καθ εξιν. Ο Νομοθέτης ένω έδινε συγκεκριμένες υποσχέσεις πριν την 
ψήφιση αυτού εδώ του Νομοσχεδίου έπραξε ακριβώς τα αντίθετα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Κος Υπουργός 
θα είχε παυθεί άμεσα για ασυνέπεια λόγω και έργων. Εδω το είπαμε δεν είμαστε σουηδία αλλά βαλκάνια, και 
θέλει ο Κος Υπουργός να μας επιβάλλει δια νόμου να παραμείνουμε τριτοκοσμική χώρα. Επειδή ο Υπουργός 
εσφαλμένα θεωρεί ότι μπορεί κατα το δοκούν να αλλάζει προεκλογικές υποσχέσεις, υποσχέσεις που επαιξαν ρόλο 
στην διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, επειδή το θεωρώ ανούσιο να προτείνω άρθρο αρθρο σε αυτόν 
ειδικά τον Υπουργό τις παρατηρήσεις μου, ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΧΩΡΊΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΊΣ. 
1 Απριλίου 2021, 08:36 | Κατερινα Μαντα . ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝΔ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:35 | Δημητρης Καμακης. 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθυν́ες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
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συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 07:53 | Σπύρος. Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 01:52 | Αλεξανδρα.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΕΣΑ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΣ,ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ. ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ,ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ 
ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΜΑΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90% ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΑΤΕΡΑ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΊ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟ 
ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 00:09 | Ολυμπία. Δεν συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Βάζει σε κίνδυνο τα παιδιά και την ψυχολογία 
τους. 
1 Απριλίου 2021, 00:31 | Σπύρος Ν.Στο άρθρο 2 μήπως θα ήταν δόκιμο να λέει “γονέων”, αντί “συζύγων”, για να 
γίνεται ξεκάθαρο ότι καλύπτει και τις περιπτώσεις γονέων εκτός γάμου ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης; 
31 Μαρτίου 2021, 23:02 | FANI NIKOLAOU. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
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31 Μαρτίου 2021, 23:32 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | Μαρία.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΞΙΖΟΥΝ 2 ΓΟΝΕΙΣ. Τέρμα πια η μάστιγα του 
φεμινισμού. Δώστε αξία και ισοτιμία σε κάθε άνθρωπο αυτού του κράτους. Παιδια υγειές μόνο με ισάξιους γονείς, 
εξίσου χρόνο με τον καθένα ! Κάνετε μόνο το πρώτο βήμα, συνεχίστε αγγίζοντας το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, 
ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ιδιαίτερα ΓΟΝΕΑ ! 
31 Μαρτίου 2021, 23:50 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:50 | Δημος Καραογλου. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν 
χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -
για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί 
καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις.H 
αναγκαιότητα του είναι να μην αποκλείεται ο ένας γονέας από την επί ίσοις όροις ανατροφή των παιδιών.Η 
ανάγκη αυτή παρουσιάζεται δεδομενης της υπαρξης της ΔΣΔΠ (ΟΗΕ) που ψηφίστηκε μεταγενεστερα του 1983. 
Δεδομένης της εκρηκτικής αύξησης των διαζυγίων. Δεδομενης της εκρηκτικής αύξησης των παραβιάσεων 
αποφάσεων επικοινωνίας. Δεδομένης της αποτυχίας της δικαστικής και δικηγορικης πρακτικης 40 ετών να 
αποτυπωσουν την αλλαγή στην κοινωνία και τις κοινωνικές συνθήκες.Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής 
ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται 
με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων.Η 
κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως αναφορά 
τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο 
φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή 
κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη 
δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη 
πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις 
γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη 
πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων 
και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί 
τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα 
ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι αυτό.Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην 
καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με 
το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο ακόμα και σε διαφορετικά σπίτια.Εκατέρωθεν λανθασμένες συμπεριφορές δεν 
πρεπει να γινονται ανεκτες και να τιμωρούνται ουσιαστικά, ώστε τελικά να αποφευγονται. Έτσι ο νομος λειτουργεί 
ως παράδειγμα συμπεριφοράς και καλλιεργεί στους πολιτες-γονείς νοοτροπίες σεβασμου στην γονικη ιδιότητα 
του ενος του αλλου και εμπεδώνει στην πραξη την έννοια της ισοτητας ανεξαρτητα φυλου και ηλικιας. 
31 Μαρτίου 2021, 23:51 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε. Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
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ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:20 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα)ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ!!! 
31 Μαρτίου 2021, 22:53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν 
χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -
για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί 
καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η 
αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το 
παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και 
υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων 
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γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 
1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση 
τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη 
καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του 
άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά 
αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά 
εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
(1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, 
εκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την 
προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό 
μόνο γι αυτό. 
31 Μαρτίου 2021, 22:14 | Κακουλίδης Σταύρος. ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς3. η υπαίτια παράβαση των όρων 
της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη 
της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να 
καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:04 | Τακης Φακιρας. Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:27 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς  
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:52 | Μαρια Γιαγια – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και 
δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που 
κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα 
παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:09 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 



812 
 

ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:10 | Τασος. Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η ενεργή και ισόχρονη παρουσία και των δύο 
γονέων κατά την ανατροφή του τέκνου και η εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, παρά την μεσολάβηση 
της διάστασης, του διαζυγίου ή της ακύρωσης του γάμου, όπως άλλωστε επιτάσσουνη ψυχική υγεία του, η ομαλή 
ένταξή του στο οικογενειακό περιβάλλον και η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:38 | Ελένη. Το μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο όσον αφορά τέτοια ζητήματα έχει ήδη καλύψει 
τα όσα αναφέρονται με διαφορετικό τρόπο σε αυτό το νομοσχέδιο.Συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου είναι 
άκρως επικύνδυνα για την προστασία των παιδιών, καθώς ενισχύουν τις συγκρούσεις μεταξύ των γονέων, οι 
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οποίοι αναγκάζονται να απασχολούν αναζητώντας λύσεις στα δικαστήρια, που δεν εξειδικεύονται σε 
οικογενειακά με ότι αυτό συνεπάγεται. Η ανάγκη για αλλαγές αφορά σε διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
των οικογενειών,ας ξεκινήσουμε με την ενεργοποίηση του άρθρου 49 του Ν.2447/1996. Το νομοσχέδιο αναφέρει 
χωρίς καμία επιστημονική βάση αλλά και αυθαίρετα αποφασίζει από πριν για όλες τις περιπτώσεις χρόνους 
επικοινωνίας και θέτει σε κίνδυνο παιδιά, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα επικοινωνίας στους γονείς, ακόμα και αν 
είναι κακοποιητικοί, παραγκωνίζοντας το δικαίωμα των παιδιών να παραμένουν ασφαλή. 
31 Μαρτίου 2021, 22:21 | Αρετή Διαμαντακου. Εντελώς αυθαίρετα και αντι-επιστημονικά, η φροντίδα και η 
ανατροφή του παιδιού συνδέεται με τα δικαιώματα και τις σχέσεις μεταξύ των πρώην συζύγων και όχι με τη στάση 
των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Στο σχέδιο νόμου η φωνή του παιδιού υποβαθμίζεται, αντιμετωπίζεται με 
αδικαιολόγητη καχυποψία, κόντρα σε όλα τα διεθνή κείμενα και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Όχι 
στο νομοσχέδιο! 
31 Μαρτίου 2021, 21:07 | Ελενη Δοχα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 21:51 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 



814 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:50 | Ιωάννης Τ. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥΑποκλειστική Επιμέλεια ή Συνεπιμέλεια. 
Άρθρο 1. Πως ακριβώς θωρακίζεται το συμφέρον του παιδιού μέσω της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων 
όταν δεν νομοθετείται η συνεπιμέλεια και η ισόχρονη διαβίωση του παιδιού με τους δύο γονείς; Η ευθύνη του 
γονέα που δεν “διαμένει συνήθως” περιορίζεται κυρίως στην οικονομική υποστήριξη του παιδιού/ιων και όχι στην 
πραγματική ανατροφή και στη συμμετοχή στην καθημερινότητα του.Εναλλασσόμενη κατοικία. Άρθρο 56 ΑΚ “Ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει”. Δηλαδή ποια ακριβώς είναι η 
τροποποίηση του άρθρου σε σχέση με το παλαιότερο; Απλά νομοθετείται η νομολογία, αποενοχοποιείται ο 
δικαστής και η συνήθης αποκλίνουσα από την ήδη υφιστάμενη νομοθεσία πρακτική του με το να αποφασίζει τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού/ιων μέσω της αποκλειστικής επιμέλειας θέτοντας αυτομάτως τον ένα γονέα ως 
πρωτεύοντα και τον άλλο ως δευτερεύοντα. Νομοθετείται επίσημα πλέον ο γονέας του Σαβ/κου.Σχέδιο 
Ανατροφής (Parental Plan). Άρθρο 1441 Απαιτείται να θεσμοθετηθεί η χρήση σχεδίου ανατροφής τέκνου (Parental 
Plan). Με τον τρόπο αυτό ο δικαστής δεν θα καλείται να αποφασίσει ουσιαστικά για την αφαίρεση της επιμέλειας 
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από τον ένα γονέα αλλά για τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο θα μεγαλώσει ένα παιδί. Με αυτό θα ρυθμίζονται 
βασικές αρχές ανατροφής που κατ’ ελάχιστον πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α. Περίθαλψη (Τρόπος, 
Δαπάνες), β. Εκπαίδευση, γ. Δραστηριότητες, δ. Άθληση, ε. Διακοπές, στ. Επικοινωνία με ανιόντεςΑυτό μπορεί να 
γίνει με την κατάρτιση τυποποιημένου ερωτηματολογίου από το αρμόδιο υπουργείο με την υποβοήθηση 
εξειδικευμένου προσωπικού όπως είναι οι παιδαγωγοί και οι παιδοψυχολόγοι.Επικοινωνία γονέα – τέκνου. Άρθρο 
1511 Ενώ το άρθρο μνημονεύει το συμφέρον του τέκνου, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική 
συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή και την φροντίδα καθώς και στην αποτροπή αποξένωσης του τέκνου 
με καθένα από τους γονείς του, επί της ουσίας παραμένει γράμμα κενό αφού δεν γίνεται ουσιαστική 
θεσμοθετημένη βελτίωση στις συνθήκες επικοινωνίας και συμμετοχής του ενός γονέα στην ανατροφή του παιδιού 
και πάλι δηλαδή, όπως και με την προηγούμενη νομολογία, παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο και στην κρίση του 
εκάστοτε δικαστή.Ανισότητα φύλλων – Τιμωρητική προδιάθεση δικαστών. Η μέχρι στιγμής πρακτική των 
δικαστών, η οποία έχει δημιουργήσει και νομική κουλτούρα, θέλει να μην σέβεται την ισότητα των δύο φύλλων 
και να δίνει προβάδισμα συνήθως στον ένα γονέα κατά κύριο λόγο στην μητέρα αδικαιολόγητα αφού μετά την 
παρέλευση των πρώτων 12-24 μηνών της ζωής του που σαφέστατα η μητέρα υπερέχει βιολογικά δεν συντρέχει 
κανένας τέτοιος λόγος. Κάθε πιθανότητα διαφορετικής απόφασης μέχρι τώρα προσέκρουε είτε σε συντεχνιακά 
κωλύματα (κατεστημένο αποφάσεων) είτε στον φόβο των τοπικών αντιδράσεων ή ακόμα και στην δημιουργία 
νέων δεδικασμένων. Επίσης, ακόμη και στην περίπτωση που η σύζυγος αποφασίσει μονομερώς για την διάλυση 
του γάμου τότε έρχεται η δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας στην γυναίκα να ολοκληρώσει την 
τραγωδία που υφίσταται ο άντρας σύζυγος. Δεν μπορεί μια απόφαση δικαστηρίου να έχει αναίτια τιμωρητικό 
χαρακτήρα.Γνώμη τέκνου. Η γνώμη του παιδιού είναι απαραίτητη για τη λήψη της ορθής απόφασης από τον 
δικαστή. Πρέπει όμως να εξασφαλιστεί ότι η γνώμη του δεν έχει τύχει επηρεασμού, υποβολής ή ακόμα και 
εκφοβισμού. Για το λόγο αυτό είναι απολύτως απαραίτητη η σύσταση ομάδας ή υπηρεσίας πραγματικά ειδικών 
οι οποίοι να δύναται να γνωμοδοτούν επί της αντικειμενικότητας της απόφασης του παιδιού. Οι ειδικοί να 
προέρχονται από την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την παιδοψυχολογία και τις ψυχοκοινωνικές 
επιστήμες. Η σύσταση τέτοιου σώματος είχε προβλεφθεί από το μακρινό 1996 (681 Γ του ΚΠολΔ στην παρ. 2), 
ουδέποτε συστάθηκε ενώ το 2015 (4335/2015) καταργήθηκε και η πρόβλεψη σύστασής του.Γονική Μέριμνα – 
Επιμέλεια – Διεθνείς πρακτικές. Άρθρο 1513 Η μέχρι τώρα πρακτική θέλει οι δυο γονείς να έχουν συνήθως από 
κοινού την γονική μέριμνα ενώ ο δικαστής ουσιαστικά αφαιρεί την επιμέλεια από τον ένα γονέα, χωρίς να 
συντρέχει κανένας απολύτως λόγος και αποδίδει στον άλλο την αποκλειστική επιμέλεια. Σύμφωνα λοιπόν με το 
νέο νομοσχέδιο εισάγεται ο όρος «ο γονέας με τον οποίο το τέκνο συνήθως διαμένει». Ο δικαστής έτσι θα 
συνεχίσει ακριβώς αυτό που έκανε και στο παρελθόν «βαφτίζοντας» απλά την αποκλειστική επιμέλεια με άλλο 
όνομα. Δηλαδή θα προσδιορίσει το γονέα διαμονής ο οποίος ουσιαστικά θα μεγαλώσει το παιδί. Με τον τρόπο 
αυτό γίνεται μια απίστευτη προσπάθεια να καλυφθεί η αυθαιρεσία των δικαστών ρίχνοντας ένα πέπλο ασάφειας 
στην όλη διαδικασία στην προσπάθεια να ικανοποιήσει τις διεθνείς επιταγές όπως είναι το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ αλλά 
και της διεθνούς σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού. Πλην όμως δεν υιοθετεί καμία καλή προτεινόμενη 
πρακτική από έγκυρους διεθνείς οργανισμούς.Ανθρώπινα Δικαιώματα – Καταδίκες της Ελλάδας. Η αδυναμία ή 
άρνηση του γονέα της αποκλειστικής επιμέλειας να εξασφαλίσει την παρουσία του έτερου γονέα στη ζωή του 
τέκνου έχει λάβει καταδικαστικές ευρωπαϊκές αποφάσεις (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – 
R.I κ.α. κατά Ρουμανίας) ενώ αντιτίθεται και στο άρθρο 9 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού της Νέας 
Υόρκης (κύρωση Ν. 2101/1992). Ληφθεί υπόψη ότι η συνεχόμενη άρνηση της χώρας μας να εκσυγχρονίσει και να 
εναρμονίζει την νομοθεσία της σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχεις ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να παραμένει 
τρίτη σε καταδίκες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το 2019 όπως και 
το 2018 μόλις μετά τη Ρουμανία και την Ουγγαρία ενώ στο συμβούλιο της Ευρώπης είναι έβδομη σε 47 χώρες 
μόλις 5 θέσεις από τη Τουρκία την οποία τόσο σφόδρα επικρίνει για τέτοιου είδους θέματα. Αυτό που πρέπει να 
γίνει είναι η επιμέλεια να είναι κοινή και να αφαιρείται όταν συντρέχουν λόγοι και συγκεκριμένα κακής άσκησης, 
αδυναμίας, συμφωνίας επ’ αυτού των γονέων.Ειδικές περιπτώσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στις 
περιπτώσεις που, ο γονέας που δεν διαμένει συνήθως με το παιδί, λόγω αδήριτων επαγγελματικών υποχρεώσεων 
που καθιστούν αδύνατη την κατοίκηση ή την μετακόμισή του στην περιοχή που διαμένει το τέκνο και ιδιαίτερα 
όταν αυτή είναι σε δυσπρόσιτη ηπειρωτική περιοχή ή νησί που εμπεριέχει επιπλέον δυσκολίες στη μετακίνηση 
του γονέα προς αυτό. Θα πρέπει να μνημονεύεται η ιδιαιτερότητα και να αποτυπώνεται σαφώς στον τρόπο και 
τον χρόνο επικοινωνίας δίνοντας περισσότερο χρόνο τα σαβ/κα και στις διακοπές αφού είναι αδύνατη η μετάβαση 
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στον τόπο διαμονής του τέκνου τις καθημερινές. Αντίστοιχα, να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα τεράστια έξοδα 
αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ξενοδοχείων κλπ που σε περιόδους αιχμής διπλασιάζονται 
τουλάχιστον.Τέκνα εκτός γάμου. Άρθρο 1515 Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός γάμου πρέπει να απολαμβάνει 
κοινής ανατροφής από τους δύο γονείς εκτός αν συντρέχουν λόγοι αντίθετοι προς το συμφέρον του παιδιού και 
μόνο.Λήψη Μονομερών Αποφάσεων από τον γονέα της επιμέλειας. Άρθρο 1516 Να καθορισθούν κατηγορίες 
πράξεων που μπορούν να αποφασισθούν μονομερώς κι αυτό για να αποφευχθούν αυθαιρεσίες που εμπίπτουν 
της γονικής μέριμνας ή δύναται να έχουν κακόβουλη πρόθεση όπως αυτό της οικονομικής εξάντλησης του έτερου 
γονέα.Απομάκρυνση τέκνου από τη νόμιμη κατοικία. Άρθρο 1519 Στη δεύτερη παράγραφο θα πρέπει να 
προβλεφθεί η άμεση επιστροφή του τέκνου στην νόμιμη κατοικία του προκειμένου να αποφεύγονται να 
δημιουργούνται de facto καταστάσεις με τη μονομερή απομάκρυνση του παιδιού από την μέχρι πρότινος κατοικία 
του μέχρις ότου εκδικασθεί η τυχόν λήψη ασφαλιστικών μέτρων που μπορεί να έχει μεγάλο χρόνο ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας και θα καταστήσει επισφαλή την προάσπιση των δικαιωμάτων του ενός γονέα όσο και του ιδίου 
του τέκνου.Χρόνος Επικοινωνίας – Μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις. Άρθρο 1520 Στην παράγραφο 1 στον χρόνο 
επικοινωνίας θα πρέπει να καθορίζονται ρητά οι διανυκτερεύσεις ως χρόνος επικοινωνίας αφού ο ελεύθερος 
χρόνος αφενός είναι υποκειμενικός αφετέρου είναι ευάλωτος σε κακόβουλες προθέσεις με υπερφόρτωση του 
προγράμματος ενός παιδιού με δραστηριότητες άσχετες με την προαγωγή του πνευματικού ή αθλητικού του 
επιπέδου. Συναφώς, τυχόν 3ωρες συναντήσεις εντός της εβδομάδας δεν δύναται να λογιστούν ως ποιοτικός 
χρόνος μιας και εκεί συμπεριλαμβάνονται και οι μετακινήσεις. Στην περίπτωση δε που το παιδί διαμένει εκτός 
νομού ή σε νησί γεγονός που καθιστά αδύνατη την συχνή μετάβαση του ενός γονέα, είτε λόγω απόστασης είτε για 
οικονομικούς λόγους π.χ. λόγω απαίτησης χρήσης αεροπορικών μέσων, στερώντας έτσι την καθημερινή φυσική 
παρουσία του ενός γονέα πρέπει απαραιτήτως ο χρόνος να διατίθεται σε επιπλέον διανυκτερεύσεις κατά τη 
διάρκεια των διακοπών. Συνεπώς στην ελάχιστη επικοινωνία θα πρέπει να καθορίζεται ρητά ότι περιλαμβάνονται 
οι διανυκτερεύσεις ενώ προσθετικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες όπως οι αντικειμενικές 
δυσκολίες μετάβασης ή ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος του γονέα π.χ. στρατιωτικός, ναυτικός κ.λ.π. Θεωρείται 
δεδομένο ότι αυτά δεν πρέπει να ισχύουν σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης εγκληματικής συμπεριφοράς. Επίσης 
είναι παράλογο να υπάρχουν περιορισμοί στην τηλεφωνική επικοινωνία του τέκνου με τον ένα γονέα όπως η 
πρακτική των δικαστών έχει επιβάλει (συνήθως 4 φορές την εβδομάδα) ενώ θα πρέπει να είναι ελεύθερη και 
σύμφωνη με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του παιδιού.Πρόταση εφαρμογής συνεπιμέλειας – τόπου κατοικίας 
– Επικοινωνίας – Ειδικές περιπτώσεις. Μια πρόταση προς επίλυση της δυσκολίας στην εναλλασσόμενη κατοικία 
είναι το τέκνο να διαμένει με τον ένα γονέα μέχρι την ολοκλήρωση του δημοτικού σχολείου και τον άλλον κατά το 
γυμνάσιο-λύκειο έτσι ώστε δεν θα διαταράσσεται η καθημερινότητα του παιδιού ενώ το παιδί θα έχει τη 
δυνατότητα συμβίωσης και με τους δύο γονείς. Ακόμη, ως τόπος κατοικίας του τέκνου, στις περιπτώσεις που είναι 
αδύνατη η εναλλασσόμενη κατοικία, να καθορισθεί σαφώς η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων για να 
αποφευχθούν φαινόμενα απομάκρυνσης του τέκνου από αυτή με σκοπό την πρόκληση δυσχέρειας στην φυσική 
επικοινωνία του άλλου γονέα, ενώ θα μπορεί να διαμένει εξίσου στις κατοικίες των γονέων του όπου είναι 
εφικτό.Επικοινωνία με ανώτερους ανιόντες. Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να καθορισθεί στοιχειώδης επικοινωνία 
τόσο τηλεφωνική μέσω της διαθέσιμης τεχνολογίας (skype, viber, τηλεφωνική κλήση), όσο και φυσική επικοινωνία 
δια παρουσίας με τους ανώτερους ανιόντες και τα αδέλφια του ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι ανώτεροι 
ανιόντες ή αδελφοί διαμένουν σε άλλο νομό ή νησί εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι αντίθετοι προς το 
συμφέρον του παιδιού. Είναι συχνό το φαινόμενο το παιδί να περνά τεράστιο μέρος του ελεύθερου του χρόνου 
με τους παππούδες από τη μια πλευρά, λόγω εργασιακών υποχρεώσεων του ενός γονέα πράγμα λογικό μεν, από 
την άλλη δε, να μην καθορίζεται σαφώς η ελάχιστη κατά τρόπο και είδος επικοινωνία των παππούδων από τον 
άλλο γονέα και του παιδιού εκτός αν αυτοί κινηθούν για άλλη μια φορά νομικά για να διεκδικήσουν το 
αυτονόητο.Κακή άσκηση επιμέλειας – Δημιουργία μηχανισμού κοινωνικής προστασίας. Άρθρο 1532 Στο εδάφιο 
κακής άσκησης θα πρέπει να προβλεφθούν άμεσες ενέργειες διόρθωσης του προβλήματος που δημιουργείται 
από τον γονέα όπως αυτό της μη καταβολής διατροφής ή της παρεμπόδισης επικοινωνίας. Κι αυτό γιατί ενώ 
συντελούνται οι πράξεις αυτές μέχρι να εκδικασθούν και να ληφθεί τελεσίδικη απόφαση, στο μεν τέκνο δεν 
καταβάλλεται η διατροφή που του αναλογεί με ότι αυτό συνεπάγεται για την διαβίωση του, ενώ στην περίπτωση 
παρεμπόδισης επικοινωνίας υπάρχουν φαινόμενα που για τον γονέα που προκαλεί το κώλυμα και καταφέρνει να 
αποφύγει την προσαγωγή του, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκκρεμούν δεκάδες μηνύσεις οι οποίες 
μέχρι να εκδικασθούν έχουν μόνο ένα αποτέλεσμα. Την πλήρη αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα αφού 
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μπορεί και να περάσουν χρόνια μέχρι να βγει μια οριστική απόφαση. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας 
μηχανισμός κοινωνικής προστασίας ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα προσωρινής μεν αλλά άμεσης 
παρέμβασης.Περιπτώσεις εγκληματικών πράξεων. Επειδή τελευταίως οι επικριτές της συνεπιμέλειας προτάσσουν 
ως επιχείρημα την ενδοοικογενειακή βία πράγμα που σημαίνει ότι ξαφνικά η συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελλήνων κυρίως ανδρών βιαιοπραγούν ή και ασελγούν πάνω στα παιδιά τους, πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι 
απαράδεκτο και προσβλητικό με τον τρόπο που γενικεύεται, εντούτοις στις περιπτώσεις που αποδεικνύονται αυτά 
ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για αυτό να λαμβάνονται άμεσα μέτρα προστασίας του παιδιού καθώς και δράσεις 
για τον περιορισμό του θύτη αλλά και αυστηροποίηση των ποινών. Αντίστοιχα σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
συκοφαντική προσπάθεια από την άλλη πλευρά να υφίστανται αντίστοιχες δράσεις-ποινές αφού ακόμα και μια 
συκοφαντία θα έχει τεράστια επίπτωση στον ψυχισμό του παιδιού αλλά και τη σχέση του με τον γονέα που 
συκοφαντείται. Άλλη μια περίπτωση στην οποία απαιτείται η συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας μέσω της 
δημιουργίας μιας κατάλληλης υπηρεσίας που θα γνωμοδοτεί σε τέτοιες περιπτώσεις προκειμένου να 
λαμβάνονται άμεσες αποφάσεις για την προστασία πρωτίστως του παιδιού αλλά και των γονέων.Κεφάλαιο Ε 
Μεταβατικές διατάξεις άρθρο 18. Τα κεφάλαια Β’ και Γ’ θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αναδρομικής ισχύος 
καθόσον η συντριπτική πλειοψηφία των προβληματικών περιπτώσεων αφορά σε περιπτώσεις που έχει ήδη 
εκδοθεί απόφαση με την προϋπάρχουσα νομολογία και αποκλίνουσα δικαστική πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα υπάρξουν μαζικές προσφυγές στα δικαστήρια που θα προκαλέσουν κορεσμό σε αυτά, αναίτιες καθυστερήσεις 
και όχι μόνο δεν θα λύσουν το πρόβλημα τόσο της αποξένωσης των γονέων με τα παιδιά όσο και της εξωδικαστικής 
επίλυσης των διαφορών αλλά θα πυροδοτήσει ένα νέο και αέναο γύρο αντιδικιών.Ισχύς της τροπολογίας. Η ισχύς 
της τροπολογίας πρέπει να είναι άμεση και όχι από 30 Ιουνίου πρωτίστως διότι ένεκα της πανδημίας η επικοινωνία 
τέκνων με γονείς – παππούδες έχει δυσχεράνει εξαιρετικά συνεπώς είναι μια ευκαιρία να έλθουν ξανά κοντά οι 
οικογένειες αλλά και αν απαιτείται η προσφυγή σε δικαστήριο για τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών 
αποφάσεων μετά την 30 Ιουνίου το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι να διακόψουν τις εργασίες τους τα 
δικαστήρια για καλοκαιρινή ανάπαυλα είναι πολύ μικρό και θα χαθεί και αυτό το καλοκαίρι.Αντικειμενικά 
κριτήρια διαβίωσης – Υπολογισμός ύψους διατροφής. Δεν γίνεται πουθενά μνεία για δημιουργία αντικειμενικών 
κριτηρίων υπολογισμού καταβολής διατροφής κι αυτό γιατί δεν αξιοποιούνται τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται 
για αντίστοιχες περιπτώσεις διαμάχης με τράπεζες για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή υπολογισμό δόσης δανείου 
κλπ. Όταν λοιπόν ο κατώτατος μισθός είναι 650 ευρώ στην Ελλάδα εμφανίζονται γονείς που καταθέτουν στο 
δικαστήριο ότι τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά έχουν μηνιαίες ανελαστικές δαπάνες 600-700 ευρώ με 
αποτέλεσμα ο δικαστής ως άλλος Σολομώντας να χωρίζει το ποσό στα δύο και να αναγνωρίζει από τη μια πλευρά 
το ποσό ως υπηρεσίες και από την άλλη να διατάσσει διατροφή σε ανθρώπους που αδυνατούν να καλύψουν τις 
στοιχειώδης ανάγκες επιβίωσης οδηγώντας τους είτε στην εξαθλίωση είτε στην μη εφαρμογή της δικαστικής 
απόφασης με ότι αυτό συνεπάγεται. Αν το παιδί έχει πάγιες ανάγκες σε αυτό το ύψος δεν είναι λογικό να έχει 
τουλάχιστον αντίστοιχες ο γονέας που καλείται να καλύψει και έτερες ανάγκες;Συμπεράσματα. Από τις μέχρι τώρα 
προτάσεις του νομοσχεδίου φαίνεται ότι οδεύουμε προς την νομοθέτηση της πολυετούς νομολογίας μη 
λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές τις εισηγήσεις ειδικών και φορέων αρμόδιων για τέτοιου είδους 
θέματα ενώ οι όποιες βελτιώσεις δεν είναι αντάξιες των προσδοκιών λαμβανομένου υπόψη ότι χρειάστηκαν 
περίπου 40 χρόνια για να αναμορφωθεί το εν λόγω δίκαιο. Παραμένουν οι πολυετείς αντιδικίες, η μη θέσπιση 
αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης και καταβολής διατροφής, παραμένει ο γονέας επισκέπτης του Σαβ/κου, 
παραμένει ο ρόλος του τέκνου ως τρόπαιο διαμάχης, παραμένει η ανισότητα μεταξύ των φύλλων όπως έχει 
διαμορφωθεί όλες αυτές τις δεκαετίες στο συγκεκριμένο θέμα, διατηρούνται οι εξαιρέσεις για τα παιδιά εκτός 
γάμου, αποκλείονται τα σύμφωνα κοινής επιμέλειας, δεν προβλέπεται μηχανισμός επίβλεψης – λειτουργίας της 
επιμέλειας, δεν προβλέπεται η σύσταση ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η κατοικία του τέκνου παραμένει 
ως είχε απλά όχι στον γονέα της αποκλειστικής επιμέλειας αλλά σε αυτόν που «συνήθως» διαμένει, ο χρόνος 
επικοινωνίας ορίζεται ως το 1/3 με απόλυτη ασάφεια (πως καθορίζεται ο ελεύθερος χρόνος ενός παιδιού;) αφού 
δεν διευκρινίζεται αν αφορά σε διανυκτερεύσεις, και χωρίς να καθορίζεται ως ίσος ο χρόνος των διακοπών ενώ 
εξαιρούνται από τη μεταβατική διάταξη οι μέχρι τώρα εκδοθείσες αποφάσεις. ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΤΑΞΙΟ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΕΞΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ; 
31 Μαρτίου 2021, 21:53 | Π.Κ..Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν πρόκειται να λειτουργήσει σε συγκρουσιακές 
σχέσεις,αντιθέτως θα τις εντείνει!Ένα νομοσχέδιο που θα «πέσει»σε αχρησία.Ακόμα δεν μπορούμε να 
καταλάβουμε τις δήθεν καινοτομίες!Επίσης ουδέν το παιδοντρικό,αντιθέτως διαμόρφωσή του στα «γούστα» του 
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γνωστού λόμπι.Ούτε κάν έχει ληφθεί υπόψιν το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής.Πρώτη φορά τέτοιες εικόνες 
απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης.Κι ειδικά σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με ζωές παιδιών. 
31 Μαρτίου 2021, 21:30 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε.  «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 



819 
 

μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:03 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν 
χωρίζουν,είτε συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -
για οποιοδήποτε λόγο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το 
παιδί καθώς και την σχέση του παιδιού με τον κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. 
Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο 
το παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και 
υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων 
γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 
1329/1983 υπήρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση 
τυχόν διαζυγίου στην πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη 
καθημερινότητα γονέων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
μετατρέποντας τον ένα γονέα σε μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του 
άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά 
αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά 
εκτός γάμου δεδομένου μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
(1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, 
εκτός πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την 
προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό 
μόνο γι’ αυτό. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 21:05 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η προστασία της παιδικής 
ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων 
πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν,είτε συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται 
σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον 
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αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα 
και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα 
που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα 
είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο 
υποσυνείδητο κάποιων γονέων, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί 
μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το 
διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, 
ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής 
του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, 
αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το 
ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της 
νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) 
ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών 
και τον άλλο ικανό μόνο γι αυτό. 
31 Μαρτίου 2021, 21:59 | Γιώργος Κ.. 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́́ 
νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
31 Μαρτίου 2021, 21:03 | Παπακωνσταντίνου Αντιγονη. Ασχέτως των σχέσεων των δυο γονέων η ευθύνη για την 
ανατροφή ενός παιδιού πρέπει να αφορά και να βαραίνει και τους δυο.Το παιδί χρειάζεται τον πατέρα του όσο 
και την μητέρα του.Μονο εαν κάποιος από τους δυο κρίνεται ως ακατάλληλος μπορεί και επιβάλλεται να 
απομακρυνθεί από το παιδί.Διαφορετικα είναι προς όφελος του παιδιού να μεγαλώνει όσο μπορεί κα με τους δυο 
γονείς. 
31 Μαρτίου 2021, 20:44 | Καλλίνα Δ. Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ 
γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση 
του συμφώνου συμβίωσης και την αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε εκτός γάμου.ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα 
(γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί ́στον 
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Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο 
γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο 
γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και 
εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ́ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποιήση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 20:22 | Κ.Ν.Χ.. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 20:23 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν 
χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και όταν βρισκονται σε σύγκρουση μεταξυ τους -
για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί 
καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η 
αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το 
παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και 
υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων 
γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 
1329/1983 υπήρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση 
τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη 
καθημερινότητα γονέων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
μετατρέποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του 
άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά 
αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά 
εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
(1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, 
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εκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την 
προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό 
μόνο γι αυτό. 
31 Μαρτίου 2021, 20:35 | maria karampela. Δεν προσδιορίζεται από τον νομοθέτη σε σχέση με ποιο καθεστώς 
επιχειρείται να επιτευχθεί η αναμόρφωση: της διαμορφωθείσας κατά την διάρκεια της συμβίωσης κατάστασης ή 
της προϊσχύουσας μορφής του νόμου και της κρατούσης νομολογίας; Είναι φανερό ότι ο νομοθέτης προβαίνει σε 
εξαγγελίες που εμπεριέχουν εκ προοιμίου αρνητική – ως προς τα νομοθετικώς ισχύοντα και δικαστικώς 
εφαρμοζόμενα- στόχευση και κριτική, η οποία δεν προσήκει σε νομοθετικό έργο και γεννά αμφιβολίες σε σχέση 
με την αμεροληψία και την ουδετερότητά του. 
31 Μαρτίου 2021, 19:24 | Δ.Δ.. Oι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
και προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα.Η ψήφιση του Σχεδίου νόμου υποχρεώνει 
τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
ικανοποιούν τις επιθυμίες των γονέων τους και γι αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη 
Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί έναντι των 
δικαιωμάτων των γονέων.Επίσης οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(Σύμβαση της Κων/πολης). 
31 Μαρτίου 2021, 19:53 | Δ.Δ. Πίσω από το νομοσχέδιο λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα 
θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και 
κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή 
Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα 
αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις 
δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από 
τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε 
δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν 
για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις 
αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και 
μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται 
επιστημονικής τεκμηρίωσης.Ο ίδιος ο Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως 
σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη 
σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι 
φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές 
συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί 
στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, 
για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει 
την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει 
τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων 
ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες των ανδρών.Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η 
προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο 
εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη 
η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν 
αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, 
βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, 
υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για 
τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου 
γονικής αποξένωσης. 
31 Μαρτίου 2021, 19:01 | Κατερίνα Γεωργίτση. Τα παιδιά και εγγόνια μας έχουν δύο γονείς,δεν τους χάνουν μετά 
το διαζύγιο ούτε αποκόπτονται από τους παππούδες.Μετα απο 3 χρόνια μακριά τους πως να μας αναγνωρίσουν.Τι 
τιμωρία χρειάζεται για την μητέρα που χρησιμοποιεί τα παιδιά της για εκδίκηση.Τι φταίνε αυτά,τι φταίμε οι 
συγγενείς.Χωριζουν ως σύζυγοι αλλά παραμένουν γονείς.Παρακαλω κάντε κάτι! 
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31 Μαρτίου 2021, 18:12 | Χρήστος. Δεν προσδιορίζεται από τον νομοθέτη σε σχέση με ποιο καθεστώς επιχειρείται 
να επιτευχθεί η αναμόρφωση: της διαμορφωθείσας κατά την διάρκεια της συμβίωσης κατάστασης ή της 
προϊσχύουσας μορφής του νόμου και της κρατούσης νομολογίας; Είναι φανερό ότι ο νομοθέτης προβαίνει σε 
εξαγγελίες που εμπεριέχουν εκ προοιμίου αρνητική – ως προς τα νομοθετικώς ισχύοντα και δικαστικώς 
εφαρμοζόμενα- στόχευση και κριτική, η οποία δεν προσήκει σε νομοθετικό έργο και γεννά αμφιβολίες σε σχέση 
με την αμεροληψία και την ουδετερότητά του.Απόσυρση νομοσχεδίου τώρα! 
31 Μαρτίου 2021, 18:24 | A.A. Η συνεπιμέλεια δεν μπορεί να επιβληθεί με νομοθετήματα, είναι το αποτέλεσμα 
μιας, πολλές φορές, επίπονης διαδικασίας των γονέων να διαχωρίσουν το ρόλο τους ως γονείς από αυτόν του ή 
της συντρόφου και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο ανατροφής του παιδιού! Η μεταρρύθμιση της 
κυβέρνησης δεν προωθεί επ’ ουδενί την ισότητα αφού ο γονιός που θα βρίσκεται σε ασθενέστερη 
κοινωνικοοικονομική θέση (συνήθως η γυναίκα) θα επωμίζεται δυσανάλογα για αυτή/όν βάρη. Ειδικά για τις 
γυναίκες η υποχρεωτική συνεπιμέλεια μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να ζητήσουν διαζύγιο με σοβαρό 
κίνδυνο εγκλωβισμού σε προβληματικό γάμο. Ιδιαίτερα στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα είναι συχνή η οικονομική 
εξάρτηση από τον σύζυγο λόγω της κοινωνικής πίεσης προς τη μητέρα να «να μείνει σπίτι για την ανατροφή  του 
παιδιού», όπως και η ανεργία η οποία πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και κάθε είδους διακρίσεις στους 
χώρους δουλειάς , καθώς μια μητέρα με υποχρεώσεις δεν αποτελεί τον «ιδανικό» ευέλικτο και «χωρίς όρια» 
εργαζόμενο για πολλούς εργοδότες. Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που δε θα μπορεί να 
συνεισφέρει ισόποσα οικονομικά στην ανατροφή του παιδιού, ειδικά όταν απουσιάζει οποιαδήποτε υποστήριξη 
(οικονομική-ψυχολογική) από το κράτος; Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που κακοποιείται 
γνωρίζοντας ότι με την υποχρεωτική συνεπιμέλεια δε θα μπορεί να ξεφύγει από τον κακοποιητή της αλλά θα 
πρέπει να μένουν υποχρεωτικά και στην ίδια πόλη; Τί αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον 
στην ψυχολογία ενός παιδιού; Το παιδί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, η βούλησή του και οι ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες της ηλικίας του για σταθερό περιβάλλον! Όχι στο νομοσχέδιο! 
31 Μαρτίου 2021, 17:00 | Ιωαννίδου Γεωργία. απο κοινου και εξισου ανατροφη των παιδιων μετα το διαζυγιο 
χωρις διακρισεις γονεων.κοινη επιμελεια ισος χρονος και για τους δυο γονεις εναλλασσομενη κατοικιασε καμια 
περιπτωση λιγοτερος χρονος επικοινωνιας 1/3 για το καθε γονεα. αυστηρες ποινες για τη γονεικη αποξενωση. 
τοπος κατοικιας του τεκνου, ο τελευταιος κοινος τοπος πριν το διαζυγιο. 
31 Μαρτίου 2021, 17:57 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. ‘Αρθρο 5. Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση:. α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9. «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. 
(..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 

και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10. «’Αρθρο 1519 Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…). Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
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σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 17:44 | Απόσυρση τώρα!Μπραβο στη Γαλλία!. ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ νομοσχεδίου τώρα!!!! Η Γαλλία νομοθετεί αναστολή του δικαιώματος γονικής μέριμνας και 
επικοινωνίας του κακοποιητή με το παιδί, από την πρώτη στιγμή της Ποινικής Δίωξης. Την ίδια στιγμή, στην 
Ελλάδα κατατίθεται ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο, μέχρι την «αμετάκλητη» απόφαση, δηλαδή μέχρι την 
χρονοβόρα και πολυδάπανη απόφαση του Άρειου Πάγου, ο κακοποιητής θα μπορεί να παίρνει το παιδί μέχρι και 
1/3 του συνολικού χρόνου. Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική Βουλή ψήφισε το Ν. 2020-936 με σκοπό την προστασία 
των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό το νόμο προβλέπονται -ανάμεσα σε άλλες σημαντικότατες 
διατάξεις- οι παρακάτω, που σχετίζονται με την επικοινωνία γονέα – παιδιού. Εκ του νόμου αναστέλλεται 
προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας και το δικαίωμα επικοινωνίας σε περίπτωση ποινικού αδικήματος από 
γονέα στον άλλο γονέα ή στο παιδί, από την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση καταδικαστικής 
απόφασης, χωρίς να χρειάζεται ειδική μνεία του ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή. Η αιτολόγηση της 
παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης ήταν «Στη Γαλλία, κάθε χρόνο συμβαίνουν 120-150 γυναικοκτονίες. Στη Γαλλία 
περισσότερες από 220.000 γυναίκες είναι θύματα βίας και 170.000 παιδιά είναι παρόντα σε αυτή τη βία».  Την 
παραπάνω απόφαση της βουλής επηρέασε η έκθεση με θέμα τη βία κατά των γυναικών που είχε κατατεθεί στη 
Γαλλική βουλή λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2020, από επιτροπή γυναικείων οργανώσεων. Η έκθεση 
αυτή ανέδειξε, μετά από είκοσι χρόνια εφαρμογής της Coparentalité (υποχρεωτικής συνεπιμέλειας), ότι «οι μισές 
γυναικοκτονίες έγιναν μπροστά σε μικρά παιδιά και με αφορμή τη τακτική επίσκεψη και φιλοξενία του πατέρα». 
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης του 2009 από το Παρατηρητήριο Βίας του περιφερειακού συμβουλίου του 
διαμερίσματος Seine-Saint-Denis που αφορούσε 24 γυναικοκτονίες που έγιναν τη συνιστά νέα μορφή άσκησης 
βίας στο θύμα του. Το δικαίωμα επίσκεψης και φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και 
τα παιδιά μεγάλο ρίσκο, θέτει τις γυναίκες θύματα βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Ελληνικού κράτους; ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ γυναίκες και παιδιά;;;;;; 
31 Μαρτίου 2021, 17:16 | ανώνυμος. Αντικείμενο του νόμου θα έπρεπε να είναι πρώτα η αναμόρφωση των 
σχέσεων μεταξύ των γονέων, υπό τις νέες συνθήκες της λύσης του γάμου ή της όποιας προηγούμενης συνθήκης. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, επειδή η λύση είναι συνήθως επιθυμία του ενός μέρους μόνο, κηρύσσεται 
πόλεμος από το άλλο μέρος, με τρόπαιο τα παιδιά. Υπάρχουν επαγγελματίες εξειδικευμένοι στις οικογενειακές 
σχέσεις – οι οποίες δεν παύουν να είναι οικογενειακές με τη λύση της συμβίωσης – που μπορούν να βοηθήσουν 
και οι γονείς θα έπρεπε να υποχρεούνται να δεχτούν συνεδρίες με τέτοιους επαγγελματίες. Εάν η κατάσταση 
μεταξύ των δύο γονέων είναι εκρηκτική, ίσως θα ήταν χρήσιμες κατ’ ιδίαν συνεδρίες αρχικά, μέχρι να βρεθεί 
κοινός τόπος, κι έπειτα, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, κοινές συνεδρίες. Όλο το ζήτημα είναι, ή θα έπρεπε 
να είναι, πώς δεν θα τρελάνουμε τα παιδιά με διενέξεις, κακοποιητικές συμπεριφορές (όχι, δεν είναι μόνο η 
χειροδικία κι ο βιασμός κακοποίηση), αλλά ακόμη και με διαμετρικά αντίθετους κανόνες από τον κάθε γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 16:29 | mk. Το συμφέρον του τέκνου είναι μια έννοια νομικά αόριστη.Η προσπάθεια 
οριοθέτησης και περιγραφής αυτής της έννοιας όπως επιχειρείται στην παρ.2,από τη μια περιορίζει ανεπίτρεπτα 
την κρίση του Δικαστή, κι από την άλλη έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα 
μας,σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι 
οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των γονέων του. 
31 Μαρτίου 2021, 16:25 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ.. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
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τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ,Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ,Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ,Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ,Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 16:06 | Απόσυρση. ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΧΙ στο νομοσχέδιο που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα 
και κυρίως των παιδιών,που ενισχύει την ενδοοικογενειακή βία και θέτει γυναίκες και παιδια σε κίνδυνο μέχρι να 
γίνουν οι αποφάσεις Αμετάκλητες,που αντίκειται σε όλες τις Διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η 
Ελλάδα.Αλλα κατα κύριο λόγο γιατί δεν είναι σε καμμία περίπτωση παιδοκεντρικό- παιδάκι βαλιτσάκι ,χιλιάδες 
δικαστήρια κι εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του γνωστού λόμπι και τίποτ’άλλο.Που μόνο τους μέλημα είναι να 
μειώσουν τη διατροφή και τίποτε άλλο και να εκδικηθούν φυσικά την πρώην σύζυγο.Αποσυρση!!!! 
31 Μαρτίου 2021, 14:35 | α.μπ.. Δεν προσδιορίζεται από τον νομοθέτη σε σχέση με ποιο καθεστώς επιχειρείται 
να επιτευχθεί η αναμόρφωση: της διαμορφωθείσας κατά την διάρκεια της συμβίωσης κατάστασης ή της 
προϊσχύουσας μορφής του νόμου και της κρατούσης νομολογίας; Είναι φανερό ότι ο νομοθέτης προβαίνει σε 
εξαγγελίες που εμπεριέχουν εκ προοιμίου αρνητική – ως προς τα νομοθετικώς ισχύοντα και δικαστικώς 
εφαρμοζόμενα- στόχευση και κριτική, η οποία δεν προσήκει σε νομοθετικό έργο και γεννά αμφιβολίες σε σχέση 
με την αμεροληψία και την ουδετερότητά του. 
31 Μαρτίου 2021, 14:08 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του 
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γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την 
διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́
απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, 
ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς 
θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ,2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:25 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) ‘Αρθρο 8.Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9. «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. 
(..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 

και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης. (…) Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
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επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:01 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. ‘Αρθρο 5Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9. «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. 
(..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 

και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10. «’Αρθρο 1519 Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου .Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 .Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ .Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: . «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης(…) .Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
31 Μαρτίου 2021, 14:19 | ΕΜΙΛΙ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ.‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ .Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: .«’Αρθρο 1511 (…). 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ.Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής:.«’Αρθρο 1514.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας(…). 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 .«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. 
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(..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 

και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10. «’Αρθρο 1519 Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου .Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 .Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:.«’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης(…) .Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:56 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ‘Αρθρο 5 .Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ . Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: .«’Αρθρο 1511 (…). 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ.Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: .«’Αρθρο 1514 .Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) .2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9.  «Άρθρο 1515 Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. 
.(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 

και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητερ́α .(…)➢ ‘Αρθρο 10 .«’Αρθρο 1519 Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου .Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης(…). Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:50 | μανια κ. Δεν προσδιορίζεται από τον νομοθέτη σε σχέση με ποιο καθεστώς επιχειρείται 
να επιτευχθεί η αναμόρφωση: της διαμορφωθείσας κατά την διάρκεια της συμβίωσης κατάστασης ή της 
προϊσχύουσας μορφής του νόμου και της κρατούσης νομολογίας; Είναι φανερό ότι ο νομοθέτης προβαίνει σε 
εξαγγελίες που εμπεριέχουν εκ προοιμίου αρνητική – ως προς τα νομοθετικώς ισχύοντα και δικαστικώς 
εφαρμοζόμενα- στόχευση και κριτική, η οποία δεν προσήκει σε νομοθετικό έργο και γεννά αμφιβολίες σε σχέση 
με την αμεροληψία και την ουδετερότητά του. 
31 Μαρτίου 2021, 14:03 | Κωστας. Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από 
τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της 
συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
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αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
31 Μαρτίου 2021, 14:44 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ .Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η αναμόρφωση των σχέσεων 
μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή 
τη λύση του συμφώνου συμβίωσης…… και την αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε εκτός γάμου. 
31 Μαρτίου 2021, 13:36 | Βασιλης Αδαμοπουλος. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή επαρκής αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης – διάρρηξη των σχέσεων 
γονέα, τέκνου. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ31 Μαρτίου 2021, 12:23 | Γιωργος Αγγελιδης. Λίγες διορθώσεις και θα φτιάξουν ολα προς 
το συμφέρον του παιδιού…Να εφαρμοστεί ο νόμος 2079/2015. Εναλλασσόμενη κατοικία… .50/50 του χρόνου με 
διανυκτερεύσεις….Ίσα ολα…Είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού να έχει και τους 2 γονείς στην ζωή του…Εμένα 
προσωπικά το 1/3 Δεν μου φτάνει… .Ούτε και στο παιδί μου… .Θέλω τουλάχιστον ίσο χρονο με αυτό που θα έχει 
και η πρώην συμβία μου με το παιδί μας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 12:32 | ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ. Κύριε Τσιαρα συγχαρητήρια για το έργο σας…Λίγες διορθώσεις 
και θα φτιάξουν ολα προς το συμφέρον του παιδιού…Να εφαρμοστεί ο νόμος 2079/2015. Εναλλασσόμενη 
κατοικία… .50/50 του χρόνου με διανυκτερεύσεις… .Ίσα ολα…Είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού να έχει και τους 2 
γονείς στην ζωή του…Εμένα προσωπικά το 1/3 Δεν μου φτάνει… Ούτε και στο παιδί μου…Θέλω τουλάχιστον ίσο 
χρονο με αυτό που θα έχει και η πρώην συμβία μου με το παιδί μας… 
31 Μαρτίου 2021, 12:57 | Δημήτρης. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική ο δικαστής πρέπει να αποφασίζει με 
συνείδηση και συνεργασία με παιδοψυχολογους και εξεταστική επιτροπή για την διαφάνεια των κατηγοριών όσο 
αφορά για το συμφέρον των παιδιών. 
31 Μαρτίου 2021, 11:37 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
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γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ,4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 11:31 | Εύη. Κάθε περίπτωση και Κάθε παιδί είναι διαφορετικό χρειάζεται διαφορετική 
ρύθμιση. Με το παρόν νομοσχέδιο γίνεται ισοπέδωση. Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου.καμία διάταξη δεν 
αποσκοπει στο συμφέρον του παιδιού (έννοια που δεν μπορεί να προσδιοριστει από πριν γενικα και αόριστα).στο 
όνομα του συμφέροντος του παιδιού θα το καταστρέψετε το παιδί. 
31 Μαρτίου 2021, 10:52 | Δικηγορος πατερας παππους. Με τις προτεινόμενες διατάξεις όχι μόνο δεν 
εξυπηρετειται το συμφέρον του παιδιού και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον αλλά το παιδί από υποκείμενο του 
καθήκοντος των γονέων για να ασκούν την γονικη μέριμνα μεταβάλλεται σε αντικείμενο δικαιώματος ως να ειναι 
*res**πραγμα* υπόχρεων να υποτάσσεται εις το εξίσου δικαίωμα της γονικης μεριμνας εκάστου γονέως, η δε 
διαφωνία των γονέων ενθαρρύνεται και μεγιστοποιειται και ο θεσμός της οικογένειας αποδομειται. Η αναπτύξη 
και η κοινωνική ένταξη του παιδιού καθίσταται στρεβλη με πολλά ψυχολογικα και ζωτικά προβλήματα. Μια τέτοια 
νομοθετική μεταβολή δεν αποτελεί θετική εξέλιξη του Οικογενειακου δικαίου αλλά καταστρεπτικη για τις σχέσεις 
που πρόκειται να ρυθμίσει και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή εις το όνομα του εκσυγχρονισμου!!!! 
31 Μαρτίου 2021, 10:08 | Φωτεινή Κίντου. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν 
χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -
για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί 
καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η 
αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το 
παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και 
υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων 
γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 
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1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση 
τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη 
καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του 
άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά 
αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά 
εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
(1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, 
εκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την 
προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό 
μόνο γι αυτό. 
31 Μαρτίου 2021, 09:30 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΦΗΣ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή επαρκής αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης – διάρρηξη των σχέσεων 
γονέα, τέκνου. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ31 Μαρτίου 2021, 08:03 | Αλέξανδρος Δουρίδας. Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η 
αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο, 
την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης και την αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε εκτός 
γάμου.Να προστεθεί και την αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε εκτός γάμου. 
31 Μαρτίου 2021, 08:36 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής– Ίσου 
Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για 
όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα 
διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
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31 Μαρτίου 2021, 04:57 | Elisavet Efstratiou.  Προς τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιοΝα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA:Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου». Μάρτιος 2021Εισαγωγή. Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.1 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).2 Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη.3 Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.4. 
Παράλληλα, φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα 
εφαρμοστούν οι προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα,5 
ενώ δεν προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για 
να καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης.6 Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας»7. 1. Το Βήμα, «Κορωνοϊός : Η 
καραντίνα απογείωσε την ενδοοικογενειακή βία», 24 Νοεμβρίου 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού, COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 11. 2. ΕΔΔΑ, Y.C. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
Αίτηση 4547/10, 13 Μαρτίου 2012. 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 12. 4. Βλ. Δημόσια Επιστολή προς την Ανώνυμη Εταιρεία «ANTENNA TV», 19 
Μαρτίου 2021. 5. Βλ. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Κατευθυντήριες Οδηγίες για 
την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου, 
2011, 8. 6. Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Διακρίσεις σε βάρος των Γυναικών και των Κοριτσιών, 
Έκθεση για την Ελλάδα. 7. Αναιρείται, ωστόσο, από την παραδοχή στην ίδια αιτιολογική έκθεση ότι δεν έληφθησαν 
υπόψη συναφείς πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες . Η νομοθεσία κρατών όπως η Γαλλία πράγματι αποτελεί 
χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα (γαλλΑΚ) και 
δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού,8 προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας στις 
περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.Στο παρόν κατατίθενται σύντομες παρατηρήσεις της 
Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων επιπτώσεων των επιλεγμένων διατάξεων του 
Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και εκτίθενται σε κακοποίηση και ενδοοικογενειακή 
βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα ορισμένων ομάδων όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο που ζουν στην Ελλάδα.Ανάλυση επιλεγμένων ρυθμίσεων1. Συμφέρον τέκνου: ΑΚ 1511. Το συμφέρον του 
παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας από τον δικαστή «πρέπει να 
σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο»,9 
κατόπιν ενδελεχούς έρευνας.10 Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την 
εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, 
υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του 
παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά.11Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και 
εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει 
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στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, 
αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε 
περιβάλλον κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν 
γονέα είναι συχνά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον.12Η, 
δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της ΑΚ 1511, συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των 
παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 
της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού13 και το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).14 Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου πρέπει. 8. Όπως τροποποιήθηκαν 
από τον Νόμο 2020-936 της 30ης Ιουλίου 2020 και ισχύουν.9. Α Γεωργιάδης, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, Β ́ 
Έκδοση (Σάκκουλας 2017), 421. 10. ΕΔΔΑ, Petrov και Χ κατά Ρωσίας, Αίτηση 15197/02, 22 Μαΐου 2008, σκ. 98-102. 
11. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, 
σκ. 48-51. 12. Βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 1557/2020, ΜΠρΑθ 16244/2019 σχετικά με πρόσφυγες θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας. 13. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο υπ’αριθμ. 14 (2013), 
CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 53-54. 14. ΕΔΔΑ, Μ και Μ κατά Κροατίας, Αίτηση 10161/13, 3 Σεπτεμβρίου 2015, 
σκ. 171-172. -να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων 
της υπόθεσης.Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης 
της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους 
αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί.2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα 
με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες 
συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το 
Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης 
του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων 
του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της 
απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, 
ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία 
της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη 
«προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. 
β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη 
διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση 
του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Ως αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να 
συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης,15 το Σχέδιο 
Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να 
καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον 
για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική 
μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του 
άλλου, αρκεί πιθανολόγηση.Καταλύει, δε, την προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα 
με την οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
ενώ οδηγεί σε πλήρη καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης. 15. Α Καρράς, Ποινικό 
Δικονομικό Δίκαιο, 6η Έκδοση (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020), 122 της Κωνσταντινούπολης, κατά ανεπίτρεπτη 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τον κοινό νομοθέτη.Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον γαλλΑΚ, 
επέρχεται αυτοδικαίως η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για έγκλημα κατά του 
έτερου γονέα, μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου.16Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τροποποίηση του σημ. στ ́ 
του εδ. β ́ ως εξής: «η άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, όταν αυτή συνοδεύεται από 
δικαστική πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν 
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ανωτέρω σχετικά με την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τυγχάνουν ανάλογης 
εφαρμογής στην προτεινόμενη τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους 
συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια.Η, δε, εισαγωγή 
τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην πράξη, αντιβαίνει στο 
ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από τον δικαστή, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 16)Άρθρο 378-2 γαλλΑΚ. Υποστήριξη 
Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA). Ιάσονα Καλαμπόκα 30 82131 Χίος, Ελλάδα +30 22711 03721.  
31 Μαρτίου 2021, 04:21 | Chris Zervas. Προς τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιοΝα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA:Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου». Μάρτιος 2021Εισαγωγή. Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.1 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).2 Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη.3 Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.4 
Παράλληλα, φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα 
εφαρμοστούν οι προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα,5 
ενώ δεν προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για 
να καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης.6 Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας»7. 1. Το Βήμα, «Κορωνοϊός : Η 
καραντίνα απογείωσε την ενδοοικογενειακή βία», 24 Νοεμβρίου 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού, COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 11. 2. ΕΔΔΑ, Y.C. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
Αίτηση 4547/10, 13 Μαρτίου 2012.3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 12.4. Βλ. Δημόσια Επιστολή προς την Ανώνυμη Εταιρεία «ANTENNA TV», 19 
Μαρτίου 2021, 5. Βλ. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Κατευθυντήριες Οδηγίες για 
την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου, 
2011, 8. 6. Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Διακρίσεις σε βάρος των Γυναικών και των Κοριτσιών, 
Έκθεση για την Ελλάδα, A/HRC/44/51/Add.1, 29 Ιουνίου 2020, σκ. 67,7. Αναιρείται, ωστόσο, από την παραδοχή 
στην ίδια αιτιολογική έκθεση ότι δεν έληφθησαν υπόψη συναφείς πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η 
νομοθεσία κρατών όπως η Γαλλία πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού,8 προβλέπονται ειδικές 
διατάξεις για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.Στο παρόν 
κατατίθενται σύντομες παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων 
επιπτώσεων των επιλεγμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και 
εκτίθενται σε κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα 
ορισμένων ομάδων όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα.Ανάλυση επιλεγμένων 
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ρυθμίσεων1. Συμφέρον τέκνου: ΑΚ 1511. Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η 
εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα 
στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο»,9 κατόπιν ενδελεχούς έρευνας.10 Για το λόγο αυτό, 
η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται 
οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά.11Με την 
προτεινόμενη ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος 
«πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή 
στην παρ. 2 της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως 
κατοχυρώνεται στην υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν 
άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και 
ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για 
να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον.12Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον 
η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της 
ΑΚ 1511, συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε 
απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού13 και το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).14 Η λήψη υπόψη της 
γνώμης του τέκνου πρέπει.  8. Όπως τροποποιήθηκαν από τον Νόμο 2020-936 της 30ης Ιουλίου 2020 και 
ισχύουν.9. Α Γεωργιάδης, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, Β ́ Έκδοση (Σάκκουλας 2017), 421. 10. ΕΔΔΑ, Petrov 
και Χ κατά Ρωσίας, Αίτηση 15197/02, 22 Μαΐου 2008, σκ. 98-102. 11. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
Γενικό Σχόλιο υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 48-51. 12. Βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 1557/2020, 
ΜΠρΑθ 16244/2019 σχετικά με πρόσφυγες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 13. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, Γενικό Σχόλιο υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 53-54. 14. ΕΔΔΑ, Μ και Μ κατά 
Κροατίας, Αίτηση 10161/13, 3 Σεπτεμβρίου 2015, σκ. 171-172 να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν 
αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της υπόθεσης.Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται 
τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό 
επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να 
απαλειφθεί.2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση 
κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, 
οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές 
αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο 
αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του 
νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους 
δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση 
του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα 
ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη «προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για 
το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του 
σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί 
για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Ως 
αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και 
αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης,15 το Σχέδιο Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από 
την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο 
Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται 
για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, αρκεί πιθανολόγηση.Καταλύει, δε, την 
προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, 
η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες 
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στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», ενώ οδηγεί σε πλήρη 
καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης. 15. Α Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η 
Έκδοση (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020), 122 -της Κωνσταντινούπολης, κατά ανεπίτρεπτη παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου από τον κοινό νομοθέτη.Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον γαλλΑΚ, επέρχεται αυτοδικαίως 
η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για έγκλημα κατά του έτερου γονέα, μέχρι την 
απόφαση του δικαστηρίου.16Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τροποποίηση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ ως εξής: «η 
άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, όταν αυτή συνοδεύεται από δικαστική 
πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής».3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με 
την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη 
τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών 
σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια.Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου 
επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του 
τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης.  16)Άρθρο 378-2 γαλλΑΚ. Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA). Ιάσονα 
Καλαμπόκα 30 82131 Χίος, Ελλάδα +30 22711 03721. 
31 Μαρτίου 2021, 04:09 | Elpis Zervas Προς τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιοΝα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA:Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου». Μάρτιος 2021Εισαγωγή. Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.1 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).2 Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη.3 Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.4 
Παράλληλα, φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα 
εφαρμοστούν οι προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα,5 
ενώ δεν προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για 
να καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης.6. Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας»7. 1. Το Βήμα, «Κορωνοϊός : Η 
καραντίνα απογείωσε την ενδοοικογενειακή βία», 24 Νοεμβρίου 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού, COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 11. 2. ΕΔΔΑ, Y.C. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
Αίτηση 4547/10, 13 Μαρτίου 2012. 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 12.4. Βλ. Δημόσια Επιστολή προς την Ανώνυμη Εταιρεία «ANTENNA TV», 19 
Μαρτίου 2021,  5. Βλ. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Κατευθυντήριες Οδηγίες για 
την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου, 
2011, 8. 6. Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Διακρίσεις σε βάρος των Γυναικών και των Κοριτσιών, 
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Έκθεση για την Ελλάδα, A/HRC/44/51/Add.1, 29 Ιουνίου 2020, σκ. 67. 7. Αναιρείται, ωστόσο, από την παραδοχή 
στην ίδια αιτιολογική έκθεση ότι δεν έληφθησαν υπόψη συναφείς πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η 
νομοθεσία κρατών όπως η Γαλλία πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού,8 προβλέπονται ειδικές 
διατάξεις για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.Στο παρόν 
κατατίθενται σύντομες παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων 
επιπτώσεων των επιλεγμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και 
εκτίθενται σε κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα 
ορισμένων ομάδων όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα.Ανάλυση επιλεγμένων 
ρυθμίσεων1. Συμφέρον τέκνου: ΑΚ 1511. Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η 
εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα 
στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο»,9 κατόπιν ενδελεχούς έρευνας.10 Για το λόγο αυτό, 
η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται 
οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά.11Με την 
προτεινόμενη ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος 
«πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή 
στην παρ. 2 της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως 
κατοχυρώνεται στην υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν 
άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και 
ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για 
να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον.12Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον 
η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της 
ΑΚ 1511, συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε 
απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού13 και το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).14 Η λήψη υπόψη της 
γνώμης του τέκνου πρέπει. 8. Όπως τροποποιήθηκαν από τον Νόμο 2020-936 της 30ης Ιουλίου 2020 και ισχύουν.9. 
Α Γεωργιάδης, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, Β ́ Έκδοση (Σάκκουλας 2017), 421. 10. ΕΔΔΑ, Petrov και Χ κατά 
Ρωσίας, Αίτηση 15197/02, 22 Μαΐου 2008, σκ. 98-102. 11. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο 
υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 48-51. 12. Βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 1557/2020, ΜΠρΑθ 
16244/2019 σχετικά με πρόσφυγες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 13. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
Γενικό Σχόλιο υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 53-54. 14. ΕΔΔΑ, Μ και Μ κατά Κροατίας, 
Αίτηση 10161/13, 3 Σεπτεμβρίου 2015, σκ. 171-172, να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν 
αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της υπόθεσης.Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται 
τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό 
επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να 
απαλειφθεί.2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση 
κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, 
οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές 
αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο 
αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του 
νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους 
δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση 
του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα 
ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη «προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για 
το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του 
σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί 
για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Ως 
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αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και 
αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης,15 το Σχέδιο Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από 
την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο 
Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται 
για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, αρκεί πιθανολόγηση.Καταλύει, δε, την 
προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, 
η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες 
στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», ενώ οδηγεί σε πλήρη 
καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης. 15. Α Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η 
Έκδοση (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020), 122 της Κωνσταντινούπολης, κατά ανεπίτρεπτη παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου από τον κοινό νομοθέτη.Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον γαλλΑΚ, επέρχεται αυτοδικαίως 
η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για έγκλημα κατά του έτερου γονέα, μέχρι την 
απόφαση του δικαστηρίου.16Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τροποποίηση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ ως εξής: «η 
άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, όταν αυτή συνοδεύεται από δικαστική 
πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής».3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με 
την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη 
τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών 
σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια.Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου 
επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του 
τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 16)Άρθρο 378-2 γαλλΑΚ. Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA). Ιάσονα 
Καλαμπόκα 30 82131 Χίος, Ελλάδα +30 22711 03721.  
31 Μαρτίου 2021, 01:17 | Elisavet Efstratiou. Προς τους 300 της βουλήςΑν αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 

Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ 

πουθενά στον κόσμο». ✓ ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης 
ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ 
ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ 
ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 01:49 | EZ. Προς τους 300 της βουλήςΑν αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό διαβούλευση σχέδιο 
νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. Είμαστε κάθετα απέναντι 
και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν 
τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, 

Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά στον κόσμο». ✓ ΓΙΑΤΙ 

ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ 



840 
 

«ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – 
ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ 
ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΑΜΥΝΕΤΑΙ 
ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ …το 
προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου!– Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
1 Μαρτίου 2021, 01:05 | Ε.Π.. Ποιός καθορίζει το συμφέρον του παιδιου;Ποιός θεωρεί σωστό το παιδί να είναι 
βαλιτσάκι;Να μην έχει σταθερότητα;Να μην μπορεί να έχει προσωπικές σχέσεις με συνομίληκούς του γιατί θα 
είναι πέρα δώθε;Για τον εγωισμό του «μπαμπά»;Ποιός καθορίζει οτι το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει 
με τον κακοποιητή;Έχω υπάρξει αυτό το παιδί και δε θέλω κάτι τέτοιο για τα άλλα παιδιά!Αποσύρετε το όπως 
είναι,διαβάζοντάς το μου ξύπνησαν μνήμες.Είναι η καταστροφή του παιδιού. 
31 Μαρτίου 2021, 00:51 | Αλεξανδρα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
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ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
31 Μαρτίου 2021, 00:05 | Φωτιος Αγγελοπουλος. Συμφωνω απολυτα με αυτό Είναι εγκληματικό να χωρίζεις ένα 
παιδί από μια οικογένεια και να το αποκόβεις από ανθρώπους που το αγαπάνε και το θέλουν στην ζωή τους, 
στερώντας του ξαδέρφια θείους θείες παππούδες και γιαγιάδες. Υπάρχουν παιδιά παρατημένα σε 
ορφανοτροφεία και παιδιά χωρίς κανέναν δικό τους, και προσπαθουμε ξοδεύοντας εκατομμύρια η πολιτεία να 
τους βρει το ποιο καλά σπιτικά. 
Εμείς (οι χωρισμένοι μπαμπάδες) που είμαστε ΠΑΡΟΝ.. εδώ και αγαπάμε το παιδιά μας , μας τα αποκόβεται από 
την ζωή μας, μας καταντησαται επισκέπτη για λίγες ώρες την εβδομάδα και 2 σαββατοκύριακα το μήνα. Κάνατε 
τα παιδιά μας ορφανά με νεκροζόντανους πατέρες. Και όλα αυτά για να συνεχιστεί να συντηρείται ένα σάπιο 
σύστημα που ταΐζει δικαστάς και δικηγόρους. Όλοι ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει.. και εσείς δεν κάνετε τίποτα 
για αυτό. Αντί να δώσετε ένα τέλος σε αυτήν την παρόδια .. συνεχίζεται στην λάθος ρωτά και ταΐζεται το τέρας 
που έχετε δημιουργήσει περισσότερο για να μην καταρρεύσει … Είμαι σίγουρος ότι δεν σας ψήφισε κανένας για 
να βοηθήσετε ένα λόμπι δικηγόρων. Σας ψήφισε ο λαός για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά του.. είσαστε ικανός 
να το δώσετε ?? η ξεπουληθήκατε??Τα παιδιά θέλουν και τους 2 γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ίσο χρόνο και με 
τους δυο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία. 
30 Μαρτίου 2021, 23:50 | Γονείς κακοποιημένης μητέρας. Είμαστε κι εμείς γιαγιά και παππούς γονείς 
κακοποιημένης μητέρας και 2 εγγονών.Γλιτώσαμε το παιδί μας και τα εγγονάκια μας απο του χαρου τα δοντια.Ο 
πρώην σύζυγος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα.Το παιδί μας και τα εγγονάκια μας δεν έχουν συνέλθει ακόμα.Μέχρι 
να γίνει το εφετείο κι αν πάει και στον Αρειο Παγο τι θα γίνει η κόρη μας και τα εγγονια μας,θα τα εκθέσετε στα 
χέρια του;Και στην προσπάθειά της να προστατέψει πάνω απο όλα τα παιδιά της και τον εαυτό της θα βρεθεί και 
κατηγορούμενη;Με κίνδυνο να χάσει επιμέλεια και γονικη μεριμνα;Και που θα τη δωσετε στον κακοποιητή ή στο 
ίδρυμα;Για να ικανοποιήσετε τον κακοποιητή;Θα ταπάρετε απο μία μάνα που ζεί μόνο γι ‘αυτά;Ντροπή μόνο αυτό 
εχουμε να πούμε!Ντροπή!Να το αποσύρετε!Ακου εκει Αμετακλητη,κι ώς τότε;Παιδιά και γυναίκες θυματα 
κακοποιών και βιαστών;Στα χέρια τους; 
30 Μαρτίου 2021, 23:52 | Νεκτάριος. Και τα παιδιά εκτός γάμου έχουν δικαίωμα να αναφέρονται στο νόμο. Ενώ 
η κοινωνία έχει προοδεύσει, και θα ήταν αναχρονιστικό να γίνονται διακρίσεις σε ένα παιδί εκτός γάμου, ο νόμος 
είναι όντως αναχρονιστικός. Ένα παιδί εκτός γάμου δεν έχει δικαίωμα να έχει και τους δύο γονείς. Με μια λέξη: 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ30 Μαρτίου 2021, 23:28 | Αλεξανδρα. Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα δεν φροντίζει το συμφέρον 
των παιδιών. Είναι παράλογο και επικίνδυνο τοσο για τα παιδια οσο και για τις μητέρες που με τόσο κόπο 
μεγαλώνουν τα παιδιά τους.Να εφαρμόζεται ο παρόν νόμος καλύτερα και να γίνουν οικογενειακά δικαστηρια. 
30 Μαρτίου 2021, 23:49 | Αλεξανδρα. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ. ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΣ ΔΟΥΝ ΟΜΩΣ ΠΡΩΤΑ ΑΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΤΡΩΝ 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ,ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ,ΣΕ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΤΛ.ΔΕΝ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΜΥΑΛΟΥ ΑΠΛΩΣ 
ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΞΑΛΗΦΘΕΙ.ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΆ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΩΣΤΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ ΛΟΓΟΥ Η ΒΙΑΣΥΝΗ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΊ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΑ ΕΝΑ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 
ΑΝΤΡΩΝ. ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
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30 Μαρτίου 2021, 23:11 | Εύη. το δικαίωμα της από κοινού άσκησης γονικής μέριμνας προβλέπεται στα άρθρα 
18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και αναγνωρίζεται με το υπ. αρ. 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και την πάγια 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ίσα δικαιώματα σε κάθε γονέα, καμία 
ανοχή στη μετοίκιση των ανηλίκων ! 
30 Μαρτίου 2021, 22:47 | Κωστας. H EΠIBAΛOMENH ΣYNEΠIMEΛEIA ΔEN MΠOPEI NA EΦAPMOΣTEI OPIZONTIA 
ΣE OΛOYΣ ,EIΔIKA ΣE ΓONEIΣ ΠOY BPIΣKONTAI ΣE MAKPOXPONIA ΣΦOΔPH ANTIΔIKIA EΞAITIAΣ TOY ΠATEPA ΠOY 
ΔIEKΔIKEI ME ENTONH ANAITIA ΠOΛEMIKH KATA THΣ MANAΣ ,MONO ΓIA NA IKANOΠOIHΣEI TON EΓΩKENTPIKO 
TOY XAPAKTHPA ΠOY BΛEΠEI TA ΠAIΔIA ΩΣ EΠEKTAΣH TOY EΓΩ TOY,XΩPIΣ NA EXEI KAN TA AΠAPAITHTA 
ΠPOΣONTA NA TA MEΓAΛΩΣEI MONOΣ TOY(ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΗΤΕΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΟΣΗ 
ΕΥΚΟΛΊΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ ΤΌΣΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΕΝΩ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΔΕΝ ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΤΟΥΣ 
Ή ΝΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥΣ ).ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΙΑΣ 
ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΓΕΝΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΌΤΕΡΗ 
ΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΙ;ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΠPEΠEI O ΔIKAΣTHΣ NA KPINEI 
EΞATOMIKEYMENA THN KAΘE OIKOΓENEIAKH YΠOΘEΣH OXI BEBAIA ME TIΣ ΠAPOYΣEΣ ΔIAΤΑΞEIΣ AΛΛA ME TO 
IΣXYON NOMOΣXEΔIO ΠOY EINAI ΠAIΔOKENTPIKO KAI ΛEITOYPΓEI AΛΗΘΙNΑ ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY TEKNOY KAI 
OXI ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY EΓΩKENTPIKOY ΠATEPA.ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΟΥΝ .ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΚΕΦ. Β Κ Γ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ 
ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΊ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΙ. 
30 Μαρτίου 2021, 22:22 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Η 
παράλειψη των περιπτώσεων διακοπής της συμβίωσης των μερών του συμφώνου συμβίωσης και της ακύρωσης 
του συμφώνου συμβίωσης είναι ενδεικτική των νομοτεχνικών αστοχιών του ν/σ. 
30 Μαρτίου 2021, 22:50 | Παναγιωτης Αβραμης Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
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πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 21:28 | Κωστας σαμαρας. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν 
χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -
για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί 
καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η 
αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το 
παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και 
υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων 
γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 
1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση 
τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη 
καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του 
άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά 
αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά 
εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
(1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, 
εκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την 
προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό 
μόνο γι αυτό. 
30 Μαρτίου 2021, 21:14 | M.M. Δεν προσδιορίζεται από τον νομοθέτη σε σχέση με ποιο καθεστώς επιχειρείται 
να επιτευχθεί η αναμόρφωση: της διαμορφωθείσας κατά την διάρκεια της συμβίωσης κατάστασης ή της 
προϊσχύουσας μορφής του νόμου και της κρατούσης νομολογίας; Είναι φανερό ότι ο νομοθέτης προβαίνει σε 
εξαγγελίες που εμπεριέχουν εκ προοιμίου αρνητική – ως προς τα νομοθετικώς ισχύοντα και δικαστικώς 
εφαρμοζόμενα- στόχευση και κριτική, η οποία δεν προσήκει σε νομοθετικό έργο και γεννά αμφιβολίες σε σχέση 
με την αμεροληψία και την ουδετερότητά του. 
30 Μαρτίου 2021, 21:29 | Γιώργος Δικαίος. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή επαρκής αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 
7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – 
με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα 
αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος 
θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει 
ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε 



844 
 

διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης – διάρρηξη των σχέσεων γονέα, τέκνου. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 20:10 | Μπεθάνη Ιωάννα. μΑντικείμενο:εξυπηρέτηση συμφερόντων γονέα-
πατέρα,προκειμένου να μειώσει ρο ύψος της διατροφής.Νομοσχέδιο χωρίς παιδοκεντρικό χαρακτήρα.Έκθεση 
παιδιών γυναικών σε κάθε μορφή βίας μέχρι να γίνουν οι πρωτόδικες Αμετάκλητες.Με μία σύντομη ματιά,για το 
καλό των παιδιών το αποσύρετε όπως είναι. 
30 Μαρτίου 2021, 20:14 | ΧΑΡΗΣ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της 
πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους – για όποιο λόγο 
– η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την 
σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε 
μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
30 Μαρτίου 2021, 19:38 | Metos Ioannis.Αν και μη διαζευγμένος πατέρας,βλέπω πατεράδες να πατάνε πάνω στις 
πλάτες των παιδιών με ψέμματα!Μόνο το συμφέρον των παιδιών δε τους νοιάζει,λυπάμαι γι’αυτούς που έχουν 
πείσει με ψεύδη,παίζοντας τα θύματα,άλλες είναι τα θύματα.Είναι τακτική αυτή!Το victim blaming.Γι’αυτούς που 
δε γνωρίζουν είναι η θυματοποίηση του θύτη.Βλέπουμε κάποιους σε κανάλια!Κύριε Υπουργέ νομοθετήστε σωστά 
ή μην νομοθετήσετε καθόλου αν είναι να νομοθετήσετε αυτα που διαβάζω στο προτεινόμενο.Μόνο να κόψουν τη 
διατροφή ή να την μειώσουν γι αυτό τα κάνουν όλα και σιγά τα χρήματα,έχω πολλούς γνωστούς κι όταν τους 
ακούω λυπάμαι!Εγώ δηλαδή που τα δίνω όλα για τα παιδιά μου;;;Κι ούτε θα τολμούσα να σηκώσω χέρι στη 
γυναίκα μου!Και για να λέμε και την αληθεια η μάνα ειναι μάνα.Κι εγώ λατρεύω την μητέρα μου κι όλοι αυτοί οι  
κύριοι εχουν τις μητέρες τους Θεούς ,με κάθε σεβασμό.Μη το κάνετε αυτό,αν το νομοθετήσετε διαλυθήκαμε ως 
κοινωνία.Μη συμμετέχετε εσείς σε αυτή την καταστροφή. 
30 Μαρτίου 2021, 19:31 | Δημητρης Δ. Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ 
γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση 
του συμφώνου συμβίωσης και την αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε εκτός γάμου.Τα αναγνωρισμένα παιδιά 
εκτός γάμου δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα εντός γάμου παιδιά και να σταματήσει επιτέλους η ρατσιστική 
διαφοροποίηση σε εντός και εκτός γάμου παιδιά. 
30 Μαρτίου 2021, 19:00 | Ιωάννα. 10 λόγοι για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί: 1. Το 
Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί 
αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής 
μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό 
περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους 
περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
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συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
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καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
30 Μαρτίου 2021, 18:23 | Δημήτριος Παπαγιώτης. Άρθρο 2. Αντικείμενο 
Αντικείμενο του νόμου θα πρέπει να αποτελεί και η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου για 
περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου. 
30 Μαρτίου 2021, 17:59 | Τίνα. Το νομοσχέδιο θα αναγκάζει τους μπαμπάδες να επικοινωνήσουν, να αναλάβουν 
ευθύνες και φροντίδα και να πληρώνουν και διατροφή? Γιατί αν είναι να γίνουν όλα αυτά τόσο ωραία να μην 
χώριζα καλύτερα! Μας δουλεύετε? 
30 Μαρτίου 2021, 17:51 | Γ.Γ. Είμαι μονογονεϊκή και όποτε θυμάται επικοινωνεί, διατροφή σχεδόν ποτέ 10 χρόνια 
τώρα, θα έχει τώρα και λόγο σε όλα αυτά που γράφονται στο νομοσχέδιο? Μας κοροϊδεύετε τελείως?!! 
30 Μαρτίου 2021, 16:40 | Κωστας. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ.ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΦΑΙΜΑΞΗ.ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ 
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ.ΑΝ 
ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. 
30 Μαρτίου 2021, 16:37 | Eva. Είμαι διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών και τώρα γιαγιά με εγγόνι διαζευγμένων 
γονιών. Γνωρίζω πολύ καλά το θέμα και έχω να πώ ότι μετά το διαζύγιο δύο άνθρωποι χωρίζουν πλέον. Ο κάθε 
γονιός δεν πρέπει να είναι 50% και ο άλλος το άλλο 50%. Ο ρόλος της μητέρας και ο ρόλος του πατέρα πρέπει να 
ασκείται 100% από τον καθένα στο ρόλο του. Εγώ παρακαλούσα των πατέρα των παιδιών μου να τους δώσει λίγο 
προσοχή και εκείνος τα αγνοούσε, έκανε τη ζωή του και όποτε θυμόταν με απειλούσε για διάφορα πράγματα..Πώς 
θα μπορούσα να έχω υποχρεωτική συνεπημέλεια με αυτό τον άνθρωπο, που από το σχέδιο νόμου πολλά 
πράγματα είναι ασαφή και μπορούν να ερμηνευθούν όπως βολεύει τον καθένα? Διατροφή δεν έλαβα ποτέ και 
ξέρω πόσο σημαντικό είναι να καταβάλλεται για να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών, τα σχολεία, τα 
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φροντιστήρια τους και όλα τα άλλα βέβαια. Δεν εμπόδισα την επικοινωνία του, δεν ήθελε ο ίδιος να αναλάβει το 
ρόλο του δυστυχώς.. Για τις πιο σύγχρονες εποχές, για εμένα δεν θα έπρεπε με ένα νόμο να προσπαθεί κάποιος 
να σταματήσει τη ζωή του άλλου μετά το διαζύγιο.. Πρόκειται για δυο γονείς που χωρίσανε, δεν διάλεξαν την 
συνεπημέλεια από μόνοι τους ώς καλύτερη λύση για την ανατροφή των παιδιών τους και έρχεται ένας άγνωστος 
δικαστής, στον οποίο δεν επιτρέπεται καν να λάβει υπόψη του τα διαοφρετικά δεδομένα για την κάθε οικογένεια 
και να αποφασίσει για το καλύτερο. Θεωρώ ότι στην πράξη θα έχει πολλά προβλήματα, και τα παιδιά βασανίζονται 
σε αυτές τις καταστάσεις. Κ Υπουργέ, προστατέψτε τα, να μην γίνεται πολιτική πάνω στα παιδιά. 
30 Μαρτίου 2021, 15:46 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ. Στο άρθρο πρέπει να προστεθεί και η αναγνώριση του τέκνου, που 
γεννήθηκε εκτός γάμου. Μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι η νέα τάση. Οι νέοι άνθρωποι σε είκοσι χρόνια χρόνια από 
τώρα, μπορεί μεν να τεκνοποιούν, αλλά δεν θα παντρεύονται. 
30 Μαρτίου 2021, 15:13 | Αλεξανδρα. . ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ. ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΦΑΙΜΑΞΗ. ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ 
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ. ΑΝ 
ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. 
30 Μαρτίου 2021, 15:06 | Μαρινα. Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί: 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
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πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
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30 Μαρτίου 2021, 14:23 | Μαρινα. Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί: 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
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κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! Οχι σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα . 
30 Μαρτίου 2021, 14:23 | Μαρινα. Θέμα πρώτο: Μεταρρύθμιση. Τι λέει το λεξικό Τριανταφυλλίδη για τον όρο; 
Απάντηση: Η εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων ή μεθόδων σε ένα σύνολο, σε έναν θεσμό, επιδιώκοντας 
αλλαγή προς το καλύτερο. Παραδείγματος χάριν η γλωσσική μεταρρύθμιση από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 
Τι λέει ο κ. Τσιάρας, ο υπουργός δικαιοσύνης; Ότι η μεταρρύθμιση είναι η αλλοίωση ενός ολόκληρου νομοθετικού 
έργου με επιτυχία 40 ετών. Κρατάμε ότι αλλοιώνεται τμήμα συνόλου μεταρρύθμισης. Έτσι καταρρέει η αρχική 
μεταρρύθμιση. Συνεπώς, έχουμε αντιμεταρρύθμιση, στην οποία όσοι και όσες αντιπαρατίθενται δεν στρέφονται 
εναντίον της εξέλιξης, αλλά της οπισθοδρόμησης σε χρόνια και νοοτροπίες πριν την αρχική μεταρρύθμιση. Θέμα 
δεύτερο: Το νομοσχέδιο ενδιαφέρεται για το παιδί. Η αλήθεια κρύβεται στις απαντήσεις που μας δίνει η πολιτική 
οικονομία. Το νομοσχέδιο υπόσχεται οικονομικές προσδοκίες σε διάφορες ειδικότητες πτυχιούχων 
επαγγελματιών, ακόμα και σε μέσα ενημέρωσης που μόλις εγκαινίασαν μια νέα οικονομική πίτα, διότι συστήνεται 
ένας νέος οικονομικός τομέας, αυτός της ιδιωτικής δικαιοσύνης. Καλλιεργεί προσδοκίες σε υπόχρεους και 
υπόχρεες διατροφής, που δεν τους υπόσχεται μεν κέρδος, αλλά μείωση των «εξόδων» για το παιδί τους λόγω 
μείωσης της διατροφής με την αλλαγή χρόνων επικοινωνίας. Κρατάμε, συνεπώς, ότι η επικείμενη νομοθέτηση όχι 
μόνο ως πρόσχημα το παιδί. Εδώ ας κρατήσουμε και μία ακόμα σημείωση. Η γενεαλογία της οπτικής του παιδιού 
ως αποκτήματος, που πρέπει να κατέχεται ή να διαιρείται ως εν δυνάμει οικονομική μονάδα ανάγεται στον 
Μεσαίωνα και είναι κάτι που δεν άλλαξε ο καπιταλισμός, αλλά σε μορφές του, όπως η σημερινή, το επιδείνωσε 
κιόλας. Θέμα τρίτο: Συνεπιμέλεια. Η λέξη έχει εντελώς διαφορετικό νόημα και κυρίως περιεχόμενο, όταν 
διατυπώνεται στο πολιτικό περιβάλλον των σκανδιναβικών χωρών ή σε όσες χώρες του δυτικού κόσμου διαθέτουν 
τις ίδιες προϋποθέσεις. Έχει εκ διαμέτρου αντίθετο και αρνητικό περιεχόμενο όταν τη διατυπώνει κανείς στο 
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πολιτικό περιβάλλον αφενός των ΗΠΑ ή της Αγγλίας των Ρήγκαν και Θάτσερ τότε που ανασυντασσόταν ο 
λαϊκιστικός ευαγγελικός νεοπουριτανισμός συσκευασμένος στο ιδεολόγημα της Νέας Δεξιάς, σε συνύπαρξη με 
τον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό τη δεκαετία του ’80 ή όταν επαναθερμάνθηκε με τον πρόσφατο τραμπισμό. 
Είναι ακόμα χειρότερο, όμως, όταν διατυπώνεται σε αρνητικότερο κακέκτυπο του προαναφερθέντος αρνητικού , 
δηλαδή ως παράγωγο της οικονομικής κρίσης του ακροδεξιού λαϊκισμού και εκφασισμού ή της μεταμοντέρνας 
του μετάλλαξης του «σοβαρού» φασισμού σε χώρες όπως ή Ιταλία του Σαλβίνι, η Πορτογαλία και η Ισπανία 
κομμάτων όπως το ΒΟΞ ή η Γαλλία της Λεπέν. Η ιστορία μας ομολογεί ότι η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η 
θετική συνεπιμέλεια (ας ονομάσουμε έτσι το σκανδιναβικό μοντέλο) είναι συναινετική και προϋποθέτει δεδομένη 
παιδεία γενική, αλλά και ειδική για την έμφυλη ισότητα, ελάχιστη οικονομική άνεση, αλλά και ανεξαρτησία ακόμα 
και των χαμηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών, ύπαρξη κοινωνικών δομών υποστήριξης , φροντίδας και 
ελέγχου για τα ζευγάρια πριν το γάμο, μετά το γάμο και την απόκτηση παιδιών στη μετά το διαζύγιο οικογένεια. 
Τέλος, την ύπαρξη οικογενειακών δικαστηρίων με την συνύπαρξη ειδικών συμβούλων επιστημόνων του Δημοσίου 
, που συνδράμουν το δικαστικό προσωπικό για ad hoc αποφάσεις ανά παιδί και δευτερευόντως για τους γονείς 
τους. Θέμα τέταρτο: η προπαγάνδα της νομοθέτησης (βλέπε –κατά τη γνώμη μου- αντιγραφή των μεθόδων των 
μνημονίων). Για να περάσει η αντιμεταρρύθμιση, που μας απασχολεί, κατασκευάστηκε δήθεν επιστήμη και το 
γλωσσάριό της (βλέπε γονική αποξένωση και όλα τα παράγωγα, ψευτοέρευνες κλπ). Υπάρχει πολιτική διγλωσσία 
και διπλή πρακτική από κοινοβουλευτικά κόμματα ή παντελής απουσία μέχρι σήμερα άλλων, υπάρχουν όμως και 
εξαιρέσεις. Ακολουθείται η μονομερής υπέρ του λόμπυ Τσιάρα, αντιδημοσιογραφική, αντιδεοντολογική, 
επικοινωνιακή κάλυψη του θέματος σε όλα τα καθιερωμένα, συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έτσι, δημιουργείται 
ένα μονομερώς πληροφορημένο κοινό, απληροφόρητο στην ουσία για το διακύβευμα της τυχόν νομοθέτησης. Για 
τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της χρήσης των ετεροσυμπτωτικών δημοφιλών προσωπικοτήτων. 
Αξιοποιούνται για την πρόθεση και την προώθηση της νομοθέτησης γλωσσικά τάγματα εφόδου. Ευτυχώς, λόγω 
καραντίνας δραστηριοποιούνται οργανωμένα και συστηματικά στους δρόμους, αναρτώντας παραπιστικά πανό –
δε ξέρω αν θυμάται κανένας ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή , πριν «νομιμοποιηθεί» στον κοινωνικό διάλογο -
, στο διαδίκτυο τραμπουκίζοντας οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω γιατί κανείς 
δεν θυμάται ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή. Τέλος, υπάρχει μια ασύλληπτη διαφορά πόρων που έχουν 
επενδυθεί υπέρ αυτής της νομοθέτησης τόσο από ιδιωτικούς φορείς , όσο και από δημόσιους, γεγονός 
απαράδεκτο. Τα τελευταία παραδείγματα που εκδιπλώθηκαν εν όψει της αναφοράς του θέματος στη Βουλή είναι 
τα ακόλουθα: • Ιδιωτική εταιρία διαχείρισης διαφημιστικών χώρων σε δημόσιους χώρους , που παρέχει δωρεάν 
χορηγικά προβολή καμπάνιας για την αντιδραστική νομοθέτηση. Εδώ, μιας και μιλάμε για το ενδιαφέρον μας για 
τα παιδιά, ας θυμίσουμε ότι η εν λόγω εταιρία είναι μετασχηματισμός προηγούμενης, που είχε καταδικαστεί 
αμετάκλητα ως υπαίτια για την πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων με νεκρούς νέους οδηγούς, ενώ μία από τις 
σημερινές δραστηριότητές της είναι η συμμετοχή της σε νόμιμα καταστήματα τζόγου –μικρά καζίνο, που 
υπάρχουν πλέον σε αναρίθμητες γειτονιές στην Ελλάδα. • Εταιρία μεταφορών που ελέγχει το κράτος, η ΟΣΥ ΑΕ, 
που ανήκει στον επίσης κρατικά ελεγχόμενο ΟΑΣΑ και είναι χορηγός παρόμοιας καμπάνιας σε συνεργασία με 
ιδιωτικό φορέα που προωθεί την νομοθέτηση της δήθεν συνεπιμέλειας. Θυμίζω ότι μόλις πέρσι , πάλι εταιρία 
μεταφορών κρατικά ελεγχόμενη είχε συνεργαστεί με ιδιωτικό φορέα χορηγικά για να προωθήσει την απαγόρευση 
της νομοθέτησης των αμβλώσεων . Κρατάμε ότι σε αυτό το εντελώς άνισο επικοινωνιακό επίπεδο, για το οποίο 
υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αγωνίζονται δημοκρατικοί άνθρωποι της κοινωνίας, επιστήμονες και 
επιστημόνισσες, συλλογικότητες , φορείς, φεμινιστές και φεμινίστριες, κοινωνίστριες και κοινωνιστές να 
καταγραφεί και η δική τους άποψη ή και να υπερισχύσει, όπως θα μπορούσε να γίνει σε ένα πραγματικά 
δημοκρατικό περιβάλλον. Προσωπικά δίνω θερμά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα πρόσωπα. Συμπερασματικά… Το 
νομοσχέδιο δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά αντιμεταρρύθμιση. Νομοθετείται σε ένα πλαίσιο κατασκευασμένο και 
ένα πλαστό επικοινωνιακό περιβάλλον, ακριβώς επειδή έχει να εξυπηρετήσει αντιμεταρρύθμιση. Πρόκειται για 
ένα μη επικοινωνιακό, αλλά βαθιά πολιτικό γεγονός, που θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και 
δυσβάσταχτες επιπτώσεις στις ενδοοικογενειακές σχέσεις εντός και μετά το γάμο , με χρονικό βάθος. Αποτελεί 
ουσία οικονομικό γεγονός, που στηρίζεται στον κοινωνικό αυτοματισμό για να ικανοποιήσει προεκλογικά 
συγκεκριμένες επαγγελματικές στρωματώσεις , από την τσέπη όμως συμπολιτών τους και όχι του υπόχρεου 
κράτους. Στόχος του είναι να αποσύρει τη λογική, δικαστική κρίση για κάθε παιδί και τους γονείς του ξεχωριστά, 
διότι κρίθηκε ότι είναι εμπόδιο για τα παραπάνω συμφέροντα, αναιρώντας την μόνη προστασία που είχε ο/η 
γονέας μετά το διαζύγιο σε ένα οικονομικά άδικο και κακοποιητικό και ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, 
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θέλω να προσθέσω και να ρωτήσω πότε συζητάμε με αναχρονιστικούς όρους στην Ελλάδα αυτό το θέμα. 
Απάντηση: όταν την ίδια στιγμή στην ΕΕ, που ούτε τον σοσιασλισμό ούτε τον κοινωνισμό διακονεί, η αρμόδια 
επιτροπή για την ισότητα των φύλων αύριο (25η μαρτίου) συνεδριάζει για δεύτερη από τις τρεις φορές που θα 
χρειαστούν για να στείλει κείμενο –απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο , που θα προβλέπει νέα δεδομένα για την 
ειδική μέριμνα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στο συντροφικό, συζυγικό και μετασυζυγικό βίο με αλλαγή 
του καθεστώτος για την επιμέλεια και την επικοινωνία κατά τρόπο αυστηρότερο και μάλιστα με άμεσες ενέργειες, 
όχι τώρα που μιλάμε για ύπαρξη αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Στη συνέχεια θα απαιτηθεί σχετική 
νομοθέτηση και από τα κράτη –μέλη, αφού κυρωθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και περάσει και το Συμβούλιο της 
ΕΕ. Επίσης, έχει αρχίσει η συζήτηση για το νομικό πλαίσιο και ρυθμίσεις για νέους τύπους οικογένειας , που έχουν 
προκύψει στη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι το σημαινόμενο περιεχόμενο της λέξης «συνεπιμέλεια», όπως τη 
διατυπώνει ο κύριος Τσιάρας και το σχετικό λόμπυ που στηρίζει και από το οποίο στηρίζεται. Ομολογείται –κατά 
συμβιβασμό κατά τη γνώμη μου- σε ιδιωτικές συνομιλίες ως «υποχρεωτική συνεπιμέλεια». Λάθος και αυτή η 
διατύπωση κατά τη γνώμη μου, διότι στην ουσία έχουμε εξαναγκασμένη συνεπιμέλεια, αφού επιχειρείται με 
συγκαλυμμένη ή και απτή βία. Σας  ευχαριστώ. 
30 Μαρτίου 2021, 13:36 | Ελευθερια. Άμεση Απόσυρση του νομοσχεδίου. Παρά τις εξαγγελίες ότι η νομοθετική 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα διαπνέεται από τις αρχές της ισότητας των φύλων, το παρόν σχέδιο 
νόμου δεν επιδιώκει ούτε την άρση των πατριαρχικών αντιλήψεων για την οικογένεια ούτε και τη 
συμπεριληπτικότητα των νέων μορφών οικογένειας καθώς δεν διευρύνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στη 
γονεϊκότητα, με συμπερίληψη της τεκνοθεσίας από ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και αναγνώριση των ίδιων δικαιωμάτων σε 
γονείς παιδιών που αποκτήθηκαν τόσο εντός όσο και εκτός γάμου.Ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό 
Οικογενειακό Δίκαιο απαιτεί την αναγνώριση διαφορετικών μοντέλων οικογένειας πέραν του 
πυρηνικού/πατριαρχικού/ ετεροκανονικού και επιβάλλει την άσκηση πολιτικών πρόνοιας με ενίσχυση γονέων και 
τέκνων από εξιδεικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες, και επιτέλους, τη θέσπιση Οικογενειακού Δικαστηρίου για τη 
ρύθμιση των σχετικών διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου.Με βάση αυτά 
ζητούμε την απόσυρση του εν λόγω σχεδίου νόμου και την έναρξη ενός ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου με την 
επιστημονική κοινότητα, τις φεμινιστικές και γυναικείες οργανώσεις, την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και εν γένει την 
κοινωνία των πολιτών, για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου με στόχο την ισότητα των φύλων και την 
κοινωνική δικαιοσύνη στη βάση των δικαιωμάτων και του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, αλλά και στη βάση 
της ανασημασιοδότησης της οικογενειακότητας και της γονεϊκότητας. 
30 Μαρτίου 2021, 13:31 | Ελευθερια. ΝΑ αποσυρθει το Νομοσχέδιο άμεσαΤο νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία 
αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη 
Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε 
πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι 
διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών 
πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται 
και προωθούν μια απαράδεκτη για το νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των 
φεμινιστριών που αντιτίθενται στο νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε 
στο σημείο να διοργανώνουν εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να 
αντιστρέψουν την πραγματικότητα και να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο 
πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της 
ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που 
έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι 
μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα 
έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
30 Μαρτίου 2021, 13:21 | Αννα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
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υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
30 Μαρτίου 2021, 12:07 | Ν.Χ.  Τα παιδια εχουν αναγκη απο την ισοχρονη συμμετοχη και των 2 γονεων, οπως και 
ενα σταθερο τοπο διαμονης.ο «μπαμπακας» ,οπως με λενε τα παιδια μου, πρεπει και οφειλει να ειναι διπλα στα 
παιδια του και οχι αποξενωμενος.Αυτα τα παιδια ειναι το μελλον της χωρας μας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:52 | Χριστίνα. Στο νομοσχέδιο πρέπει να προστεθεί η ισοχρονη και ουσιαστική παρουσία 
των δύο γονέων με εναλλασσόμενη κατοικία καθώς επίσης θα πρέπει να κρατούνται πρακτικά στην φάση της 
διαμεσολάβησης ώστε ο δικαστής να έχει άποψη επί των διαφόρων και τον ρόλο των δύο πλευρών στην ανατροφή 
του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:04 | ΑΡΗΣ. Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών,επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ, αυτό και ο πιό 
άσχετος μπορεί να το κατανοήσειεπειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την 
συνεπιμέλεια,επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, 
έχει αυτοδυναμία, η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, 
αλλά μόνο σε αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή»Επειδή η μιλίνα μας δεν 
τον ψήφισε ουτε το ΜΩΒ. Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης, Επειδή οι Ευρωπαικές 
Οδηγίες , οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις 
επιταγές της ΔΣΔΠ απο αυτό το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες,επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση 
και για αυτό θέλει να αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 
40% που ψήφισε ΝΔ και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεωνη λύση θα δοθεί στις εκλογές. 
30 Μαρτίου 2021, 10:10 | Δημητρης Βασιλείου. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
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περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:02 | Καπελάκη Άννα. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή επαρκής αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών καιισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης – διάρρηξη των σχέσεων 
γονέα, τέκνου.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:30 | Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 2. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς, ισότιμη ανατροφή και συνεπιμέλεια των παιδιών. Να 
ληφθεί μέριμνα ώστε το παιδί να μην απομακρύνεται από τον τόπο της τελευταίας κοινής διαμονής των γονέων 
του. Πολλές φορές οι μανάδες, που έχουν την επιμέλεια, μετακομίζουν σε απομακρυσμένες περιφέρειες ώστε να 
διακόπτεται η επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα, τον οποίον θέλουν να εκδικηθούν. Πόνος και θλίψη στη 
ψυχή των παιδιών. 
30 Μαρτίου 2021, 10:30 | Νικος Λαμπρου. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
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και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό τηναποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ.  
30 Μαρτίου 2021, 10:08 | Γιαννης Καρνικης . •Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή επαρκής αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης – διάρρηξη των σχέσεων 
γονέα, τέκνου.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 09:37 | Πέτρος Τζάνος. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν 
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χωρίζουν, είτε συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους – 
για οποίο λόγο – η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία, του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί, 
καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του, χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η 
αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το 
παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και 
υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων 
γονέων, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του 
Ν.1329/1983 υπήρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση 
τυχόν διαζυγίου στην πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη 
καθημερινότητα γονέων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
μετατρέποντας τον ένα γονέα σε «μονοκράτορα» με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του 
άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά 
αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά 
εκτός γάμου δεδομένου μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί. Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
(1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, 
έκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δύο γονέων, θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για 
ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
30 Μαρτίου 2021, 09:03 | Λεχουδη αλεξανδρα. Κύριε Υπουργέ, Κύριε Τσιάρα. Λέγομαι Λεχούδη Αλεξάνδρα. Είμαι 
γιαγιά. Είμαι μία από τις χιλιάδες γιαγιάδες που έχουν στερηθεί χρόνια τώρα τα εγγόνια τους. Μπορώ να πω ότι 
εγώ είμαι από τις (τυχερές) γιατί ο γιος μου χώρισε εδώ και ένα χρόνο. Όλες και όλοι στηριζόμαστε στα αρχικά 
σας λόγια και πιστεύουμε ότι οι προθέσεις σας ήταν και είναι ΤΟ ΚΑΛΌ,ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Το μέλλον 
της αυριανής κοινωνίας με σωστούς πολίτες χωρίς ψυχολογικά προβλήματα που δημιουργησε η μάστιγα 40 
περίπου χρόνων των διαζυγίων και της αποκλειστικής επιμέλειας στον ένα γονιό (κατά ποσοστό πάνω του95% 
στην μητέρα)Δεν είμαι νομικός, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι κοινωνική λειτουργός. Είμαι μία γιαγιά που βλέπω 
και που ζω στο πετσί μου ή μάλλον βαθιά στην ψυχή μου θα έλεγα την αδικία της μέχρι τώρα ισχύουσας 
νομολογιας .Του είθισται. Ειμαι σίγουρη ότι η δικοι μου προβληματισμοί και χιλιάδων ακόμη πολιτών είναι και σε 
εσάς. Για αυτό εξάλλου και τολμήσατε την τροποποίηση αυτή του οικογενειακού δικαίου όσον αφορά την από 
κοινού ανατροφή των παιδιών και από τους δύο γονείς, τον ισο χρόνο διαμονής του παιδιού και στους δύο γονείς, 
το δικαίωμα του παιδιού να μένει ,να ανατρέφεται και να φροντίζεται εξ ίσου και από τους δύο γονείς. Ένα χρόνο 
τώρα παλεύουμε όλοι. Ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Νομικοί , ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι ,κοινωνικοί 
λειτουργοί, παππούδες , γιαγιάδες, απλοί πολίτες με όποιο τρόπο μπορεί και ξέρει ο καθένας μας για τη βελτίωση 
αυτη του οικογενειακού δικαίου. Σίγουρα έχετε ακούσει τις τεκμηριωμένες γνώμες και έρευνες όλων αυτών. 
Αφουγκραστείτε όμως σας παρακαλώ με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης σας από τη θέση που βρίσκεστε και τις 
παιδικές φωνές , που το μόνο που ξέρουν να φωνάξουν χωρίς συμφέροντα, χωρίς αντιπαλότητες, μόνο 
διακατεχόμενες από αίσθημα αγάπης φωνάζουν.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ?Γιατί 
έχασα τον έναν από τους δύο και συνήθως τον μπαμπά μου? Ποιος δεν με αφήνει να τον βλέπω όσο πρέπει, όσο 
θέλω? Μην επιτρέψετε σας παρακαλώ με το νέο νομοσχέδιο να είναι ο ένας γονιός σε θέση ισχύος και ο άλλος 
ΧΑΜΈΝΟΣ ΑΠΟ ΧΕΡΙ. Γιατί αυτό είναι ενάντια στο συμφέρον του παιδιού όπως χιλιάδες έρευνες τονίζουν και γιατί 
αυτό είναι νομίζω η μεγαλύτερη αιτία αντιπαλότητας και εχθρας μεταξύ των γονιών Και σίγουρα όλα αυτά έχουν 
αντίκτυπο στην παιδική ψυχή. Βάλτε τους και τους δύο στον ίδιο θρόνο , ισάξιους, ισότιμους και εξίσου 
απαραίτητους για τα βλαστάρια τους ,για τα παιδιά τους. Τον τρόπο σίγουρα τον ξέρετε και ξέρετε και να τον 
εφαρμόσετε και να τον διατυπώσετε σε νομό.Σε νόμο δίκαιο και αποβλέπων στο καλό του παιδιού όπως πολλές 
φορές εσείς ο ίδιος έχετε αναφέρει. Η ζυγαριά για να ισορροπήσει θέλει τα ίδια ζυγια και στα δύο τάσια. Ούτε 1/3 
ούτε 2/3. Έτσι θα γέρνει πάλι. Ευελπιστω και πιστευω ότι θα κάνετε το καλύτερο για τα παιδιά μας , για τα εγγόνια 
μας,ώστε να μην στερούνται κανέναν από τους δύο γονείς τους και πολύ περισσότερο όταν αυτοί οι γονείς θέλουν 
διακαώς να είναι με τα παιδιά τους. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 
30 Μαρτίου 2021, 07:54 | Ηλιαννα Ρηγα. Συμφωνω απολυτα με αυτο. Είναι εγκληματικό να χωρίζεις ένα παιδί 
από μια οικογένεια και να το αποκόβεις από ανθρώπους που το αγαπάνε και το θέλουν στην ζωή τους, στερώντας 
του ξαδέρφια θείους θείες παππούδες και γιαγιάδες. Υπάρχουν παιδιά παρατημένα σε ορφανοτροφεία και παιδιά 
χωρίς κανέναν δικό τους, και προσπαθουμε ξοδεύοντας εκατομμύρια η πολιτεία να τους βρει το ποιο καλά 
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σπιτικά. Εμείς (οι χωρισμένοι μπαμπάδες) που είμαστε ΠΑΡΟΝ.. εδώ και αγαπάμε το παιδιά μας , μας τα 
αποκόβεται από την ζωή μας, μας καταντησαται επισκέπτη για λίγες ώρες την εβδομάδα και 2 σαββατοκύριακα 
το μήνα. Κάνατε τα παιδιά μας ορφανά με νεκροζόντανους πατέρες. Και όλα αυτά για να συνεχιστεί να συντηρείται 
ένα σάπιο σύστημα που ταΐζει δικαστάς και δικηγόρους. Όλοι ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει.. και εσείς δεν 
κάνετε τίποτα για αυτό. Αντί να δώσετε ένα τέλος σε αυτήν την παρόδια .. συνεχίζεται στην λάθος ρωτά και 
ταΐζεται το τέρας που έχετε δημιουργήσει περισσότερο για να μην καταρρεύσει … Είμαι σίγουρος ότι δεν σας 
ψήφισε κανένας για να βοηθήσετε ένα λόμπι δικηγόρων. Σας ψήφισε ο λαός για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά 
του.. είσαστε ικανός να το δώσετε ?? η ξεπουληθήκατε??Τα παιδιά θέλουν και τους 2 γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, 
ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία. 
30 Μαρτίου 2021, 02:08 | Αννα. ΣύνδεσμοςΑΥΤΌ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΡΘΕΊ. Η ΣΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ.ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΈΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ.ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΙ, 
ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΟΥ 
ΘΥΤΗ.ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ ΣΩΣΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.  ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΛΟΓΩ Covid 19 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΠΟΛΛΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ 
,ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΉΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟΥ ΤΩΡΑ.ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ,ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ 
30 Μαρτίου 2021, 02:35 | Κωστας. ΣύνδεσμοςΑΥΤΌ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΡΘΕΊ. Η ΣΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ.ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΈΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ.ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΙ, 
ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΟΥ 
ΘΥΤΗ.ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ ΣΩΣΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.  ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΛΟΓΩ Covid 19 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΠΟΛΛΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ 
,ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΉΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟΥ ΤΩΡΑ.ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ,ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ. 
30 Μαρτίου 2021, 02:38 | Αννα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
30 Μαρτίου 2021, 02:58 | Κωστας. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της 
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βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου 
Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
30 Μαρτίου 2021, 02:28 | Αλεξανδρα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου 
Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ 
30 Μαρτίου 2021, 01:48 | Αλεξανδρα. Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι δυστυχως όπως φαίνεται οι 
προεκλογικές δράσεις. Άπειρα τα παραδείγματα μονόπλευρης στάσης του υπουργού δικαιοσύνης που φτάνουν 
έως απειλές προς το μέρος του αν δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις που έταξε στους μπαμπάδες. Τι παιχνίδια είναι 
αυτά? Είναι δυνατόν απροκάλυπτα να αποφεύγεται κάθε είδους επαφής και συζήτησης με γυναικείες οργανώσεις, 
να καταπνίγεται ο αντίλογος παντού ακόμη και σε ΜΜΕ, να αδιαφορούν για τα τόσα υπαρκτα παραδείγματα 
ενδοοικογενειακής βιάς και τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει μόνη μια μητέρα?Το συμφέρον κάθε τέκνου 
αξιολογείται ξεχωριστα.ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΟΤΈ ΊΔΙΟ. Κανένας δεν υποτιμά το ρόλο ενός γονεα ΌΤΑΝ είναι παρών,ΌΤΑΝ 
ενδιαφέρεται, στερείται, πασχίζει για το παιδί του. Ο ήδη υπάρχων νόμος επαρκεί φτάνει να υπάρχουν καταλληλα 
δικαστηρια, εξειδικευμένοι δικαστές, και με ολα τα πρόσφορα μέσα να αξιολογείται το καλύτερο για το συμφέρον 
κάθε παιδιού.ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΎΝΤΑΙ ΚΆΠΟΙΟΙ ΤΌΣΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΟΎΝ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΟΘΈΤΗ ΝΑ ΤΑ 
ΙΣΟΠΕΔΏΣΕΙ ΌΛΑ?Η μέριμνα για την τηρηση των νόμων λείπει. ΕΚΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΕΤΕ δεν φταίει ο νόμος. ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ 
ΕΠΕΊΓΟΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ; ΓΙΑΤΊ ΕΝΩ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΓΩΣΕΙ; ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΛΑ ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΆΛΙΣΤΑ 
ΜΕ 3,500 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΨΗΦΙΣΕΤΕ; 
ΑΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ!  
30 Μαρτίου 2021, 01:20 | Κωστας. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο 
το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους 
γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη 
νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα 
γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη 
νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή 
και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν 
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ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. 
Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των 
γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του 
«θιγόμενου» από το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν 
από τους δύο γονείς («ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5), με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως 
δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην 
αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του 
βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και 
αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από 
την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, 
δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική 
εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο 
για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, 
παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις 
αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το 
τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή 
έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή 
με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά 
καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά 
και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή 
Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα 
αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις 
δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από 
τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε 
δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν 
για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις 
αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και 
μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται 
επιστημονικής τεκμηρίωσης.5. Ο ίδιος ο Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως 
σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη 
σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι 
φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές 
συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί 
στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, 
για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει 
την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει 
τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων 
ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες των ανδρών.6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η 
προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο 
εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη 
η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν 
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αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, 
βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, 
υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για 
τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου 
γονικής αποξένωσης.7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο 
άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων 
σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η 
επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει 
καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση 
του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου 
διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. 
Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η ρύθμιση.8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να 
προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, 
αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα εντός της επιτελούν.9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από 
νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι οργανώσεων, που θέτουν στο 
επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη 
κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη 
μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα 
των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των 
δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και 
είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι 
συναινετική, όχι υποχρεωτική! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ! 
30 Μαρτίου 2021, 01:59 | Αναστασία Κ. αποξενωμένη θείαΤι θα πει συναινετική συνεπιμέλεια; Ποιανού τη 
συναίνεση πρέπει να έχουν τα παιδιά για να έχουν δυο γονείς; Συνεπιμέλεια ίσος χρόνος και εναλλασσόμενη 
κατοικία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του υπουργού, αυτά οφείλονται να εξασφαλιστουν. Η εκπαίδευση των 
δικαστών, να γραφτεί στο νόμο. αλλιώς κανένα παιδί δεν εξασφαλίζει ότι θα έχει τους γονείς που το αγαπάνε 
όποιος δεν είναι κατάλληλος (με αποδείξεις) να απομακρύνεται είτε άνδρας είτε γυναίκα! Το παιδί έχει ανάγκη 
απο καλούς γονείς. 
30 Μαρτίου 2021, 01:36 | Κωνσταντίνα Κ.συμφωνώ με το σχόλιοΟ συγκεκριμένος νόμος θα έχει ισχύ μόνο στην 
περίπτωση που υιοθετηθεί το 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συγκεκριμένα α) χρόνος 50 % 
για τον κάθε γονέα με το ανήλικο τέκνο, β)εναλλασσόμενη κατοικία, γ)plans parenting δ)κατάργηση διατροφής 
και ισομερή κατανομή μηνιαίων οικονομικών εξόδων διαβίωσης ανήλικου τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 01:50 | Β. Κατερίνα. Είναι ανεπίτρεπτο να μειώνεται ο ένας γονέας. Το σταθερό περιβάλλον 
του παιδιού αποτελείται από ΔΥΟ ΣΠΊΤΙΑ και 2 δυνατούς δεσμούς αγάπης. Και οι δύο γονείς είναι εξίσου άξιοι και 
ικανοί να το μεγαλώσουν όπως και μέσα στο γάμο ή την συγκατοίκηση. Δε χρειάζεται να έρχονται σε επαφή οι 
γονείς εφόσον δεν μπορούν να συνυπάρξουν και να επικοινωνήσουν.. Μια φορά θα χρειαστεί με την παρουσία 
διαμεσολαβητή, κατά προτίμηση ψυχολόγου. Μετά θα παραλαμβάνουν το τέκνο από το σχολείο και τις 
δραστηριότητες. Επιβάλλεται να έχει την υποχρέωση και ο γονέας που ίσως έχει το 60% της επιμέλειας να 
παραδίδει το τέκνο στο άλλο γονιό. Όχι μόνο ο ένας που θα πρέπει να κάνει χιλιόμετρα με τη δουλειά του και να 
μην προλαβαίνει να παραλάβει στην ώρα του το παιδί. Επίσης όποιος είχε αποκλειστική επιμέλεια έως τώρα 
θεωρούσε την οικογένεια του μονογονεϊκή. ΛΆΘΟΣ! Ο άλλος γονέας ζει και θέλει να είναι ενεργός και 100% στην 
ανατροφή του τέκνου του. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ και ίσα δικαιώματα. Γιατί να παίρνει επίδομα μόνο ο ένας; Και ο δεύτερος γονέας το δικαιούται 
γιατί θα μεγαλώνει το παιδί του εξίσου. Γιατί μόρια μόνο στον έναν; Ο άλλος γονέας έχει το ίδιο δικαίωμα ειδικά 
όταν δίνει και διατροφή. Επιβάλεται να εξασφαλίσουμε την επαγγελματική και οικονομική του σταθερότητα για 
το καλό του τέκνου. ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ στη διατροφή. Για να μη μπορεί κανένας κακοποιητικός-αποξενωτής-
εκμεταλλευτής γονέας να κάνει κατάχρηση εξουσίας πάνω στον άλλον. Να μην αφήσετε περιθώριο σε κανέναν 
δικαστή ή δικηγόρο να βγάζει υπέρογκες αδικαιολόγητες αποφάσεις. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που θα 
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διορθώσετε και θα συμπληρώσετε το παρόν νομοσχέδιο, έτσι ώστε τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο 
μέλλον!!! 
30 Μαρτίου 2021, 00:47 | Α.Λ.. Το σύνολο του νομοσχέδιου δεν έχει σίγουρα ως σκοπό το καλό του παιδιού. 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ .ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΥΜΑ. ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΑ  ΘΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΦΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΘΕΊ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΊΑ. 
29 Μαρτίου 2021, 23:02 | Ελίνα. Εκτός των άλλων, αντικείμενο του νόμου θα έπρεπε να είναι και η προστασία 
γονέων και τέκνων που υφίστανται κακοποιητικές συμπεριφορές με οποιαδήποτε μορφή μετά τη διάσπαση της 
συμβίωσης. 
29 Μαρτίου 2021, 23:39 | gk. Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι δυστυχως όπως φαίνεται οι προεκλογικές 
δράσεις. Άπειρα τα παραδείγματα μονόπλευρης στάσης του υπουργού δικαιοσύνης που φτάνουν έως απειλές 
προς το μέρος του αν δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις που έταξε στους μπαμπάδες. Τι παιχνίδια είναι αυτά? Είναι 
δυνατόν απροκάλυπτα να αποφεύγεται κάθε είδους επαφής και συζήτησης με γυναικείες οργανώσεις, να 
καταπνίγεται ο αντίλογος παντού ακόμη και σε ΜΜΕ, να αδιαφορούν για τα τόσα υπαρκτα παραδείγματα 
ενδοοικογενειακής βιάς και τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει μόνη μια μητέρα?Το συμφέρον κάθε τέκνου 
αξιολογείται ξεχωριστα.ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΟΤΈ ΊΔΙΟ. Κανένας δεν υποτιμά το ρόλο ενός γονεα ΌΤΑΝ είναι παρών,ΌΤΑΝ 
ενδιαφέρεται, στερείται, πασχίζει για το παιδί του. Ο ήδη υπάρχων νόμος επαρκεί φτάνει να υπάρχουν καταλληλα 
δικαστηρια, εξειδικευμένοι δικαστές, και με ολα τα πρόσφορα μέσα να αξιολογείται το καλύτερο για το συμφέρον 
κάθε παιδιού.ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΎΝΤΑΙ ΚΆΠΟΙΟΙ ΤΌΣΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΟΎΝ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΟΘΈΤΗ ΝΑ ΤΑ 
ΙΣΟΠΕΔΏΣΕΙ ΌΛΑ?Η μέριμνα για την τηρηση των νόμων λείπει. ΕΚΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΕΤΕ δεν φταίει ο νόμος. 
29 Μαρτίου 2021, 23:58 | Αλεξανδρα. 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο 
επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 
από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και 
ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. 
Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των 
γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του 
«θιγόμενου» από το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν 
από τους δύο γονείς («ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως 
δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην 
αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του 
βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και 
αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από 
την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, 
δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική 
εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο 
για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, 
παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις 
αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το 
τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή 
έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή 
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με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας του με το παιδί.4. Πίσω από το νομοσχέδιο λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά 
καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά 
και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή 
Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα 
αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις 
δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από 
τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε 
δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν 
για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις 
αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και 
μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται 
επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως 
σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη 
σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι 
φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές 
συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί 
στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, 
για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει 
την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει 
τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων 
ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες των ανδρών.6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η 
προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο 
εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη 
η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν 
αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, 
βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, 
υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για 
τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου 
γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο 
άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων 
σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η 
επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει 
καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση 
του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου 
διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. 
Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η ρύθμιση.8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να 
προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, 
αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα εντός της επιτελούν.9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από 
νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι οργανώσεων, που θέτουν στο 
επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη 
κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη 
μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών.10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα 
των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των 
δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και 
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είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι 
συναινετική, όχι υποχρεωτική! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ. 
29 Μαρτίου 2021, 23:44 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ. Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
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που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
29 Μαρτίου 2021, 22:08 | ΔΠ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της 
πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν,είτε συνεχιζουν 
να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -για οποιο λογο- η πολιτεία 
οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση του 
παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής 
ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται 
με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. 
Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως 
αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει 
εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η 
κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα 
με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η 
σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις 
σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η 
συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις 
σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτος πραγματικότητας και δεν 
εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 22:11 | Γκόλια Γ. Διαβάζοντας το συγκεκριμένο νομόσχέδιο,λόγω του επαγγέλματός μου δε 
διακρίνω πουθενά κάτι παιδοκεντρικό.Αντιθέτως λειτουργεί μονομερώς ώς πρός τα συμφέροντα του 
πατέρα.Άμεση απόσυρσή του εξ’ολοκλήρου.Καταπατά τα δικαιώματα του παιδιού και της μητέρας. 
29 Μαρτίου 2021, 22:37 | ΜΑΡΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ 
ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (50-50) ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΠΙΟ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ) ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ COPY PASTE ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
29 Μαρτίου 2021, 21:50 | Ν. Ν. Έχω να αντικρίσω την κόρη μου 4 ολόκληρα χρόνια! Πηγαίνω ανελλιπώς κάθε 
λίγες μέρες και χτυπάω το κουδούνι με την ελπίδα να την αντικρίσω αλλά μάταια, καθώς δεν μου έχουν ανοίξει 
την πόρτα ούτε μία φορά! Καλώ στο τηλέφωνο μήπως μου επιτρέψουν έστω να ακούσω τη φωνούλα της, αλλά 
καμία απόκριση! Ούτε μία φορά! Ούτε καν στα γενέθλιά της! Είναι πολύ σκληρό και άδικο αυτό που συμβαίνει. 
Δε μπορώ να δω το παιδί μου όχι γιατί δεν το επιδίωξα, όχι γιατί υπέπεσα σε κάποιο παράπτωμα, αλλά γιατί η 
μητέρα της αποφάσισε να με αποκόψει πλήρως από τη ζωή του παιδιού και να το αναθρέψει μόνη της. Απλά το 
αποφάσισε και το έπραξε γιατί μπορεί να το κάνει χωρίς να έχει καμία απολύτως συνέπεια μέχρι 
σήμερα.Διατροφή πληρώνω κανονικά, πήγα πολλές φορές σε συλλόγους, οργανισμούς, εισαγγελείς, όλοι μου 
δίνουν δίκιο, αλλά κανένας δε με έχει βοηθήσει να δω το παιδί μου. Οι μηνύσεις για παραβίαση δικαστικής 
απόφασης που έχω υποβάλλει επίσης δε βοηθάνε, γιατί με τις καθυστερήσεις και τις αναβολές θα πάρει πολλά 
χρόνια για να βγει άκρη! Μηνύσεις χωρίς αποτέλεσμα και ποινές χωρίς εφαρμογή… Μετά από τόσο καιρό να 
στερούμαι την κόρη μου και το ακόμα πιο σημαντικό… η κόρη μου να στερείται τον μπαμπά της!Η τωρινή 
νομολογία αποδίδει την πλήρη επιμέλεια των παιδιών αποκλειστικά στις μαμάδες (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων) 
ανεξάρτητα της συμπεριφοράς τους και της καταλληλότητάς τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές χωρισμένες 
μητέρες (όχι όλες ασφαλώς) να συμπεριφέρονται ως αποκλειστικοί ιδιοκτήτες των παιδιών τους 
καταδυναστεύοντας τις συνειδήσεις και την ψυχολογία τους χωρίς να κρίνονται από κανέναν!Είχα βασίσει πάρα 
πολλά στο νομοσχέδιο που φέρνετε για τη συν-επιμέλεια. Ωστόσο διαβάζοντας τις διατυπώσεις των άρθρων, 
φοβάμαι μήπως αποδειχτεί κι αυτό ένα από τα πολλά νομοσχέδια που θα ακυρωθούν στην πράξη, καθώς έχουν 
αφεθεί αρκετά «παραθυράκια» και ασάφειες. Θα φανεί στη μελλοντική νομολογία αν το νομοσχέδιο ωθήσει τους 
δικαστές προς την κατεύθυνση της συνεπιμέλειας ή αν τελικά δεν αλλάξει τίποτα. Σίγουρα θα επιθυμούσα να 
υπάρχουν περισσότερες δικλείδες ώστε να διασφαλίζεται η συνεπιμέλεια για τους μπαμπάδες που το επιθυμούν 
και το αξίζουν (όπως άλλωστε γίνεται εδώ και χρόνια σε όλες τις χώρες του δυτικού πολιτισμού)Τουλάχιστον 
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φαίνεται να υπάρχει πρόβλεψη για την παραβίαση των δικαστικών αποφάσεων (άλυτο πρόβλημα σε πάμπολλες 
περιτπώσεις) μέσω της απειλής αφαίρεσης της επιμέλειας από τον παραβάτη. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση 
θα έχουμε να κάνουμε με μια δικαστική απόφαση που μπορεί να παραβιαστεί. Γιατί ακόμα και αν το νομοσχέδιο 
αποδειχθεί ουσιαστικό και κάποια στιγμή στο μέλλον καταφέρω να πάρω τη συνεπιμέλεια, με ποιον τρόπο θα 
μπορώ να αντιμετωπίσω τη μη εφαρμογή της απόφασης εκ μέρους της μητέρας, όπως άλλωστε συμβαίνει και 
σήμερα; Ποια είναι η διασφάλιση ότι θα εφαρμοστεί στην πράξη η αφαίρεση της επιμέλειας και δε θα 
καταλήξουμε στο ίδιο πρόβλημα με πριν;Από την πλευρά μου δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω την προσπάθειά 
μου να βλέπω την κόρη μου. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα δικαιωθώ, αλλά δυστυχώς θα έχουν παρέλθει όλα 
αυτά τα ευαίσθητα χρόνια, που θα έπρεπε ο μπαμπάς της να είναι παρών στη ζωή της και όχι να ξεροσταλιάζει 
κάτω από το σπίτι της προσπαθώντας να την δει έστω και για λίγο. 
29 Μαρτίου 2021, 20:47 | Γιώργος. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου 
Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
29 Μαρτίου 2021, 20:11 | Θεοδώρα. Απαράδεκτο το νομοσχέδιο. Δεν έχει δικλείδες ασφάλειες για περιπτώσεις 
κακοποίησης είτε σωματικής ή ψυχικής, δεν προβλέπεται καμία προστασία για τα δικαιώματα του παιδιού . 
Εξατομικευμένη διερεύνηση της κάθε κατάστασης. 
29 Μαρτίου 2021, 20:43 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας 
από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να 
οριοθετούνται όταν χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε 
συγκρουση μεταξυ τους -για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον 
αδυναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα 
και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα 
που εχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα 
είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο 
υποσυνείδητο καποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων.Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά 
εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το 
διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, 
ως κανονα, στη καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής 
του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, 
αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το 
ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της 
νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) 
ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών 
και τον άλλο ικανό μόνο γι αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 20:10 | Νίκος Δα.. Πιστή εφαρμογή και τήρηση των άρθρων του ΑΚ και του ΠΚ. Οι εισαγγελείς 
και οι δικαστές να τηρούν τον ίδιο τον Νόμο, με τα άρθρα του και να μην «επηρεάζονται» από ψευδή στοιχεία 
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που προσκομίζουν και μη σχετικές πληροφορίες με το αντικείμενο της συζήτησης. Η αποξένωση γίνεται αντιληπτή 
μέσα από έγγραφα και οι προθέσεις σκιαγραφούν την μεθόδευση και εργαλειοποίηση που ασκεί ο γονιός. Οι 
δικαστικές αποφάσεις να μπορούν άμεσα να γίνονται εκτελεστές και να μην διαιωνίζεται μια κατάσταση 
αποξένωσης και απομάκρυνσης του παιδιού με δόλο από τον άλλον γονέα. Ο νόμος και το άρθρο ΑΚ1532, άμεσα 
να μπορεί να τηρηθεί με παρέμβαση Εισαγγελέα και άμεσης ακρόασης στην έδρα, χωρίς μακροπρόθεσμη 
αναβολή η οποία διαιωνίζει και παγιώνει μια κατάσταση. Οι παραβάτες να υποστούν τις δίκαιες ποινές. 
Αντικείμενο του νόμου είναι Διατηρεί τις σχέσεις τέκνων με τους γονείς του και να Προάγει τον μοναδικό ρόλο του 
καθενός. Ο Νέος Νόμος να εξασφαλίζει την ισόχρονη φυσική παρουσία του κάθε γονέα με το παιδί και την 
εναλλασσόμενη κατοικία, τις κοινές γονικές ευθύνες και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως γεωγραφικής-χιλιομετρικής 
απόστασης. Κατοικία του παιδιού, η κατοικία και των δυο γονέων του. Το παιδί δεν έχει ένα σπίτι να τον 
αγκαλιάζει, όπως δεν έχει μόνο έναν γονέα. Έχει δυο σπίτια όπως έχει και δυο γονείς. Σπίτι δεν εννοώ τους τοίχους 
αλλά το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. 
29 Μαρτίου 2021, 19:30 | ΕΜ. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
29 Μαρτίου 2021, 18:51 | ΑΡΗΣ. Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του 
Κου Τσιάρα και κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα οικογενειακά 
δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε σωστές αποφάσεις 
και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες δεν αφορούν τον 
κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή οι επόμενες 
εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις 
σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ της 
συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε καμμία 
αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας θα χάνει την γγονική μέριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια 
διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ. 
ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 18:53 | ΜΠΑΜΠΗΣ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση 
της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- 
η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση 
του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
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προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε 
μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 18:23 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση 
της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- 
η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση 
του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε  
μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 18:52 | ΧΡΗΣΤΟΣ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της 
πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- 
η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση 
του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε 
μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 18:16 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση 
της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- 
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η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση 
του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε 
μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 18:45 | VIDAS. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της 
πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- 
η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση 
του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε 
μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 18:08 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση 
της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- 
η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση 
του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε 
μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
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και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 18:31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση 
της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- 
η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση 
του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε 
μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΚΩΣΤΑΣ Μ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση 
της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- 
η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση 
του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε 
μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 18:24 | ΤΑΣΟΣ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της 
πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε 
συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- 
η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση 
του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει 
να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των 
δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε 
προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην 
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πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και 
παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε  
μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό 
συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική 
μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου 
μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο 
και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και 
δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 18:49 | ΣΤΡΑΤΟΣ.  
Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. 
Οι σχέσεις των γονέων πρέπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν, είτε συνεχίζουν να έχουν καλή σχέση, είτε όχι. 
Ακόμα και όταν βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους -για όποιο λόγο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την 
παιδική ηλικία του πλέον αδύναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρίς 
διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να αποφεύγονται 
δυσάρεστα φαινόμενα που έχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα 
του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία 
ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο κάποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία 
έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπήρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων 
και τέκνων μετά το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πράξη έχει εκτραπεί στο φαινόμενο της 
αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανόνα, στη καθημερινότητα γονέων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά έχει 
δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρέποντας τον ένα γονέα σε μονοκράτορα με πλήρη δικαιώματα επί του 
παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως 
αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το 
διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομένου μάλιστα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα έχει μεταβληθεί 
.Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της 
νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτός πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) 
ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ένα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών 
και τον άλλο ικανό μόνο γι’ αυτό. 
29 Μαρτίου 2021, 18:21 | Νικόλας Δ. Τα παιδιά εντός ή εκτός γάμου έχουν δικαίωμα να ανατρέφονται ΙΣΟΧΡΟΝΑ 
και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και από τους δύο γονείς.Ολα τα υπόλοιπα οι γονείς από ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ 
(διατροφή, κόστος και τρόπος μετάβασης των παιδιών από σπίτι σε σπίτι, κλπ ).  
29 Μαρτίου 2021, 17:02 | ΣΠΥΡΟΣ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της 
πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν,είτε συνεχιζουν 
να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -για οποιο λογο- η πολιτεία 
οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση του 
παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής 
ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται 
με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. 
Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως 
αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει 
εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η 
κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα 
με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η 
σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις 
σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η 
συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις 
σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτος πραγματικότητας και δεν 
εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, 
θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι αυτό. 
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29 Μαρτίου 2021, 17:38 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ. Δεν προσδιορίζεται από τον 
νομοθέτη σε σχέση με ποιο καθεστώς επιχειρείται να επιτευχθεί η αναμόρφωση: της διαμορφωθείσας κατά την 
διάρκεια της συμβίωσης κατάστασης ή της προϊσχύουσας μορφής του νόμου και της κρατούσης νομολογίας; Είναι 
φανερό ότι ο νομοθέτης προβαίνει σε εξαγγελίες που εμπεριέχουν εκ προοιμίου αρνητική -ως προς τα 
νομοθετικώς ισχύοντα και δικαστικώς εφαρμοζόμενα- στόχευση και κριτική, η οποία δεν προσήκει σε νομοθετικό 
έργο και γεννά αμφιβολίες σε σχέση με την αμεροληψία και την ουδετερότητά του. 
29 Μαρτίου 2021, 17:01 | Ειρήνη Κ. Τι θα πει συναινετική συνεπιμέλεια; Ποιανού τη συναίνεση πρέπει να έχουν 
τα παιδιά για να έχουν δυο γονείς; Συνεπιμέλεια ίσος χρόνος και εναλλασσόμενη κατοικία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις 
του υπουργού, αυτά οφείλονται να εξασφαλιστουν. Η εκπαίδευση των δικαστών, να γραφτεί στο νόμο. αλλιώς 
κανένα παιδί δεν εξασφαλίζει ότι θα έχει τους γονείς που το αγαπάνε όποιος δεν είναι κατάλληλος (με αποδείξεις) 
να απομακρύνεται είτε άνδρας είτε γυναίκα! Το παιδί έχει ανάγκη απο καλούς γονείς. 
29 Μαρτίου 2021, 16:54 | Μαρία Παππά. Αξιότιμοι,έχετε ιδέα πόσοι ριχνουν ευθυνες σε γυναίκες για 
ψευτοσύνδρομο αποξένωσης για να αποποιηθούν τις δικές τους ευθύνες και για να «πέσουν στα μαλακά» στα 
ποινικά δικαστήρια???Με ποιο δικαίωμα μειώνουν έτσι την μητρότητα?Είναι πολλές οι γυναίκες!!!!Πολλές!!!Και 
για ένα καπριτσιο τους να εκδικηθούν τις πρωην θα απαξιώσουμε την έννοια της μητρότητας?Πριν μετρήσουμε 
κι άλλα θύματα…γυναίκες-παιδιά πρέπει να δείτε σοβαρά το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας,διαφωνώ κάθετα 
με το Αμετάκλητα!!!Έστω πρωτόδικες.Οι μισοί το θέλουν για να μειώσουν ή να κόψουν διατροφή.Μόνο αυτο τους 
νοιάζει. 
29 Μαρτίου 2021, 16:09 | Μιχάλης Καρδαράς. Ο συγκεκριμένος νόμος θα έχει ισχύ μόνο στην περίπτωση που 
υιοθετηθεί το 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, α) χρόνος 50 % για τον κάθε 
γονέα με το ανήλικο τέκνο, β)εναλλασσόμενη κατοικία, γ)plans parenting, δ)κατάργηση διατροφής και ισομερή 
κατανομή μηνιαίων οικονομικών εξόδων διαβίωσης ανήλικου τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 16:05 | Α. Καλοδούκα. Να ληφθεί υπόψη και η προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας όπως ορίζονται στον Ν.4531/2008 μετά το διαζύγιο ή τη λήξη συμβίωσης. 
29 Μαρτίου 2021, 15:30 | Δημήτρης Καραβασίλης. Το άρθρο 2 να γίνει: Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η 
αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο, 
την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης και την αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε εκτός 
γάμου.Γενικώς είναι κακογραμμένο το κείμενο σας με πάρα πολλά κενά, και υποτίθεται ότι πληρώνεστε για να 
κάνετε μια δουλειά σωστά, κι όχι για να διορθώνουμε εμείς το κείμενο που εσείς δεν καταφέρατε καν να 
συντάξετε όπως χρειάζεται. 
29 Μαρτίου 2021, 15:49 | Καλλιμαχος. Θα πρεπει να προστεθει : 
Για την αναμόρφωση και την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ των σχεσεων γονέων με τέκνο μετα την διασπαση του γαμου ή 
συμβιωσης είναι η από κοινου και εξίσου ανατροφή του τέκνου. Γονεας ή Τρίτος ο οποίος δεν εφαρμόζει ή δεν 
επιθυμει αυτό είναι ενάντια στο συμφέρον του τέκνου σύμφωνα με ΑΚ 1511 και Ν.2101/1992. 
29 Μαρτίου 2021, 13:44 | Ιωάννης Βιδάκης. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: α. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να υπηρετήσει 
(αποκλειστικά) τα κάθε είδους συμφέροντα των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να μεγαλώνουν στην 
κοινωνία, στο πλαίσιο και των δύο γονέων τους (στενή οικογένεια) και των οικογενειών και των δύο γονέων τους, 
πατρικής και μητρικής, του πνευματικού τους γονέα, (ευρεία οικογένεια), συγγενών, φίλων και γειτόνων.  β. 
Συνεπώς στο νομοσχέδιο οφείλεται να υπάρχουν διατάξεις οι οποίες να ρυθμίζουν μεταξύ άλλων, την επικοινωνία 
και την ανάπτυξη των σχέσεων των παιδιών χωρισμένων γονέων, όχι μόνο με τους γονείς τους αλλά και με την 
ευρύτερη οικογένειά τους (μητρική & πατρική). γ. Ο γονέας που έχει την γονική επιμέλεια και συνήθως λαμβάνει 
διατροφή οφείλει να διασφαλίζει την επικοινωνία και την ανάπτυξη των σχέσεων του ανήλικου τέκνου με όλη την 
οικογένεια του άλλου γονέα αλλά και με την δική του – δηλ. οφείλει να μην απομονώνει το παιδί από την ευρεία 
οικογένειά του. δ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας ενώ λαμβάνει την διατροφή, έχει αποξενώσει το 
ανήλικο παιδί από τον άλλο γονέα (με διάφορες μεθοδεύσεις) και το έχει απομονώσει επίσης από όλη την 
οικογένεια του άλλου γονέα και πιθανόν και από τα πρόσωπα του δικού του περιβάλλοντος που διαφωνούν με 
αυτήν του τη στάση και συμπεριφορά. ε. Συνεπώς στο νομοσχέδιο προτείνεται να προστεθούν ανάλογες διατάξεις 
με τις υποχρεώσεις του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, να μεριμνά για τα ανωτέρω, με την απειλή της 
σταδιακής μείωσης έως του μηδενισμού της διατροφής και της άρσης της γονικής μέριμνας. στ. Επιπλέον ο γονιός 
που θα έχει την γονική μέριμνα και λαμβάνει διατροφή, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον άλλο γονέα 
τουλάχιστον τρείς φορές το έτος σχετικά με τα βασικά ζητήματα της ανατροφής του τέκνου, (θέματα υγείας, 
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σχολείου, εξωσχολικές δραστηριότητες, άλλα σημαντικά στοιχεία), ανεξάρτητα της επικοινωνίας του τέκνου με 
τον άλλο γονέα. ζ. Επίσης στο νομοσχέδιο προτείνεται να προβλεφθούν τα ακόλουθα στην περίπτωση χωρισμού 
των γονέων και ύπαρξη ανήλικου/ων τέκνου/ων – πριν την ανάθεση της γονικής επιμέλειας έστω και προσωρινής, 
(για την προστασία όλων των δικαιωμάτων των παιδιών): ζ1. υποχρέωση διενέργειας ψυχομετρικού ελέγχου /τέστ 
από δημόσιο φορέα και για τους δύο γονείς. ζ2. υποχρέωση γραπτών προτάσεων προς τον φορέα 
διαμεσολάβησης και από τους δυο γονείς, σχετικά με όλα τα ζητήματα ανατροφής και γονικής μέριμνας για τα 
τέκνα τους – ιδιαίτερα σε όσα δύναται να διαφωνούν: για παράδειγμα εκκλησιασμού τέκνου, κ.α. ζ3. υποχρέωση 
διενέργειας ελέγχου DNA, και για τους δύο γονείς, μητρότητας (υπάρχει αιτιολόγηση!) και πατρότητας από 
δημόσιο φορέα. η. Πρόσθετα στο νομοσχέδιο προτείνεται να υπάρξει ρύθμιση σχετική με την περίπτωση όπου, ο 
ένας γονέας επιδιώκει ή/και επιτυγχάνει την γεωγραφικά απομάκρυνση του ανήλικου τέκνου από τον άλλο γονέα, 
να μην μπορεί να το πράξει χωρίς πρότερη ειδική δικαστική απόφαση. Εάν δε το πράξει χωρίς ανάλογη δικαστική 
απόφαση, να της αφαιρείται η γονική επιμέλεια και να διακόπτεται η χορήγηση της διατροφής. θ. Επιπλέον καθώς 
ο γονέας που έχει την γονική επιμέλεια και λαμβάνει διατροφή, μπορεί να απειλεί τον άλλο γονέα, π.χ.με διακοπή 
της επικοινωνίας του με το παιδί του, ώστε να μην του δίνει το ανήλικο τέκνο, για να έχει χρόνο με τους παππούδες 
του, τους θείους και τα ξαδέλφια του (απομόνωση όλα από τα μέλη της μίας οικογένειας του παιδιού), προτείνεται 
στο νομοσχέδιο να τεθεί ανάλογη διάταξη, περιορισμού ή/και εξάλειψης αυτού του φαινομένου. ι. Επίσης 
προτείνεται στο νομοσχέδιο να υπάρξει ρύθμιση ως ακολούθως: Τα ανήλικα παιδιά, χωρισμένων γονέων και με 
προβλήματα σχετικά με την ανατροφή και την επικοινωνία των τέκνων τους, να συναντιώνται υποχρεωτικά 
τουλάχιστον δύο φορές το έτος, σε κοινωνική δημοτική υπηρεσία, ή σε άλλη δημόσια δομή, ή παρουσία ενός 
διαμεσολαβητή, με τον γονέα που δεν έχει την γονική επιμέλεια ή/και με μέλη της οικογενείας του. ια. Επιπλέον 
να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο διάταξη ως εξής: οι σχολικές μονάδες και οι υπηρετούντες σ΄ αυτές, υποχρεούνται 
να ασκούν ισότιμη μεταχείριση στους διαζευγμένους γονείς με ανήλικα τέκνα, ανεξάρτητα του ποιος έχει την 
γονική επιμέλεια. 
29 Μαρτίου 2021, 11:32 | ARIS. Επειδή οι Κυρίες έχουν μάθει το προηγούμενο καθεστώς που επαιρναν τα παιδια 
και εφευγαν, σαν να ήσαν μόνες τουςεπειδή οι Κες επικαλούνται το δικαίωμα τους να φευγουν σε αλλη πολη χώρα 
ήπειρο σαν να είναι αποκλειστικό κτήμα τους τα παιδια και να μην έχουν καμμία υποχρέωσηεπειδη δεν έχει πέσει 
σύρμα στις Κες και στους Κους ότι όταν κάνεις παιδί δεν έχεις πλέον δικαιώματα αλλά υποχρεώσεις και δεν είναι 
καθόλου δικαίωμα σου να παιρνεις το παιδί σαν βαλίτσα και να το πας οπου θες,επειδή και με αυτό το νομοσχέδιο 
έχει πέσει σύρμα οτι οι Κες εχουν μόνο δικαιώματα και μπορούν να πανε οπου θέλουν αποξενώνοντας το παιδί 
απο τον άλλο γονέα ζητάμε την αντικατασταση του ορου επιμέλεια-κοινη γονικη μεριμνα του 1/3 με τον όρο 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 50/50. 
29 Μαρτίου 2021, 11:19 | aris, Κύριε Υπουργέ, βλέπω σε ποσοστό αληθινών δημοσιεύσεων η πλειονότητα 
ανδρών, γυναικών παππούδων γιαγιάδων να ζητάνε αλλαγή του νομοσχέδίου και τροποποίηση την νομοθέτησης 
της Νομολογίας που επιδιώκετε, οι δε αληθινές δημοσιεύσεις ζητάνε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. πανευκολο να εξακριβωθεί 
χωρίς να εισαι ειδικόςΓια υπεράσπιση του νομοσχεδίου του οποίου ουδεμία σχέση έχει με ισότητα γονέων, 
ισότητα βαρών , κοινή ανατροφή βλέπουμε ονόματα συνήθως με την ίδια σύνταξη λόγου να μιλάνε γιααντρες 
βιαστες (οι κυριες μετα το διαζύγιο το πήραν χαμπάρι)για αντρες κακοποιητές ανηλίκων (το χαμόγελο του παιδιου 
σε έκθεση του για το 2020 τα αντίθετα ακριβώς λέει, διπλάσιο ποσοστό καταγγελιών για κακοποιήσεις παιδιών 
απο την μητέρα σε σχέση με των πατεράδων)για κακοποιήσεις γυναικών, υποννοώντας ότι όλος ο αντρικός 
πληθυσμός στην Ελλάδα ειναι κακοποιητές. (παλι μετα το διαζύγιο τον πηραν χαμπάρι ασχετως αν ειχαν σχέση 
δεκαετίες, η διατροφάρα πρέπει να χτιστεί σε γερά θεμέλια) Επειδή είναι στημένο καλά το όλο οικοδοήμημα της 
μη ψήφισης συνεπιμέλειας επειδή τα φθηνά κόλπα απευθύνονται σε χαμηλής νοημοσύνης άτομα, γεγονός που 
προσβάλει τους ψηφοφόρους της Κυβέρνησης Σας ενημερώνω ότι έχει γίνει σκοπός της ζωής μας η απόδοση 
δικαίου και η τιμωρία των ενόχων για αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων. 
29 Μαρτίου 2021, 11:05 | Μαρίνα Αθανασίου. Τα παιδιά έχουν δύο γονείς.Δεν γίνεται το οποιο διαζύγιο να 
στερεί από απο το παιδί τον έναν γονέα.Τιμωρητικο μου μοιάζει. Χωρίζουν ως σύζυγοι αλλά παραμένουν για 
πάντα γονείς.Για την ψυχική ισορροπία των παιδιών μας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:36 | Estella. Θα ήθελα λοιπόν στα πλαίσια της αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου 
ιδεατά η Κυβέρνηση να κάνει μια ουσιαστική αναμόρφωση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Είναι λυπηρό γιατί εν 
έτει 2021 παρατηρούμε με το προωθούμενο νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο μια οπισθοδρόμηση δίχως 
καμία πρόνοια προς τη νομοθέτηση για διαφορετικού τύπου οικογένειες που αποτελούν όμως κομμάτι της 
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κοινωνίας μας.Τα παιδιά με λοατκι+ γονείς είναι υπαρκτά. Όμως, ενώ είναι υπαρκτά, οι οικογένειές τους είναι 
αόρατες. Ενώ είναι υπαρκτά, στερούνται βασικών δικαιωμάτων από το κράτος. Είναι παιδιά που, στην ελληνική 
πραγματικότητα, δεν μπορούν να έχουν και τους δύο γονείς τους στην εκπαίδευση, σε ιατρικές πράξεις, στην 
ασφάλιση, στην κληρονομική διαδοχή. Είναι παιδιά που, σε περίπτωση θανάτου του βιολογικού – 
αναγνωρισμένου θεσμικά γονέα, μπορεί να καταλήξουν σε μακρινούς συγγενείς ή σε ιδρύματα, αντί να 
συνεχίσουν να ζουν με το μη βιολογικό γονέα τους. 
29 Μαρτίου 2021, 09:24 | Αλεξανδρα.  ΑΥΤΌ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΊ. 
Η ΣΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ.ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΈΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ.ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΙ, ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΟΥ ΘΥΤΗ.ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΝΑ 
ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ ΣΩΣΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 
ΛΟΓΩ Covid 19 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΒΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ,ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΉΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟΥ ΤΩΡΑ.ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ,ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 09:53 | Εμμανουηλ Κ.. Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας 
δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό 
μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις 
(ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου 
του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για την 
Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέκαμψε το 
πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε (Επίτιμου 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς 
επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους 
πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για τους λόγους που εξηγήσαμε ανωτέρω. 
29 Μαρτίου 2021, 07:51 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π. Τα παιδια εχουν αναγκη απο την ισοχρονη συμμετοχη και των 2 γονεων, 
οπως και ενα σταθερο τοπο διαμονης.ο «μπαμπακας» ,οπως με λενε τα παιδια μου, πρεπει και οφειλει να ειναι 
διπλα στα παιδια του και οχι αποξενωμενος.Αυτα τα παιδια ειναι το μελλον της χωρας μας. 
28 Μαρτίου 2021, 23:01 | Χρήστος. Μετά την διακοπή συμβίωσης γονέων, καμία μεταβολη κατοικίας να γίνεται 
ανεκτή ! Δώστε ένα τέλος σε αυτές τις άτυπες «αρπαγές» των ανηλίκων ! 
28 Μαρτίου 2021, 22:05 | Γιώργος Κ. Συν επιμέλεια, κοινή ανατροφή και φροντίδα, όπου εξασφαλίζεται μέσα 
από την ισόχρονη φυσική παρουσία και την εναλλασσόμενη κατοικία, ανεξαρτήτως χιλιομετρικών αποστάσεων. 
Ο νόμος έχει αντίστοιχα αντικείμενο, να ΔΙΑΤΗΡΉΣΕΙ τις σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του αλλά και να τις 
ΠΡΟΑΓΕΙ μοναδικά με τον καθένα ξεχωριστά. Επίσης, αντικείμενο είναι να εξαλειφθεί η συναισθηματική 
κακοποίηση, η εργαλειοποίηση, η γονική αποξένωση και η κάθε μορφή βίας, όπου θα διαφυλάσσεται με την πιστή 
εφαρμογή και τήρηση του Νόμου και των άρθρων του, από τους δικαστικούς-εισαγγελικούς λειτουργούς. 
28 Μαρτίου 2021, 10:15 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ ΞΕΧΝΑΜΕ. ΠΡΟΤΙΣΤΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΡΟΦΗ,ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΖΟΥΝ Η ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΜΑΖΙ!!!ΛΥΣΗ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΓΩΝΕΩΝ!! 
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28 Μαρτίου 2021, 02:49 | Chris. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
28 Μαρτίου 2021, 01:56 | ΑΚ.Δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο όρος , όπου το παιδί συνήθως διαμένει. Το παιδί 
μπορεί να μένει στα σπίτια και των δύο γονέων τους . Αυτό είναι το σωστό Είναι ξεκάθαρη η επιστημονική άποψη. 
27 Μαρτίου 2021, 17:59 | Μπατσακουτσας Δημήτρης. Θα πρεπει να προστεθει : Για την αναμόρφωση και την 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ των σχεσεων γονέων με τέκνο μετα την διασπαση του γαμου ή συμβιωσης είναι η από κοινου και 
εξίσου ανατροφή του τέκνου. Γονεας ή Τρίτος ο οποίος δεν εφαρμόζει ή δεν επιθυμει αυτό είναι ενάντια στο 
συμφέρον του τέκνου σύμφωνα με ΑΚ 1511 και Ν.2101/1992 
27 Μαρτίου 2021,  13:48 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΥΣΗ ΣΑΚΚΙΩΤΗ. Έχοντας υπάρξει παιδί χωρισμένων γονιών το νέο 
νομοσχέδιο της απο κοινού επιμέλειας ακούγεται αρκετά ιδανικό αλλα δεν μπορώ παρα να σκεφτώ οτι πρίν δοθεί 
η απο κοινού επιμέλεια θα πρέπει να καθοριστούν εξαιρέσεις σε: -Γονείς που είναι κακοποιητικοί προς τα τέκνα 
ή τον σύντροφο τους. -Γονείς που είναι εθισμένοι σε ουσίες. -Γονείς που έχουν ψυχολογικές ασθένειες. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις προτείνω την κηδεμονία στον άλλο γονέα ή σε τρίτους που θα είναι πιο σωστό το 
περιβαλλον και όντως πιο συμφέρον για την υγιή εξέλιξη του ή των τέκνων.Σαν αποτέλεσμα θα πρότεινα πριν 
εφαρμοστεί ο νόμος της κοινής επιμέλειας και οι 2 γονείς να περνάνε αξιολόγηση ψυχολογική και παρακολούθηση 
απο κοινωνικούς λειτουργούς για μία φορά το μήνα για ένα χρόνο και κατόπιν 1 φορά το 6μηνο με δυνατότητα 
απο τους κοινωνικούς λειτουργούς να επέμβουν άμμεσα σε περίπτωση κακοποίησης (με την ευρεία έννοια του 
όρου). 
27 Μαρτίου 2021, 12:09 | ΑΝΝΑ ΤΣΑΤΤΑΡΟΥ-ΜΙΧΑ. Προς εκπλήρωση του σκοπού του προτεινόμενου Ν/Σ, ίσως 
θα είναι καλό να επεκταθεί το αντικείμενό του και στην εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ έγγαμων και 
διαζευγμένων γονέων, καθώς και μεταξύ γονέων με πλήρη Γονική Μέριμνα και γονέων με τον πυρήνα της Γονικής 
Μέριμνας, στο Νόμο ΑΣΕΠ. Ο Νόμος ΑΣΕΠ παρέχει ειδική προστασία για διορισμούς πολυτέκνων, τριτέκνων και 
γονέων τέκνων ΑΜΕΑ. Όμως εξαιρεί από την προστασία αυτήν, τους χωρισμένους που δεν έχουν επιμέλεια. Δε 
λαμβάνει υπόψη πως στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως η έχουσα την επιμέλεια μητέρα δεν εργάζεται και δε 
σκοπεύει να εργαστεί σύντομα, επικαλούμενη ακριβώς τις πολλαπλές ή τις ειδικές ανάγκες ανατροφής. Ως εκ 
τούτου ο πατέρας, που έχει κι αυτός τον πυρήνα της Γονικής Μέριμνας, διατρέφει με δικαστική απόφαση και το 
παιδί και τη μητέρα, πληρώνοντας ξεχωριστά επιδόματα. (Πολλές φορές το αιτιολογικό αυτό περιγράφεται και 
στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης ή έστω καθομολογείται από τη μητέρα και εμφαίνεται στα πρακτικά της 
δίκης.) Ειδικά όταν ο πατέρας διατρέφει και τη μητέρα για να μπορεί αυτή να ανατρέφει το παιδί, έχει δύο φορές 
λόγους να προστατεύεται ως προς την επαγγελματική του αποκατάσταση. Το ίδιο ισχύει όταν το επίδομα που 
πληρώνει ad hoc για τη διατροφή των τέκνων, είναι εξαιρετικά υψηλό λόγω του μεγάλου αριθμού των τέκνων ή 
λόγω της ιδιότητος ΑΜΕΑ κάποιου τέκνου. (Πάλι αναφέρεται συχνά στο σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων, 
οπότε αποδεικνύεται εύκολα.) Επιπλέον, η επικοινωνία του πατέρα (συνήθως) με τα 3+ τέκνα του ή με το ΑΜΕΑ 
τέκνο του, έχει πολλές ειδικές πρακτικές δυσκολίες, που αναδεικνύονται ιδιαίτερα όταν η εργασία του είναι στον 
ιδιωτικό τομέα, δηλαδή χωρίς ελεύθερα απογεύματα και Σάββατα. Συνεπώς, και η κατηγορία αυτή των γονέων 
έχει ειδική ανάγκη για εργασιακή αποκατάσταση με υψηλό βαθμό ασφάλειας και ελεύθερα απογεύματα και 
Σάββατα. Ο Νόμος ΑΣΕΠ, αντί να απαιτεί μόνο την ύπαρξη επιμέλειας, θα μπορούσε να απαιτεί εναλλακτικά την 
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ύπαρξη Γονικής Μέριμνας συν την υποχρέωση καταβολής επιδομάτων διατροφής που να εμπεριέχει στο σκεπτικό 
της, την πολυτεκνία-τριτεκνία ή την κάλυψη των αναγκών ενός παιδιού ΑΜΕΑ. 
27 Μαρτίου 2021, 01:52 | Μαρία Κ. Η αναμόρφωση των σχέσεων αυτών δεν μπορεί να προέλθει με οριζόντιο 
τρόπο, ειδικά όταν δεν εξυπηρετούν το συμφέρον του τέκνου.> ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΊΤΑΙ 
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΖΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΗΡΕΜΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ.> Είναι προσβολή απέναντι στις μητέρες 
αυτή η απαξίωση και η ύβρης ότι δήθεν όλες εγκληματούμε και αποξενώνουμε τα παιδία από τους πατεράδες 
τους. Ποιά αποξένωση ακριβώς με 2 ημέρες την εβδομάδα και διαμονή ΣΚ εναλλάξ? Δεν θα χάσουμε τα παιδιά 
μας. Ας το ξεχάσετε. Αν ήθελαν παραπάνω ας προσπαθούσαν ενεργά εντός του γάμου τους.> Οι όποιες 
παραβάσεις (αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής διατροφής, παρεμπόδιση επικοινωνίας από τον έχον την 
επιμέλεια) να βρίσκουν γοργά και ανέξοδα τον νομικό δρόμο και την λύση> Άμεση λειτουργία των 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Το πλαίσιο υπάρχει. Παράλληλη στήριξη από Κοινωνικούς Φορείς.> Σύσταση 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ όπου θα παρουσιάζει τα προσωπικά οικονομικά δεδομένα των γονέων στους δικαστές 
(τραπεζικοί λογαριασμοί, Ε1, Ε9, κλπ) για να σταματήσει ο πόλεμος ύψους διατροφών βασισμένες σε ψευδή 
οικονομικά στοιχεία> ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΤΙΛΟΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ LOCKDOWN ΕΠΟΧΗ!!!!!!> 
Εμπιστοσύνη στο έργο των ΔΙΚΑΣΤΩΝ> Η επικοινωνία των πατεράδων ας μετατραπεί λοιπόν σε υποχρέωση από 
δικαίωμα. Προς τι τόσα δικαιώματα, άνευ ανάλογων υποχρεώσεων?> Δυστυχώς ήδη διαφαίνεται ο πόλεμος που 
έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο φύλων -με αφορμή το νομοσχέδιο- ότι η αναμόρφωση των σχέσεων των γονέων 
οδεύει προς πλήρη καταστροφή.ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ ! 
26 Μαρτίου 2021, 23:44 | Νίκος. Υπαρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης υπάρχουνε οι διεθνής 
συμβάσεις ολοι πι ειδικοί ειναι υπέρ της Συνεπιμελειας εσείς κ.Υπουργε όπως λετε η αναμόρφωση του 
πικογενειακου δικαίου θα ειναι μονο και μονο προς το συμφέρον του παιδιού τότε τολμήστε και κάντε το 
…Συνεπιμελεια εναλασσομενη κατοικία ίσος χρόνος με τους δυο γονείς για το καλό των παιδιών μας. 
26 Μαρτίου 2021, 21:41 | Ελίνα. Αντικείμενο του νόμου θα έπρεπε να είναι και η δημιουργία οικογενειακών 
δικαστηρίων, καθώς και η υποβοήθηση των δικαστών στο δύσκολο έργο τους από ειδικούς επιστήμονες 
(ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί) μέσα από την ενίσχυση του ρόλου ειδικών δομών που 
θα συμβάλουν ουσιαστικά και αμερόληπτα στην εξεύρεση του πραγματικού συμφέροντος του κάθε παιδιού. 
26 Μαρτίου 2021, 18:41 | Στρατος Τασσος. Είναι εγκληματικό να χωρίζεις ένα παιδί από μια οικογένεια και να το 
αποκόβεις από ανθρώπους που το αγαπάνε και το θέλουν στην ζωή τους, στερώντας του ξαδέρφια θείους θείες 
παππούδες και γιαγιάδες. Υπάρχουν παιδιά παρατημένα σε ορφανοτροφεία και παιδιά χωρίς κανέναν δικό τους, 
και προσπαθουμε ξοδεύοντας εκατομμύρια η πολιτεία να τους βρει το ποιο καλά σπιτικά. Εμείς (οι χωρισμένοι 
μπαμπάδες) που είμαστε ΠΑΡΟΝ.. εδώ και αγαπάμε το παιδιά μας , μας τα αποκόβεται από την ζωή μας, μας 
καταντησαται επισκέπτη για λίγες ώρες την εβδομάδα και 2 σαββατοκύριακα το μήνα. Κάνατε τα παιδιά μας 
ορφανά με νεκροζόντανους πατέρες. Και όλα αυτά για να συνεχιστεί να συντηρείται ένα σάπιο σύστημα που ταΐζει 
δικαστάς και δικηγόρους. Όλοι ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει.. και εσείς δεν κάνετε τίποτα για αυτό. Αντί να 
δώσετε ένα τέλος σε αυτήν την παρόδια .. συνεχίζεται στην λάθος ρωτά και ταΐζεται το τέρας που έχετε 
δημιουργήσει περισσότερο για να μην καταρρεύσει …Είμαι σίγουρος ότι δεν σας ψήφισε κανένας για να 
βοηθήσετε ένα λόμπι δικηγόρων. Σας ψήφισε ο λαός για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά του.. είσαστε ικανός 
να το δώσετε ?? η ξεπουληθήκατε??Τα παιδιά θέλουν και τους 2 γονείς τους. Συνεπιμέλεια, ίσο χρόνο και με τους 
δυο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία. 
26 Μαρτίου 2021, 17:18 | Χ. Π. Δικηγόρος. «Η επίδοση εγγράφων…που ασκεί την γονική μέριμνα»Δεν προκύπτει 
κανένας λόγος για την άνω προσθήκη, αφού η διάταξη αφορά στη νόμιμη κατοικία του ανηλίκου και όχι στα περί 
επιδόσεων. 
26 Μαρτίου 2021, 15:24 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ, η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ 
γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση 
του συμφώνου συμβίωσης ΚΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 1. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (Κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα 
στους γονείς είτε είναι παντρεμένοι, είτε ζουν μαζί είτε όχι. Μόνο για κακή άσκηση της γονικής μέριμνας να μπορεί 
ο δικαστής ν’ αφαιρεί ένα γονιό από τη ζωή του παιδιού), 2. ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ 50/50 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ, 3. 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 4. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ- ΚΟΙΝΗΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ, 5. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-
ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΜΕ ‘Η ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
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ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ), 6. ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 7. ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ‘Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ‘Η ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, 8. ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΙΤΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΡΓΑ ‘Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΦΟΥ 
ΧΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΤΟΥΣ ΡΙΖΕΣ -ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΙΟ)., 9. ΑΜΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ίσος χρόνος δικαιώματα και υποχρεώσεις και στους δύο 
γονείς, δικαστικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, πλάνα ανατροφής «Parenting Plans», «αντικειμενικές αξίες» 
διατροφής τέκνων, φιλική δικαιοσύνη, οικογενειακά δικαστήρια) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΤΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΚΟΠΟΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ -ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΗ ΒΑΡΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ-ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, 10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ (Π. Χ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ) ‘Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. 
26 Μαρτίου 2021, 14:59 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Για να επιτευχθεί ο σκοπός του παρόντος 
προτεινόμενου Νόμου, θα πρότεινα να προστεθεί και ένα επιμέρους αντικείμενο: η απάλειψη των διακρίσεων 
μεταξύ έγγαμων και διαζευγμένων γονέων καθώς και μεταξύ γονέων με πλήρη Γονική Μέριμνα και γονέων με τον 
πυρήνα της Γονικής Μέριμνας (χωρίς επιμέλεια), στο Νόμο ΑΣΕΠ. Ο Νόμος ΑΣΕΠ διευκολύνει για διορισμό τους 
πολύτεκνους, τρίτεκνους και γονείς παιδιών ΑΜΕΑ, εξαιρώντας όμως τους χωρισμένους που δεν έχουν επιμέλεια. 
Δε λαμβάνει υπόψη πως στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως η έχουσα την επιμέλεια μητέρα δεν εργάζεται και δε 
σκοπεύει να εργαστεί σύντομα, ακριβώς λόγω των πολλαπλάσιων αναγκών ή των ειδικών αναγκών ανατροφής, 
ενώ ο πατέρας που έχει κι αυτός τον πυρήνα της Γονικής Μέριμνας, διατρέφει με δικαστική απόφαση και το/τα 
παιδί/-ιά και τη μητέρα, πληρώνοντας ξεχωριστά επιδόματα. Ειδικά όταν ο πατέρας διατρέφει και τη μητέρα για 
να μπορεί εκείνη να ανατρέφει το παιδί -πράγμα που συνήθως φαίνεται από το σκεπτικό των δικαστικών 
αποφάσεων ή και τα εν γένει πρακτικά της δίκης- έχει δύο φορές λόγους να προστατεύεται. Επιπλέον, η 
επικοινωνία του γονέα που δε διαμένουν κυρίως μαζί του τα παιδιά, με τα 3+ τέκνα του ή με το ΑΜΕΑ τέκνο του, 
έχει πολλές ειδικές πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες αναδεικνύονται όταν αυτός εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, 
δηλ. χωρίς ελεύθερα απογεύματα-Σάββατα. Γι’ αυτό πιστεύω πως και οι πολύτεκνοι-τρίτεκνοι γονείς καθώς και οι 
γονείς παιδιών ΑΜΕΑ, με κριτήριο και μόνον τη Γονική Μέριμνα, έχουν ανάγκη παροχής προτεραιότητας για 
διορισμό σε ορισμένες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα. 
25 Μαρτίου 2021, 23:37 | ΓΙΩΡΓΟΣ. Αναμόρφωση;Στρατόπεδα αναμόρφωσης είχε σε κομμουνιστικά καθεστώτα 
και έχει ακόμα και σήμερα στην κομμουνιστική Κίνα. Ρόλος του κράτους είναι να καθορίσει τις σχέσεις γονέων και 
τέκνων; 
25 Μαρτίου 2021, 16:36 | Μητερα. Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι δυστυχως όπως φαίνεται οι προεκλογικές 
δράσεις. Άπειρα τα παραδείγματα μονόπλευρης στάσης του υπουργού δικαιοσύνης που φτάνουν έως απειλές 
προς το μέρος του αν δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις που έταξε στους μπαμπάδες. Τι παιχνίδια είναι αυτά? Είναι 
δυνατόν απροκάλυπτα να αποφεύγεται κάθε είδους επαφής και συζήτησης με γυναικείες οργανώσεις, να 
καταπνίγεται ο αντίλογος παντού ακόμη και σε ΜΜΕ, να αδιαφορούν για τα τόσα υπαρκτα παραδείγματα 
ενδοοικογενειακής βιάς και τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει μόνη μια μητέρα?Το συμφέρον κάθε τέκνου 
αξιολογείται ξεχωριστα.ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΟΤΈ ΊΔΙΟ. Κανένας δεν υποτιμά το ρόλο ενός γονεα ΌΤΑΝ είναι παρών,ΌΤΑΝ 
ενδιαφέρεται, στερείται, πασχίζει για το παιδί του. Ο ήδη υπάρχων νόμος επαρκεί φτάνει να υπάρχουν καταλληλα 
δικαστηρια, εξειδικευμένοι δικαστές, και με ολα τα πρόσφορα μέσα να αξιολογείται το καλύτερο για το συμφέρον 
κάθε παιδιού.ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΎΝΤΑΙ ΚΆΠΟΙΟΙ ΤΌΣΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΟΎΝ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΟΘΈΤΗ ΝΑ ΤΑ 
ΙΣΟΠΕΔΏΣΕΙ ΌΛΑ?Η μέριμνα για την τηρηση των νόμων λείπει. ΕΚΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΕΤΕ δεν φταίει ο νόμος. 
24 Μαρτίου 2021, 23:53 | Νικόλαος. Συνεπιμελεια ίσον 50 50 σε όλα. Το προτεινόμενο ως τώρα είναι πλασματική 
ονομασία. Χωρίς τεκμήρια. Μεγαλώσαμε όλοι σε οικογένειες . Τα παιδιά μας χρειάζονται και τους δύο γονείς για 
την ομαλή ψυχοσυναισθηματικη τους ανάπτυξη. Το ότι χρειάζεται επιμόρφωση το δικαστικό σώμα είναι εμφανής 
δείκτης της αποτυχίας της ζυγαριάς τους. Η κοινωνία μας έδειξε και έχει αποδείξει με την ύπαρξη της χιλιάδες 
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χρόνια, την αλήθεια. Γράφουμε συνεπιμελεια εναλλασσόμενη κατοικία . Οι δικαστές επικυρώνουν. Τα 
αποξενωμένα παιδιά μας αναλαμβάνουν ομάδες υγιών ψυχολόγων. Θέττουν στόχους με τους αποξενωμενους 
γονείς, συνεργάζονται . Οι αποξενωτες απομακρύνονται. Με την βοήθεια των ψυχολόγων βοηθούνται να 
επανενταχθούν στην κοινωνία μας. Οι ψυχολόγοι κρίνουν πότε και αν μπορούν να επανέλθουν στην ζωή των 
ελπίδων μας, σας των παιδιών πολιτών μας. 
24 Μαρτίου 2021, 21:33 | Κωνσταντίνος R. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για 
λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας 
πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως 
όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον.Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα.Το δικαστήριο μόνο 
κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση. Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφοςΤα παιδιά, εντός ή εκτός γάμου έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν 
με φυσική παρουσία και με τους δύο τους γονείς ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ και πάντως ΟΧΙ λιγότερο απο το 1/3 του 
συνολικού χρόνου ανά ημέρες με διανυκτέρευση ανά γονέα .Οι γονείς χωρίζουν μεταξύ τους. ΟΧΙ τα παιδιά από 
τους γονείς. 
24 Μαρτίου 2021, 18:39 | Άγγελος Ζυρνόβαλης. Αντικείμενο του νόμου αποτελεί Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ των σχέσεων 
γονέα – τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του 
συμφώνου συμβίωσης.(Αναμόρφωσης χρήζουν οι σχέσεις των γονέων μεταξύ τους, μετά την μεταβολή στην 
μεταξύ τους σχέση. Η σχέση γονέα τέκνου δεν πρέπει να επηρεάζεται, και να παραμένει σχέση γονέα – τέκνου). 
24 Μαρτίου 2021, 16:28 | Συλλογος Συνεπιμέλεια. Υπεβλήθη στις αρμόδιες αρχές η πιο κάτω αναφορά ως προς 
το υπο διαβούλευση νομοσχέδιο.ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Η εκ μέρους της 
Ελληνικής Κυβέρνησης προσπάθεια συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τα κοινωνικά δικαιώματα οδηγεί σε ακόμα περισσότερη παραβίασή τους. Σας είναι γνωστό ότι στην Ελληνική 
Δημοκρατία δεν λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σε 
εφαρμογή ενός νομολογιακού εθίμου αποκλειστικής επιμέλειας, πάντα, κατά κανόνα, αφαιρείται ένας από τους 
γονείς από την ανατροφή των παιδιών του και τα μεγαλώνει αυτά ένας από τους γονείς, σχεδόν πάντα η μητέρα. 
Προσπαθώντας να εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις, τις πολιτικές των κρατικών οργανισμών και τις οδηγίες της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα την οδηγία 1158/2019, τη 18η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση πριν τη ψήφιση από τη Βουλή σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Στο όνομα 
των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο νόμου, φέρνει τους έλληνες πολίτες σε χειρότερη θέση από 
αυτή που βρίσκονται σήμερα. • Αντί να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θ’ ανατρέφεται και από τους δύο γονείς στη 
περίπτωση διαζυγίου, διατηρείται η επιμέλεια κοινή στους γονείς αλλά η φροντίδα του προσώπου υποχρεωτικά 
ex lege, πάντα, ασκείται από το «γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει». • Καταργείται η συναινετική, με σύμφωνο 
κοινής επιμέλειας, εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου αφού απαιτεί το νομοσχέδιο να οριστεί «γονέας με τον 
οποίο το παιδί διαμένει». • Αντί να εξομοιώνονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και 
αναγνωρίστηκαν, για τα παιδιά που π.χ. ο πατέρας ζήτησε να γίνουν εξετάσεις DNA συνεχίζει μόνο η μητέρα τους 
να τα ανατρέφει. • Αντί ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων, ο «γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει» μόνος καθορίζει το τόπο κατοικίας του παιδιού και μόνο για 
τη μεταβολή του, αφότου ο ένας τον καθορίσει, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο γονέων. • Αντί για ανατροφή 
και από τους δύο γονείς προβλέπεται η επικοινωνία με τον δευτερεύοντα γονέα. • Αντί να έχουν ίσες 
διανυκτερεύσεις με ελάχιστο το 35 % με κάθε γονέα, προβλέπεται κατά τεκμήριο το 1/3 του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας με τον ένα γονέα. Πρακτικά αυτό σημαίνει τρείς ώρες Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, δύο Σάββατα 
βράδυ την εβδομάδα, πέντε μέρες τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δέκα μέρες το καλοκαίρι. • 
Χωρίς να προβλέπονται μηχανισμοί όπως η εξίσου απονομή χρόνου από τη δικαιοσύνη, τα parenting plans, οι 
πίνακες διατροφής τέκνων, η φιλική δικαιοσύνη, προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση που μπορεί να τη 
διατάξει το δικαστήριο στη μέση μιας δίκης αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, 
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αντί να εφαρμοστούν οι καλές πρακτικές που συνιστούν διεθνείς οργανισμοί και εφαρμόζονται όλες οι χώρες, 
νομοθετείται μια νομολογία δεκαετιών που θέλει την ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα που θα λέγεται 
«αυτός που συνήθως το παιδί διαμένει» αντί γονέας με επιμέλεια, όπως σήμερα λέγεται. Η κατάσταση θυμίζει τις 
πρακτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στην είσοδό της στη ζώνη του Ευρώ. Αντί να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά 
στάνταρ, νομιμοποιούνται αποκλίνουσες εσωτερικές πρακτικές, δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, 
χορηγούνται ψευδή στοιχεία. Μόνο που το τίμημα στην περίπτωση αυτή είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου γονέων και κυρίως του παιδιού. Οι διεθνείς συμβάσεις συνάπτονται για να εφαρμοστούν πραγματικά 
και όχι προσχηματικά. Παρακαλούμε για τη προσοχή και τις ενέργειές σας. Η εκ μέρους σας έκφραση γνώμης κατά 
πόσο η επικείμενη νομοθετική αλλαγή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης καθώς και με τις 
διεθνείς συμβάσεις είναι κρίσιμη. Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής. 
24 Μαρτίου 2021, 14:50 | Δημος Καραογλου. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν 
χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -
για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί 
καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η 
αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα που εχουν επίκεντρο το 
παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα είναι δικαίωμα και 
υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο υποσυνείδητο καποιων 
γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά εφαρμογή του νόμου 
1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το διαζύγιο. Στην περίπτωση 
τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη 
καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής του και του 
άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή.Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά 
αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά 
εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί.Το ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) 
σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτος 
πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα 
και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών και τον άλλο ικανό μόνο γι 
αυτό.Δεδομενου και του φαινομενου των παραβιασεων δικαστικών αποφασεων χωρίς συνεπειες (ουσιαστικά), 
των καταχρηστικών δικαιωματων που η νομολογία καθιερωσε χωρις κριτηρια σε ενα γονέα οδηγησαν σε ακραία 
φαινόμενα αποξενωσης των παιδιών απο τον αλλο γονέα. Η απωλεια της γονεικής ιδότητας ως καθιερωμενου 
νομολογικά κανόνα δεν συναδει στις δημοκρατίες και αποτελει διακριση λογω φύλου.Περαν αυτού όλοι σχεδόν 
οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική προτείνουν την κοινη ανατροφή. Τα παιδιά 
χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις 
βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο.Πουθενά στο νόμοσχέδιο δεν υπάρχει 
υποχρεωτικότητα στους γονείς, ουτε επιβαλλεται κατι σε καποιον/α, αφήνει όλες τις επιλογες και ανοίγει κι άλλες 
επιλογες στο δικαστή.Όμως τιθεται ζητημα εφαρμογής, λογω της νομολογίας που εχει αναπτυχθεί και της 
«δικαστικής συνήθειας» που μέχρι τώρα είναι γεγονός.Δίνοντας σε αλλα άρθρα(πχ 2,5,14 δηλαδη με τα νέα 1511 
και 1532), κριτηρια στο δικαστή τον οδηγεί ο νομοθέτης στο ποιός πρέπει να είναι ο κανόνας και ποιες οι 
εξαιρέσεις.Ωστε να αποφευγχθεί η επαναληψη της «κατα συνηθειας» νομολογίας.Αν δούμε όμως την γενική 
κατεύθυνση αποτελεί μαζί με τις κυρώσεις ενα παιδευτικό εργαλείο για να προλαμβανει εκατερωθεν 
λανθασμένες συμπεριφορές των γονέων. Υπο αυτή την εννοια είναι θετική η νομοθετηση και αποτελεί 
μεταρρύθμιση του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου, γεγονός που είναι απόλυτα αναγκαίο.   
24 Μαρτίου 2021, 12:43 | Σωκράτης Καραμπατέας. Υπάρχει σαφές πρόβλημα στο «Αντικείμενο» του νόμου! Ο 
στόχος θα έπρεπε να είναι να αναμορφωθεί ο τρόπος απονομής δικαιοσύνης σε ζητήματα επιμέλειας μιας και η 
άνιση κατανομή δύναμης και χρόνου επαφής με το παιδί δημιουργεί γονείς δυνάστες-αποξενωτές. Άρα η δύναμη 
που παρείχετο μέχρι τώρα στον ένα από τους δυο με τις ευλογίες των δικαστών θα πρέπει με σαφείς οδηγίες να 
απαγορευτεί. 
24 Μαρτίου 2021, 11:19 | Έλενα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. Πολλά ζευγάρια ακόμα και κατά τη διάρκεια του γάμου 
δυσκολευονται να βρουν λύσεις για θέματα του παιδιού και να αποφασίσουν μαζί. Είναι δυνατό ζευγάρια που 



879 
 

βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη και έχουν χωρίσει με άσχημο τρόπο να βρουν λύσεις ?είναι αδύνατο.. Το 
αποτέλεσμα είναι να γεμίσουν τα πινακια με υποθέσεις Οικογενειακου και το παιδί να είναι εγκλωβισμένο και 
παγιδευμένο μέχρι την έκδοση της απόφασης(αφού έχει προηγηθεί η αποτυχημένη προσπάθειατου 
διαμεσολαβητη και των συζητήσεων των δικηγόρων του ζευγαριου). ΑΝ υπήρχε συνεννόηση δεν θα υπήρχε 
αντιδικία, κανένας νόμος δεν μπορει να το αλλάξει αυτό . Η αυθαίρετη καιαντισυνταγματικη και ανεφάρμοστη 
θέσπιση του 1/3 θα μετατρέψει το παιδί σε βαλίτσα. ΑΚΟΜΑ και ένας μεγάλος άνθρωπος δεν θέλει τόσο συχνή 
αλλαγή καθημερινότητας του. Τα παιδιά θα χάσουν την σταθερότητα περιβάλλοντος και όταν λέω σταθερότητα 
αναφέρομαι τόσο χωροταξικά όσο συναισθηματικά και πρακτικά. Τονπαιδι πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα πως θα 
γίνει αυτό όταν ζει ουσιαστικά ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς αντικρουομενους κοσμους(αλλά όρια θέτει ο ένας 
γονέας αλλά ο άλλος, αλλιώς θέλει να το διαβάζει ο ένας γονέας αλλιώς ο άλλος, και άλλα πάρα πάρα πολλα) . 
Ένα παιδί πρέπει να μεγαλώνει με ενιαίο πρόγραμμα με κοινή γραμμή που πρέπει να ακολουθούν οι γονεις επειδή 
αυτό είναι ανέφικτο λόγω της κόντρας των γονέων (το οποίο δεν αλλάζει αυτό με νομο) θα πρέπει το παιδί να 
μεγαλώνει με τον πιο κατάλληλο γονέα που θα επιλεγεί ο δικαστής βάσει των συγκεκριμένων συνθηκών πράγμα 
που σέβεται το ισχύον δίκαιο. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε περιπτώσεις αντιδικίας και όχι σε 
περιπτώσεις εξωδικαστικης επίλυσης των σχέσεων αυτών . Τέλος υπάρχουν περιπτώσεις που ο ένας από τους δύο 
γονείς είναι κακοποιητικος αλλά ο αλλος γονέας για λόγου ηθικούς, κοινωνικούς δεν έχει υποβάλει μηνυση , αυτό 
θα πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του ο δικαστης.( Εφόσον βέβαια αποδεικνύεται η ανω συμπεριφορά . ) . Να 
βάλουμε ένα τέλος στο μεγαλ ωμά κακοποιητικων παιδιών λόγω του κακοποιητικου περιβάλλοντος που επικρατεί 
σπίτι τους ανεξαρτήτως ποινικής καταδίκης ή όχι. 
23 Μαρτίου 2021, 19:19 | Ιωάννης Κατράς. Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 1357 του ΑΚ. Μετά την 
καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ (ΕΔΔΑ 5.9.2019 – προσφ. 57854/18 ΕλλΔνη 2019, σ. 1537), πρέπει να 
καταργηθεί και το κώλυμα γάμου εκ πλαγίου που εξακολουθεί να υφίσταται στο άρθρο 1357 του ΑΚ, σε αντίθεση 
με το άρθρο 2 § 2 του ν. 4356/2015 για το σύμφωνο συμβίωσης όπου έχει καταργηθεί. Έτσι, πρέπει να ορισθεί 
πλέον ότι: » Κωλύεται ο γάμος με συγγενείς εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή». 
23 Μαρτίου 2021, 16:07 | ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. Το συμφέρον κάθε παιδιού είναι διαφορετικό σε κάθε 
περίπτωση γιαυτο ο δικαστης καλείται να επεξεργαστεί τα δεδομένα (συνθήκες παιδιού και γονεων). Μπορώ να 
σας πω πόσα ακόμα σημαντικά κριτήρια που αποβλέπουν στην εύρεση λύσης προς το συμφέρον του τέκνου και 
τα οποία δεν περιλήφθηκαν στον ανω νόμο .επίσης πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ αποφασίζει σε 
περίπτωση διαφωνίας των γονέων.ΌΤαν υπάρχει αντιδικία είναι ουτοπικό και εκτός πραγματικότητας κάθε 
συνεννόηση μεταξύ τους .Η κατάσταση η οποία είναι επιβλαβής τόσο για το παιδί όσο και για τον γονέα κατά τη 
διάρκεια του γάμου θα συνεχιστεί και μετά τον γάμο. Αν οι γονεις δεν μπορούν να τα βρουν μόνοι τους ώστε να 
υπάρχει αρμονία στη ζωή του παιδιού τότε το παιδί θα ζει σε δύο διαφορετικούς κόσμους με καταστροφική 
συνέπεια γι αυτό.ΑΠο έναν νόμο δεν θα επιβληθεί η συνεννόηση στους γονείς. Η ΠΡΑΞΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
22 Μαρτίου 2021, 16:44 | ΑΘΗΝΑ. Διόρθωση «Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η παρα – μόρφωση των σχέσεων 
μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή 
τη λύση του συμφώνου συμβίωσης και η πλήρης αποδιοργάνωση των μονογονεϊκών οικογενειών». 
22 Μαρτίου 2021, 10:56 | Μιχαήλ. Καλημέρα σας. Ο συγκεκριμένος νόμος θα έχει ισχύ μόνο στην περίπτωση που 
υιοθετηθεί το 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συγκεκριμένα α) χρόνος 50 % για τον κάθε γονέα 
με το ανήλικο τέκνο, β)εναλλασσόμενη κατοικία, γ)plans parenting, δ)κατάργηση διατροφής και ισομερή 
κατανομή μηνιαίων οικονομικών εξόδων διαβίωσης ανήλικου τέκνου. 
22 Μαρτίου 2021, 00:28 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τα ΠΑΙΔΙΑ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την 
πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να 
οριοθετούνται όταν χωρίζουν,είτε συνεχιζουν να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε 
συγκρουση μεταξυ τους -για οποιο λογο- η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον 
αδυναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχέση του παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρίσεις, στερεότυπα 
και προκαταλήψεις. Η αναθεώρηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη,ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα 
που εχουν επίκεντρο το παιδί και την απώλεια της παιδικής ηλικίας του με τον ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιότητα 
είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρέπει να αφαιρείται με κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν, είτε στο 
υποσυνείδητο καποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί 
μετά εφαρμογή του νόμου 1329/1983 υπηρξε προβληματική, ως αναφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετα το 



880 
 

διαζύγιο. Στην περίπτωση τυχόν διαζυγίου στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της αποκλειστικής επιμέλειας, 
ως κανονα, στη καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του παιδιού και της ζωής 
του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή. Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί, καθιστά αναγκαία την νομοθετική μεταρρύθμιση στις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, 
αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου δεδομενου μαλιστα οτι η συγχρονη πραγματικότητα εχει μεταβληθεί .Το 
ισχύον νομικό πλαίσιο (1983) σε σχέση με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομένης της 
νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτος πραγματικότητας και δεν εξασφαλίζει στο παιδί τα δικαιώματα του (ΔΣΔΠ) 
ενώ προσβάλλει την προσωπικότητα και των δυο γονέων, θεωρώντας τον ενα ακατάλληλο για ανατροφή παιδιών 
και τον άλλο ικανό μόνο γι αυτό. 
21 Μαρτίου 2021, 23:52 | Ρ. Γ. Μήπως η σωστή σειρά θα ήταν να ερευνηθεί η πραγματική αιτία των 
προβληματικών σχέσεων; Γιατί αδιαφορείτε για την ενδοοικογενειακή ΒΙΑ;! 
21 Μαρτίου 2021, 12:56 | Βασιλική. Προσθήκη στον <> η ρύθμιση σχέσεων γονέων – τέκνου ακόμη κι αν αυτό 
δεν έχει αποκτηθεί εντός γάμου ή συμβίωσης και υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναγνωριστεί εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας (προς εναρμόνιση με το άρθρο 9 – αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ). 
20 Μαρτίου 2021, 23:40 | Δήμητρα Μπουκουβάλα-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια. Θα έπρεπε στο αντικείμενο 
του νόμου να συμπεριλαμβάνεται και η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου που γεννήθηκε 
χωρίς γάμο των γονέων του. 
20 Μαρτίου 2021, 22:18 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ. Εκτός από τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια των χωρισμένων 
γονέων ο πατέρας Από που προστατεύεται ;;όταν τον υποχρεώνει να πληρώνει διατροφή 250 ευρώ ενώ τα 
εισοδήματά του είναι πολύ χαμηλά; λόγω αδηναμίας και πολλών Οικονομικών προβλημάτων που διανύει η 
Ελλάδα μας ,covid 19,δεν πήραν κανένα μέτρο για την προστασία των πατεράδων και των ανήλικων τέκνων μας. 
να χρηματοδοτήσει το κράτος τους πατεράδες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις διατροφές των ανιληκων 
τέκνων τους. Πού είναι η μέριμνα του Κράτους της κοινωνικής πρόνοιας να πάρει μέτρα για την προστασία των 
χωρισμένων γονέων που έχουν ανήλικα τέκνα και αδυνατούν Οι πατεράδες να ανταπεξέλθουν στις διατροφές 
κάθε μήνα των ανήλικων τέκνων τους; 
20 Μαρτίου 2021, 16:57 | ΔΚ. Η προστασία της παιδικής ηλικίας από την πολιτεία αποτελεί υποχρέωση της 
πολιτείας και καθήκον των γονέων. Οι σχεσεις των γονέων πρεπει να οριοθετούνται όταν χωρίζουν,είτε συνεχιζουν 
να εχουν καλη σχεση, ειτε οχι. Ακόμα και οταν βρισκονται σε συγκρουση μεταξυ τους -για οποιο λογο- η πολιτεία 
οφείλει να προστατεύει την παιδική ηλικία του πλεον αδυναμου που είναι το παιδί καθώς και την σχεση του 
παιδιού με κάθε γονέα του χωρις διακρισεις, στερεοτυπα και προκαταληψεις. Η αναθεωρηση αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη ωστε να αποφευγονται δυσαρεστα φαινομενα που εχουν επικεντρο το παιδί και την απωλεια της παιδικής 
ηλικίας του με ένα γονέα του. Η γονεϊκή ιδιοτητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση και δεν πρεπει να αφαιρείται με 
κριτήρια τα οποία ενυπάρχουν είτε στο υποσυνείδητο καποιων γονιών, είτε στη νομολογία των δικαστηρίων. Η 
κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί μετά από μια πολύ καλή αλλαγή,  του 1983, ως αναφορά στην ισοτητα των 
γονέων στο γάμο.Στην περίπτωση όμως τυχον διαζυγίου  στην πραξη εχει εκτραπεί στο φαινόμενο της 
αποκλειστικής επιμέλειας, ως κανονα, στη καθημερινότητα γονεων και παιδιών. Η κατάσταση αυτή κοινωνικά εχει 
δημιουργήσει πολλά προβλήματα μετατρεποντας τον ένα γονέα σε μονοκρατορα με πλήρη δικαιώματα επί του 
παιδιού και της ζωής του και του άλλου γονέα σε επισκέπτη ή μακρινό συγγενή.Η σύγχρονη πραγματικότητα όπως 
αυτή έχει διαμορφωθεί, καθιστά  αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό και σε νομικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ 
γονέων και παιδιού μετά το διαζύγιο, αλλά και για τα παιδιά εκτός γάμου.Το ισχυον νομικό πλαίσιο(1983)σε σχεση 
με το διαζύγιο και τις σχέσεις γονέων και παιδιών δεδομενης της νομολογίας είναι αναχρονιστικό, εκτος 
πραγματικότητας και δεν εξασφαλιζει στο παιδι τα δικαιωματα του (ΔΣΔΠ) ενώ προσβάλλει την  προσωπικότητα 
και των δυο γονέων, θεωρωντας τον ενα αχρηστο για ανατροφή παιδιών και τον αλλο ικανο μονο γι αυτό. 
20 Μαρτίου 2021, 09:55 | Ιωάννης Κατράς. 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1-2 είναι περιττές, καθώς δεν εισάγουν 
κάποιον κανόνα δικαίου. Αυτά που αναφέρονται σε αυτές μπορούν να περιληφθούν στη Αιτιολογική Έκθεση. 2. 
Όσον αφορά τη συνοδευτική έκθεση, αυτή είναι εντελώς ανεπαρκής, αφού απλώς επαναλαμβάνει με άλλα λόγια 
το κείμενο των διατάξεων. Θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον λόγο (αιτιολογία) που προτείνεται η κάθε ρύθμιση 
και το τι συνέπειες έχει η κάθε νέα ρύθμιση. 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 1505 § 3 του ΑΚ Αν και με την Αιτιολογική 
Έκθεση του ν. 4356/2015 για το σύμφωνο συμβίωσης, έχει κριθεί ότι η διάταξη του άρθρου 1505 § 3 του ΑΚ (που 
αφορά τον επώνυμο του τέκνου), είναι αναχρονιστική και αντίθετη στην ισότητα των φύλων, δεν προβλέπεται 
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τροποποίηση του άρθρου 1505 του ΑΚ. Να σημειωθεί ότι υπάρχει διαφωνία σε νομολογία και θεωρία ως προς το 
αν εφαρμόζεται ή όχι η διάταξη του άρθρου 1512 ΑΚ για καθορισμό του επωνύμου από το δικαστήριο (βλ. π.χ. ΑΠ 
1985/1986 ΝοΒ 1987/1383. Αντίθετα, Μ. Σταθόπουλος σε Απ. Γεωργιάδη/Μ. Σταθόπουλου: ΑΚ, άρθ. 1505, αριθ. 
18, Γ. Λαδογιάννης σε ΣΕΑΚ, άρθ. 1505, αριθ. 2, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη: ΟικογΔ, έκδ. 2018, ΙΙ, σ. 262. Βλ. και 
Γ. Δασκαλόρη: ΟικογΔ, έκδ. 2001, ΙΙ, σ. 260, Α. Κοτζάμπαση: ΕγχΟικογΔ, έκδ. 2021, § 23.ΙΙ.1, σ. 239). Οδηγό για νέα 
ρύθμιση μπορεί να αποτελέσει η ρύθμιση του άρθρου 10 του ν. 4356/2015. Έτσι, προτείνουμε να τροποποιηθεί 
και η διάταξη του άρθρου 1505 § 3 του ΑΚ ως εξής: «Αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν το επώνυμο των 
τέκνων τους ή διαφωνούν ως προς αυτό, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και 
των δύο γονέων του. Πρώτο τίθεται το επώνυμο με αρχικό που προηγείται στο αλφάβητο. Αν το επώνυμο του ενός 
ή και των δύο γονέων είναι σύνθετο, το επώνυμο του τέκνου θα σχηματιστεί με το πρώτο από τα δύο επώνυμα». 
4. Τροποποίηση άρθρου 592 αριθ. 1 του ΚΠολΔ: Πρέπει να τροποποιηθεί η παραπομπή στον ν. 3719/2008 και να 
τεθεί ο ν. 4356/2015. 5. Ενσωμάτωση ν. 4356/2015: Νομίζω ότι οι διατάξεις του ν. 4356/2015, που αφορούν το 
σύμφωνο συμβίωσης, θα πρέπει να ενσωματωθούν στον Αστικό Κώδικα. 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:01 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Υπάρχουν και τέκνα τα οποία έχουν γεννηθεί όχι 
απλώς εκτός γάμου, αλλά και χωρίς καν συμβίωση των γονέων. Φαίνεται σαν να μη περιλαμβάνονται στα τέκνα 
εκτός γάμου, για τα οποία γίνεται λόγος παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 « Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:22 | Μαρια Μειτη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα 
τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο 
γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί 
υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 21:18 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές.  ‘ Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΑΣ1. 
Oι  Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύ ως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει για αυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘ 
Ηρθε η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια 
εποτυχία σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 21:11 | αποξενωτης υπουργός. Υπουργέ μου να σου ζήσουν οι υποστηρικτές σου κατα της 
συνεπιμέλειας,σε κανένα Δίκαιο δεν υπάρχει το 50/50 στις κοινές γονικές ευθύνες γιατι εξυπακούεται συντεχνίτη 
Υπουργέ. 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Τασος Τσαρας. Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται … Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον?? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μας ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Κώστας Σερβετάς. Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. 
Να αποδείξω ότι δεν είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της 
κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα, με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω 
την κόρη μου. Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου 
(δικαστήρια , χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 
χρόνια να μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο 
Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση 
γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο 
για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή 
κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να 
του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και 
τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή 
η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι 
ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ 
στην ανατροφή της κόρης μου. Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ 
κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα 
που όλα αυτά είναι σε βάρος των παιδιών…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ 
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ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:44 | Αναστασία Νατσκαμη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Γιώργος Γεωργιάδης. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την 
εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη 
ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. 
Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. ΠΡΟΤΑΣΗ και 
το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί ως εξής «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, 
ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
1 Απριλίου 2021, 20:38 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Χρυσαιδα Νικολοπουλου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | Κωνσταντίνος Πασίλας. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:00 | Βύρων Σακόραφος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
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του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ. Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
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ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Χρήστος Γενίτσαρης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | Ελενη Πετρονικολου.. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:20 | Κατερίνα Στουζούκ. Το άρθρο 56 ΑΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ.. Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:08 | Χρήστος Μπάνος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | Μαρια Πουλιου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Δημοσθένης Ραπτης. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015 ΕΛΨΕ ΣΕΨ ΣΕΚ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | Παναγιώτης Στόγιας. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | Χριστίνα Σερβετά. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | Νεκταριος Πεππος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Χρυσούλα Ροδουσάκη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Δημήτριος Λούκος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Χριστίνα Σερδενέ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:20 | Παναγιωτης Παπαμιχαήλ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:56 | Νικολαος Σαγιακος. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Δήμητρα Ντούρα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | Ζιάτα Πολυξένη. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. ΠΡΟΤΑΣΗ. και το άρθρο 56 
προτείνουμε να τεθεί ως εξής «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων 
του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Ναπολέων Παπαγεωργίου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
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ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Μαριλένα Χασάπη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | Αθηνα Σακελλαρη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής :Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | Μαρία Κέππα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | Κωνσταντινος Οικονομου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.  Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Δαύρης Σ.. Σύνδεσμος Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Αλεξάνδρα Τριάντη. Το προστιθέμενο 3ο εδάφιο του άρθρου 56 του Αστικού Κώδικα θα 
πρέπει να τεθεί ως εξής. «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει 
κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
1 Απριλίου 2021, 20:27 | Ναταλία Ζαχαριά. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
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ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Λαμπρος Ουζουνης. Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την 
εγγονή μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο 
νέος νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Χρήστος Σαμαρινας. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | Μαρία Κάλφα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει κάθε φορά. Η λέξη 
«συνήθως» πρέπει να απαλειφθεί και το κείμενο να αλλάξει ως εξής: … ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του 
γονέα με τον οποίο διαμένει κάθε φορά. Η ισότητα μεταξύ δύο πρόθυμων και κατάλληλων γονέων στην ανατροφή 
του παιδιού είναι απαραίτητη για τη σωστή ψυχοσωματική του ανάπτυξη. Αυτό συνεπάγεται ότι το παιδί έχει δύο 
σπίτια, ένα της μαμάς και ένα του μπαμπά, ανεξάρτητα από το πόσο μένει με τον καθένα. Το συμβούλιο της 
Ευρώπης ερμηνεύοντας τις συνθήκες για τα δικαιώματα του παιδιού με το ψήφισμα 2079/2015 επιτάσσει την 
εισαγωγή της εναλλασσόμενης κατοικίας στη νομοθεσία περιορίζοντας τις όποιες εξαιρέσεις στο ελάχιστο πχ 
αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα ενός γονέα κλπ. 
1 Απριλίου 2021, 19:45 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:59 | Ευαγγελία Ντούρα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
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χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:19 | Λεωνίδας. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Οι μετακινήσεις των παιδιών στις δύο οικίες να ισομοιράζονται στους δύο γονείς και να 
μετακινείται πάντα αυτός που είναι να παραλαμβάνει το παιδί. 
1 Απριλίου 2021, 19:45 | Ζωή Α. Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»! Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | Ευτυχια Σαμπανη. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:14 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Πρόταση τροποποίησης ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. Ως τόπος 
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κατοικίας του τέκνου ΟΡΙΖΕΤΑΙ ο γεωγραφικός τόπος της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ πριν από 
την διάσπαση της συμβίωσης τους. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:54 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με 
μένα και την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. 
Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν 
είναι δίκαιο. Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά 
του μπαμπά. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:29 | Ζαβιτσάνου Κ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. ΠΡΟΤΑΣΗ και το άρθρο 56 
προτείνουμε να τεθεί ως εξής «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων 
του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
1 Απριλίου 2021, 19:27 | Σοφία Τζήκα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:16 | diologo. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
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τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 19:39 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης. SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:13 | Στεφανία Ζαχαριά Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και την 
βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα της 
δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Τα 
παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!! 
!1 Απριλίου 2021, 19:34 | ΒΑΣΙΛΗΣ. Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η τελευταία κοινή 
κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των γονέων του. 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | Ελένη – Κωνσταντίνα Μ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που 
ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:09 | Χαντι Σαντουντ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:25 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.Η 2ή παράγραφο να αντικατασταθεί με το ακόλουθο κείμενο: Πρόβλεψη χρήση σχεδίου ανατροφής του 
τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
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και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
1 Απριλίου 2021, 19:47 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:02 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου. Το άρθρο 56 να τροποποιηθεί ως 
εξής: Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ανήλικος έχει ως κατοικία, 
την κατοικία και των δύο γονέων του. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Μαρία Γιαννακοπούλου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:09 | Νέστορας Δημάκης. Ο ανήλικος έχει ως κατ οικία την κατοικία οποιουδήποτε από τους 
δύο γονείς και θα πρέπει να διαμένει ΙΣΟΧΡΟΝΑ στις δύο κατοικίες, οι οποίες αποτελούν το σπίτι του. 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | ΛΟΥΚΊΑ. Γιατί αν το παιδί διαμένει με τον ένα γονέα να μην πηγαίνουν τα έγγραφα 
υποχρεωτικά σ αυτόν ή έστω και στους δύο έχοντες την γονική μέριμνα γονείς; δηλαδή αν οι γονείς δεν μιλιούνται 
ή δεν θέλουν να μιλήσουν γιατί υπάρχει τεράστια ένταση και υβρεις και άλλα ανεπίτρεπτα πώς θα διασφαλίσουμε 
ότι ο γονιός που μένει με το παιδί και προφανώς έχει την επιμέλεια θα λύσει κάποιο θέμα επείγον και τρέχον για 
το παιδι; κι αν το έγγραφο επιδοθεί στον γονέα που δεν διαμένει συνήθως με το παιδί και δεν ενημερώσει τον 
άλλον, πώς θα διευθετηθεί κάποιο ζήτημα του παιδιού; με δεδομένο ότι πρέπει να διευθετούνται τα ζητήματα 
των παιδιών ανεξάρτητα από τις έριδες των γονέων ή θα πρέπει να επιδίδονται υποχρεωτικά στη διεύθυνση 
κατοικίας του παιδιού, δλδ στον γονέα που έχει την επιμέλεια, ή υποχρεωτικά και στους δύο εχοντες την γονική 
μέριμνα. 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | Γιώτα Σαραντακη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
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γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:24 | Μαρίνα Κατσουφίδου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.  
1 Απριλίου 2021, 19:38 | Αντωνία Θεοδωρίδου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η τελευταία 
κοινή κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των γονέων 
του.17. 
1 Απριλίου 2021, 19:36 | Ιωάννης Σαριτσογλου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:06 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:14 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 2020 Αναφορές 
Κακοποίησης Παιδιών2. Διαχωρισμός ανά ιδιότητα θύτη (στη σχέση του με το θύμα / ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΣΥΝΟΛΟ 1)ΓΟΝΕΙΣ 
(αφορά καιτους δύο) 3752)ΜΗΤΕΡΑ 3863)ΠΑΤΕΡΑΣ 1914)ΑΤΟΜΟ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
525)ΑΛΛΟ 119 ΣΥΝΟΛΟ 1123Απο τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι «γυναικείες» οργανώσεις του Κου Τσιάρα που 
αρμέγουν το Ελληνικό δημοσιο αποκρύπτουν οτι οι κακοποίησεις απο γυναίκες ειναι σε Υπερδιπλάσιο Ποσοστό 
απο αυτό των αντρών. Ουδεις βέβαια σιχυρίζεται ότι όλες οι μάνες κακοποιούν τα παιδια τους ούτε οτι όλες οι 
μητέρες αποξενώνουν τα παιδιά απο τον πατέρα.Το μεγαλύτερο ποσοστό υπερασπιστών της Κοινής επιμέλειας 
ειναι γυναίκες, με πρώτη και καλύτερη την Κλινική Ψυχολόγο Μαρία Καπερώνη, απο αυτήν ξεσκεπάστηκαν οι 
ψευτοκακοποίησεις με photoshop.Η προπαγανδα των συλλόγων του Υπουργού Τσιάρα και του Μέρα 25 
αποκαλύφθηκε με στοιχεία.Η επόμενη κίνηση των γονέων θα είναι να αναζητήσουν ευθύνες για παράβαση 
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καθήκοντος, αυτό το νομοσχέδιο σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών και δεν έχει σκοπό 
να νομοθετήσει κοινή επιμέλεια εναλλασσόμενη κατοικία.  
1 Απριλίου 2021, 19:31 | Δημήτρης. Θα πρέπει να αποτραπεί η αυθαίρετη αλλάγη κατοικίας μετά την λύση του 
γάμου. Ο γεωγραφικός τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την λύση του γάμου να ορίζεται 
ως ο τόπος κατοικίας του παιδιού. 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Γαυριηλ Τσαρας. ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | Κωνσταντίνα Κατσουφίδου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Θεώδορος Σαχπαζης..Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 18:01 | Παναγιώτης Ιωαννίδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | NA.  
Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που 
εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας 
του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση 
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διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. Προτείνω το άρθρο 56 να τεθεί ως εξής «Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε 
περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
1 Απριλίου 2021, 18:07 | ΕΛΕΝΑ. Η λέξη «συνήθως» πρέπει να απαλειφθεί και το κείμενο να αλλάξει ως εξής: … 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο διαμένει ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.Η ισότητα μεταξύ δύο πρόθυμων 
και κατάλληλων γονέων στην ανατροφή του παιδιού είναι απαραίτητη για τη σωστή ψυχοσωματική του ανάπτυξη. 
Αυτό συνεπάγεται ότι το παιδί έχει δύο σπίτια, ένα της μαμάς και ένα του μπαμπά, ανεξάρτητα από το πόσο μένει 
με τον καθένα. Το συμβούλιο της Ευρώπης ερμηνεύοντας τις συνθήκες για τα δικαιώματα του παιδιού με το 
ψήφισμα 2079/2015 επιτάσσει την εισαγωγή της εναλλασσόμενης κατοικίας στη νομοθεσία περιορίζοντας τις 
όποιες εξαιρέσεις στο ελάχιστο πχ αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα ενός γονέα κλπ 
1 Απριλίου 2021, 18:08 | Μακης Καταρας. Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:29 | ΝΙΚΟΣ Κ.. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 18:44 | Μαρία Γ. Γαλετάκη. Άρθρο 3 Τροποποίηση 56 ΑΚ : «Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων» η διαζευκτική δυνατότητα επίδοσης εγγράφων 
δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου με πιθανή την απώλεια δικονομικών προθεσμιών, δικαιωμάτων και έννομης 
προστασίας εις βάρος του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 18:14 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
1 Απριλίου 2021, 18:03 | Αργύρης. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
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τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:20 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Οι 3 τελευταίες σελίδες είναι γεμάτες copy paste με διαφορετικά ονόματα σε 
διαστήματα λίγων λεπτών. Ας ελέγξουν οι αρμόδιοι και τις IP από τις οποίες προέρχονται τα σχόλια. 
1 Απριλίου 2021, 17:12 | Στέλιος Ξεζωνάκης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:02 | Γιάννης Χειμωνάκος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:21 | Μαρία Ξαγοράρη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:38 | Κωνσταντίνος Ντουμάτσας. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:51 | Αθήνα Ντόστα. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
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εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:28 | Μαριετα Ντιντα. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:34 | Ζαχαρίας Ντέσκος. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:23 | Ιωάννης Ντάνος. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που 
ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:34 | Μαρία Νούση. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:29 | Νικόλαος Νίτας. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:11 | Χρυσαιδα Νικολοπούλου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 17:56 | Γεώργιος Νικολής. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που 
ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:40 | Όλγα Πολυχρονοπούλου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:31 | Στατήρης Νικόλαος.Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Ελένη Νικολαίδου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:10 | Ιωάννης Νιγδέλης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:50 | Σταθόπουλος Διονύσιος. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την 
εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη 
ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. 
Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. ΠΡΟΤΑΣΗ: και 
το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί ως εξής «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, 
ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
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1 Απριλίου 2021, 17:43 | Αβραάμ Νεραντζής. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:09 | Αλεξάνδρα Νάτσιου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:55 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Νίκος Μυστακίδης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:13 | Δημήτρης. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς να αποφευχθεί η διάκριση σε 
γονέα με τον οποίο το παιδί συνήθως διαμένει και γονέα με τον οποίο δε διαμένει συνήθως. Να ορίζεται στο 
άρθρο 56 ότι ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοκία και των δύο γονέων. Αν πρέπει οπωσδήποτε, και μόνο εφόσον 
δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη λύσης, να ορίζεται για τυπικούς πρακτικούς λόγους «μία νόμιμη κατοικία» αυτή να 
μην επηρεάζει τα ίσα δικαιώματα του άλλου γονέα του οποίου δεν έχει δηλωθεί η κατοικία ως νόμιμη κατοικία 
του παιδιού και οι τυπικοί λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτή η διάκριση να αναφέρονται ρητά στο νόμο… πχ για 
τη δηλωμένη κατοικία στην πολιτεία, για διαβατήρια κλπ. 
1 Απριλίου 2021, 17:28 | Μαρία Μυλωνά. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που 
ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 17:26 | Γιώργος Παρασκευόπουλος. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι 
δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο του γονέων 
προκειμένου να διασφαλίζεται το πραγματικό συμφέρον του τέκνου και να απομακρύνεται κάθε κίνδυνος 
γονεικής αποξένωσης, φαινόμενο που δημιουργεί, διευκολύνει και εξυπηρετεί η αποκλειστική επιμέλεια και η 
κατοικία που συνήθως διαμένει το παιδί. Κάθε παιδί πρέπει να έχει σαν επιλογή τις οικίες και των 2 γονέων του. 
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1 Απριλίου 2021, 17:20 | Χριστίνα Σερδενέ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. 
1 Απριλίου 2021, 17:07 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:48 | Κώστας Σερβετάς. Χώρισα και από τότε άρχισε ο Γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα, με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου.  
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια, 
χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ 
με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον 
μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! 
1 Απριλίου 2021, 17:32 | ΣΠΥΡΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: 
Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ:  Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 17:37 | Θάνος. 
Η διάταξη είναι προβληματική και αντίκειται στον θεμελιώδη κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής 
μέριμνας από τους γονείς. Οι γονείς, εφόσον ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα, είναι και οι δύο νόμιμοι 
αντιπρόσωποι των ανηλίκων τέκνων τους σε κάθε προσωπική ή περιουσιακή υπόθεση που το αφορά. Η 
εκπροσώπηση του ανηλίκου τέκνου πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και από τους δύο γονείς προς τους οποίους 
πρέπει να επιδίδεται η κλήση για δικαστική παράσταση και δεν αρκεί για τη νομότυπη κλήτευση η κλήτευση του 
ενός (1510 παρ. 1 εδ. β και 126 ΚΠολΔ παρ 1 εδ. β). Εξάλλου, κανένα πρόσωπο (ούτε ο ανήλικος) δύναται να έχει 
διπλή κατοικία. Σε περίπτωση χωριστής διαβίωσης των γονέων, το κριτήριο της συνήϋους διαμονής είναι 
προβληματικό. Η επίδοση δικογράφου σε οποιοδήποτε γονέα, δηλ. ακόμη και σε αυτόν με τον οποίο το τέκνο δεν 
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διαμένει συνήθως θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ιδίως σε περίπτωση τεταμένων σχέσεων μεταξύ των 
γονέων (λ.χ. αν το τέκνο έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία). Απόσυρση νομοσχεδίου τώρα! 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 16:50 | Μαριανθη Καλαφατη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:05 | Παναγιώτα Σ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 



914 
 

και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Γεώργιος Συριώδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Για το 
άρθρο 56:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ανήλικος έχει ως κατοικία, την κατοικία και των δύο γονέων του. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:47 | Ηλίας Ε. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, 
o ανήλικος να έχει κατοικία την τελευταία κατοικία και των 2 γονέων του. Ως τόπος κατοικίας του τέκνου ορίζεται 
ο γεωγραφικός τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από την διάσπαση της συμβίωσής τους. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. 
1 Απριλίου 2021, 16:16 | Στρατής Ευαγγελινός. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. 
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Μόνιμος ΣύνδεσμοςΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των 
παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα 
(γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | Panagiotis D. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Σιμων Κουρμουλακης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 



917 
 

βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:50 | Γεώργιος Μούλκας. Προτεινόμενη αλλαγή. Άρθρο 3 Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση 
άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι 
δύο γονείς, χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, τότε ο ανήλικος έχει ως κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων 
του. Ως τόπος κατοικίας του τέκνου ορίζεται ο γεωγραφικός τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων 
του πριν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης τους. Στην περίπτωση της χωριστής διαμονής των γονέων, η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο, γίνεται στην κατοικία οιουδήποτε εξ αυτών ή σε τρίτο πρόσωπο, που 
ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:56 | ΕΥΗ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Αντωνιος Κοντακας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Σωτηριος Εξαρχος. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | πολυξενη απακη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
1 Απριλίου 2021, 16:37 | Γιώργος Λάμπρου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Γεωργια Ελευθεριαδου. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
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όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:17 | Μιχάλης Βουτουρλής. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Ιωάννης Κασιμάτης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο  
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:50 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Μιχαήλ Δωδος. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
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γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:43 | Όλγα Δροσιά. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | Παναγιώτης Μητρόπουλος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | ΚΙΚΗ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιου) ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Δημήτρης Ζάμπρας. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:43 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:41 | Σεβαστη Μποη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:48 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει 2 κατοικίες, αυτές των γονέων του εφόσον συνεχίζουν και οι δύο να διαμένουν στην 
προ της διάλυσης του γάμου τους περιοχή. Αυτός πρέπει να είναι ο γενικός κανόνας και οι εξαιρέσεις να 
εξετάζονται κατά περίπτωση. 
1 Απριλίου 2021, 16:50 | Nikos Xeliotis. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | Μαρία Κ. μητέρα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
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οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να φροντίζονται και από τους δυο γονείς τους ισότιμα 
και ισόχρονα. 
1 Απριλίου 2021, 16:18 | ‘Εφη Μακρή. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:51 | Κωσταντινος Ιωαννου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:55 | Σιμος Σειτης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:21 | Χρηστος Μοσχοπουλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:19 | μιχαλης Αγγελοπουκλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
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ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | μαρθα Αγγελιδη.. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 15:56 | Αναστασιος Καλογηρου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:52 | Παναγιώτης Τσακανίκας. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Ιωάννης Καλουδης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:13 | Σαράντος Μαριεττης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 



934 
 

περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:33 | Παναγιώτης Τσακανίκας.. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
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οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:18 | Εμμανουηλ Καλμούκος. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:02 | Μαρία Καραγεωργίου.  Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Κατερινα Καλιφατιδη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:55 | Ελευθέριος Καραβασίλης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:51 | Αγγελική Καπράνη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:16 | Μαριανθη Καλαφατη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
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εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:44 | Χρήστος Καπίρνας. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:29 | Κωνσταντίνος Καλαμποκης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:22 | Αλέξανδρος Καπερώνης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:03 | Δημητριος Καλαϊτζης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:31 | Γεώργιος Κακουλακης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:24 | Κατερίνα Καπάκη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 15:03 | Ιωάννης Κάννης. ο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:55 | Στελλα Ιωσηφιδου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:17 | Κοκολης Ιωάννης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:49 | Παναγιώτης Κανακάρης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:11 | Βασίλειος Κακαμούκας. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:09 | Χρυσαυγή Καμπάνη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:15 | Μαρια Λιακοπουλου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 



938 
 

του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:31 | Στέλλα Ζαρκαλή. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:10 | Ελισαβετ Καλυβάτση. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Χριστινα Καζιανη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:07 | Φραγκισκος Καββαδιας. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
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τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:43 | Μπορρις Ιορδανίδη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:27 | Χρήστος Ζάκας. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:43 | Αβραάμ Ευμοιρίδης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.  
1 Απριλίου 2021, 15:08 | Ηλίας Ευαγγέλου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:00 | Γεωργια Ελευθεριαδου. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:31 | Μιχαήλ Δωδος. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 15:03 | Ευστάθιος Δράμπαλος. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:40 | Νικος Δοξαστακης. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:02 | Σωτηριος Εξαρχος. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:44 | Όλγα Δροσιά. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:29 | Αλέξιος Δούρος. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:12 | Στρατής Ευαγγελινός. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:30 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
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πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 προτείνω να τεθεί ως 
εξής «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί 
μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία 
και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των 
γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη 
στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη 
του.». 
1 Απριλίου 2021, 15:14 | θανασια Διπλα. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:54 | Αντώνιος Διαμαντοπουλος. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που 
ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:18 | ΑΡΓΥΡΗΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:04 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων. Άρθρο 3 (ΑΚ 56)ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΓΟΝ.ΙΣ.Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που 
εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας 
του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση 
διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. και το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί ως εξής «Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και 
των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
1 Απριλίου 2021, 15:41 | Ιωάννης Διακογεωργιου. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 15:19 | Ελευθέριος Κράλης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
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του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:15 | ΧΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Είμαι πατέρας ενός ανήλικου τεκνου 4,5 ετων και αυτη την στιγμή 
ακόμα ,που γράφω το παιδί μου αποξενώνεται συνστηματικά. Η πρόταση μου ειναι στο συγκεκριμένο αρθρο ειναι 
να τροποποιηθει ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:21 | Βασίλης Βαλάτας. Ορθότερη η εναλλασσόμενη ή διπλή κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 14:02 | Ζήσης Καραμανώλας. Άρθρο 56 » Η επίδοση εγγράφων που αφορά το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα» Για τα παιδιά που μέχρι 
σήμερα σε ποσοστό πάνω από 90% έχει αποδοθεί η επιμέλεια τους στον ένα γονέα (μητέρα) η κατοικία τους είναι 
η οικία της. Συνεπώς τα έγγραφα που αφορούν στο παιδί παραδίδονται εκεί. Ο άλλος γονέας δεν γνωρίζει πάρα 
μόνο ότι του γνωστοποιεί ο άλλος. Είναι ουσιαστικό λοιπόν, σ έναν νόμο που ευελπιστεί να καθορίσει τους γονείς 
ίσους απέναντι στα παιδιά, με τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις προς το συμφέρον των τέκνων τους, η αποστολή 
των εγγράφων θα πρέπει να γίνεται και προς τους δύο γονείς. Αυτό θα προλάβει πολλές παρανοήσεις, προστριβές, 
αμέλειες μεταξύ των γονέων έχοντας ως αποτέλεσμα πάντα το όφελος των παιδιών. Πλέον των ανωτέρω, εάν το 
παιδί θεωρεί ως σπίτι του και την οικία του άλλου γονέα ο συγκεκριμένος νόμος του στερεί αυτό το δικαίωμα. 
Συνεπώς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι οικίες των γονέων του ως εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου και 
φυσικά ασχέτως με το χρόνο που περνά στο καθένα. 
1 Απριλίου 2021, 14:18 | ΣΠΥΡΙΔΆΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία 
αυτό απαιτεί τό συμφέρον του παιδιού 
1 Απριλίου 2021, 14:53 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή  
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:16 | Kασσιανή ΑΠ. Με την προσθήκη της δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 56ΑΚ, 
δημιουργείται με τον νέο νόμο, σύγχυση για την πραγματική γνώση των επιδοθέντων εγγράφων. Έτσι τεκμαίρεται 
ως νόμιμη, επίδοση προς το τέκνο, η οποία πλέον μπορεί να γίνει και σε διεύθυνση γονέα με τον οποίο για 
οποιοδήποτε λόγο το τέκνο δεν έχει πλέον επικοινωνία, με αποτέλεσμα το τέκνο ή ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
να μη λαμβάνουν ποτέ πραγματική γνώση των εννόμων συνεπειών που πρόκειται ή απειλείται να επέλθουν. 
Ταυτόχρονα μάλιστα οδηγούμαστε και στο νομικό παράδοξο ο γονέας που στρέφεται για οποιοδήποτε λόγο 
δικαστικά κατά του τέκνου (πχ. αγωγή για μείωση διατροφής) να μπορεί να επιδώσει στον εαυτό του το σχετικό 
δικόγραφο για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου! 
Παράδειγμα 1: Η γιαγιά τέκνων, των οποίων ο γονέας (και γιος της συγκεκριμένης γιαγιάς) έχει διακόψει την 
επικοινωνία με τα τέκνα του, χωρίς ωστόσο να έχει απολέσει την γονική μέριμνα, μπορεί να καταθέσει αγωγή 
επικοινωνίας (προκειμένου να δύναται να βλέπει τα εγγόνια της) επιδίδοντας το εν λόγω δικόγραφο στην οικία 
του γιου της. Παράδειγμα 2: Μητέρα, η οποία καταβάλει μηνιαία διατροφή στα τέκνα της, κατόπιν απόφασης 
ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου, τα οποία διαμένουν με τον πατέρα, δύναται να καταθέσει αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων στο ίδιο δικαστήριο ζητώντας τη μείωση της μηνιαίας διατροφής, επιδίδοντας, ωστόσο, την 
αίτηση στην ίδια της την οικία. 
1 Απριλίου 2021, 14:56 | ΛΕΤΤΑ ΖΩΙΔΟΥ. Με την προσθήκη της δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 56ΑΚ, 
δημιουργείται με τον νέο νόμο, σύγχυση για την πραγματική γνώση των επιδοθέντων εγγράφων. Έτσι τεκμαίρεται 
ως νόμιμη, επίδοση προς το τέκνο, η οποία πλέον μπορεί να γίνει και σε διεύθυνση γονέα με τον οποίο για 
οποιοδήποτε λόγο το τέκνο δεν έχει πλέον επικοινωνία, με αποτέλεσμα το τέκνο ή ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
να μη λαμβάνουν ποτέ πραγματική γνώση των εννόμων συνεπειών που πρόκειται ή απειλείται να επέλθουν. 
Ταυτόχρονα μάλιστα οδηγούμαστε και στο νομικό παράδοξο ο γονέας που στρέφεται για οποιοδήποτε λόγο 
δικαστικά κατά του τέκνου (πχ. αγωγή για μείωση διατροφής) να μπορεί να επιδώσει στον εαυτό του το σχετικό 
δικόγραφο για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου! Παράδειγμα 1: Η γιαγιά τέκνων, των οποίων ο γονέας (και γιος 
της συγκεκριμένης γιαγιάς) έχει διακόψει την επικοινωνία με τα τέκνα του, χωρίς ωστόσο να έχει απολέσει την 
γονική μέριμνα, μπορεί να καταθέσει αγωγή επικοινωνίας (προκειμένου να δύναται να βλέπει τα εγγόνια της) 
επιδίδοντας το εν λόγω δικόγραφο στην οικία του γιου της. Παράδειγμα 2: Μητέρα, η οποία καταβάλει μηνιαία 
διατροφή στα τέκνα της, κατόπιν απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου, τα οποία διαμένουν με τον 
πατέρα, δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο ίδιο δικαστήριο ζητώντας τη μείωση της μηνιαίας 
διατροφής, επιδίδοντας, ωστόσο, την αίτηση στην ίδια της την οικία. 
1 Απριλίου 2021, 14:34 | Ηλίας Δήμος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
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ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:02 | EΡΙΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Με την προσθήκη της δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 56ΑΚ, 
δημιουργείται με τον νέο νόμο, σύγχυση για την πραγματική γνώση των επιδοθέντων εγγράφων. Έτσι τεκμαίρεται 
ως νόμιμη, επίδοση προς το τέκνο, η οποία πλέον μπορεί να γίνει και σε διεύθυνση γονέα με τον οποίο για 
οποιοδήποτε λόγο το τέκνο δεν έχει πλέον επικοινωνία, με αποτέλεσμα το τέκνο ή ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
να μη λαμβάνουν ποτέ πραγματική γνώση των εννόμων συνεπειών που πρόκειται ή απειλείται να επέλθουν. 
Ταυτόχρονα μάλιστα οδηγούμαστε και στο νομικό παράδοξο ο γονέας που στρέφεται για οποιοδήποτε λόγο 
δικαστικά κατά του τέκνου (πχ. αγωγή για μείωση διατροφής) να μπορεί να επιδώσει στον εαυτό του το σχετικό 
δικόγραφο για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου! Παράδειγμα 1: Η γιαγιά τέκνων, των οποίων ο γονέας (και γιος 
της συγκεκριμένης γιαγιάς) έχει διακόψει την επικοινωνία με τα τέκνα του, χωρίς ωστόσο να έχει απολέσει την 
γονική μέριμνα, μπορεί να καταθέσει αγωγή επικοινωνίας (προκειμένου να δύναται να βλέπει τα εγγόνια της) 
επιδίδοντας το εν λόγω δικόγραφο στην οικία του γιου της. Παράδειγμα 2: Μητέρα, η οποία καταβάλει μηνιαία 
διατροφή στα τέκνα της, κατόπιν απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου, τα οποία διαμένουν με τον 
πατέρα, δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο ίδιο δικαστήριο ζητώντας τη μείωση της μηνιαίας 
διατροφής, επιδίδοντας, ωστόσο, την αίτηση στην ίδια της την οικία. 
1 Απριλίου 2021, 14:40 | Αθ. Δασκαλάκης. Το παιδί εξακολουθεί να έχει δύο γονείς και μετά το διαζύγιο! Η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (που περιλαμβάνει και την επιμέλεια), που εμφανίζεται ως κυρίαρχο μέλημα 
αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας, επιβάλει την αναγνώριση ΔΥΟ κατοικιών, ανεξαρτήτως του χρόνου που 
περνάει σε καθένα από αυτά ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες που υφίστανται. Ο διάταξη του άρθρου «…ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» ευνοεί τη διαιώνιση της 
κατάστασης που επιχειρεί να αλλάξει, δηλαδή την ανάθεση της επιμέλειας και της ανατροφής σε έναν γονέα, εάν 
όχι αποκλειστικά πάντως κατά κύριο λόγο! Ο εκ του νόμου ορισμός των κατοικιών και των ΔΥΟ γονέων ως 
κατοικίες του παιδιού, ανεξαρτήτως του χρόνου διαμονής σε αυτές, είναι απαραίτητος προκειμένου να 
αποτυπώνεται στις διατάξεις η ισότητα και η ισονομία μεταξύ των γονέων και συνεπακόλουθα να αλλάξει τόσο η 
νοοτροπία της κοινωνίας όσο και η δικαστηριακή αντιμετώπιση που μέχρι σήμερα δημιουργεί κυρίως και 
δευτερεύοντες γονείς! Συνεπώς προτείνεται η σχετική τροποποίηση: «Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων» Επιπρόσθετα 
προτείνεται: «Ως τόπος κατοικίας (γεωγραφικά οριζόμενος) ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν τη διάσπαση της συμβίωσης». 
1 Απριλίου 2021, 14:37 | Άγγελος Δημήτρουλας. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:05 | Nεφέλη Αδάμη. Με την προσθήκη της δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 56ΑΚ, 
δημιουργείται με τον νέο νόμο, σύγχυση για την πραγματική γνώση των επιδοθέντων εγγράφων. Έτσι τεκμαίρεται 
ως νόμιμη, επίδοση προς το τέκνο, η οποία πλέον μπορεί να γίνει και σε διεύθυνση γονέα με τον οποίο για 
οποιοδήποτε λόγο το τέκνο δεν έχει πλέον επικοινωνία, με αποτέλεσμα το τέκνο ή ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
να μη λαμβάνουν ποτέ πραγματική γνώση των εννόμων συνεπειών που πρόκειται ή απειλείται να επέλθουν. 
Ταυτόχρονα μάλιστα οδηγούμαστε και στο νομικό παράδοξο ο γονέας που στρέφεται για οποιοδήποτε λόγο 
δικαστικά κατά του τέκνου (πχ. αγωγή για μείωση διατροφής) να μπορεί να επιδώσει στον εαυτό του το σχετικό 
δικόγραφο για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου! Παράδειγμα 1: Η γιαγιά τέκνων, των οποίων ο γονέας (και γιος 
της συγκεκριμένης γιαγιάς) έχει διακόψει την επικοινωνία με τα τέκνα του, χωρίς ωστόσο να έχει απολέσει την 
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γονική μέριμνα, μπορεί να καταθέσει αγωγή επικοινωνίας (προκειμένου να δύναται να βλέπει τα εγγόνια της) 
επιδίδοντας το εν λόγω δικόγραφο στην οικία του γιου της. Παράδειγμα 2: Μητέρα, η οποία καταβάλει μηνιαία 
διατροφή στα τέκνα της, κατόπιν απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου, τα οποία διαμένουν με τον 
πατέρα, δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο ίδιο δικαστήριο ζητώντας τη μείωση της μηνιαίας 
διατροφής, επιδίδοντας, ωστόσο, την αίτηση στην ίδια της την οικία. 
1 Απριλίου 2021, 14:04 | Παρασκευή Δημητριάδου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:49 | Χρήστος Δημητρακόπουλος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:45 | Στρατος Τασσος. Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 14:12 | Άγγελος Δημάγγελος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:55 | Αναστάσιος Δερματάς. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:35 | Κωνσταντίνος Δελλόπουλος.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
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επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:12 | Φωτεινή Δεληγιάννη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:23 | Ανδρέας Δαχτυλίδης.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:00 | Γεώργιος Δαρούσης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 14:12 | Μαρία Καπερώνη Ψυχολόγος παιδιών κι εφήβων. Άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ. : «3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση:  α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται, για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου,(1) να εξειδικεύσει τον 
τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε 
τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ( 2α ), γ) να διατάξει 
διαμεσολάβηση ή την επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ( 2β ) Για τη λήψη της απόφασής 
του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, ( 3 
) καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ( 1 ) καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που 
δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου, ( 2α ) ή ( 2β ) μόνο σε 
περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ( 3 ) εφόσον δεν έχουν διαμορφωθεί με κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
(άρθρο 1532 Α.Κ.), ωστόσο, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν ισχυροί δεσμοί του τέκνου με τον έναν γονέα, είναι 
σημαντικό το δικαστήριο να λάβει υπόψη ότι οι γονικές σχέσεις είναι σημαντικές για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του τέκνου και η κατεύθυνση της απόφασης να είναι το τέκνο να αναπτύξει και 
να διατηρήσει δεσμό και με τους δύο γονείς του.  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:  Άρθρο του 
κορυφαίου ερευνητή WARSHAK (2014), που προσυπογράφουν 110 διεθνείς ερευνητές για ρυθμίσεις ανατροφής 
όπου εκτός από τα οφέλη της κοινής ανατροφής, τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης της γονικής σχέσης και με 
τους δύο γονείς. Άρθρο της L.Nielsen (2017) μετά-ανάλυση 60 ερευνών όπου τεκμηριώνονται τα οφέλη της κοινής 
ανατροφής με εναλλασσόμενη διαμονή ακόμη και σε επίπεδο συγκρούσεων μεταξύ των γονέων καθώς και η 
σημασία της ανάπτυξης και διατήρησης της γονικής σχέσης και με τους δύο γονείς στην ψυχολογική ανάπτυξη του 
παιδιού. Άρθρο -ανασκόπηση των κορυφαίων ειδικών ψυχολόγων ερευνητών Braver & Lamb (2018) που 
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προσυπογράφουν 12 ειδικοί πραγματογνώμονες που τεκμηριώνει τα οφέλη της κοινής ανατροφής με 
εναλλασσόμενη διαμονή. 
1 Απριλίου 2021, 14:38 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Η κοινή 
επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την 
ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με 
τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία 
και των δύο γονέων του. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. και το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί ως εξής «Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. 
Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
1 Απριλίου 2021, 14:28 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:09 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:59 | Γιώργος Δαμιανίδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
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οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:42 | Άννα Δαγρέ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:37 | Μάριος Γριπιώτης.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:28 | Στυλανη Γρεκα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:59 | Δημήτριος Γραμμένος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:50 | Ευφροσύνη Γούτα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:39 | Θανασης Καλαρετος. Σύνδεσμος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 



953 
 

λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.  
1 Απριλίου 2021, 13:30 | Δημοσθένης Γουλιανός. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Tο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:08 | Πέτρος Γονίδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:53 | Απόστολος Γκουτσίδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:25 | Χρήστος Γκούβερης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:48 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ. Είναι αδιανόητο να προσπαθούμε να έχουμε υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια για ένα παιδί όταν οι γονείς δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Αυτό θα ήταν προς ώφελος του 
παιδιού μόνο εάν οι γονείς έχουν καλή σχέση και μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.Το σημαντικότερο άρθρο 
που ελπίζω να μην ισχύσει τουλάχιστον αυτό είνι «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ο γονέας που μπορεί να έχει κακοποιήσει το παιδί του θα μπορεί να το βλέπει μέχρι να υπάρξει 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τουλάχιστον τραγικό. Ο νομοθέτης θέτει ως προτεραιότητα τις σχέσεις μεταξύ 
παιδιού και γονέων και σε δεύτερη μοίρα την ψυχική ισοροπία και την ήρεμη ρουτίνα που χρειάζεται ένα παιδί. 
Τέλος πιστεύω ότι το σημείο στο οποιο ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα της προσθήκης στο άρθρο 56 ΑΚ της 
διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου θα δημιουργήσει 
περισσότερα προβλήματα απ΄όσα υπάρχουν ήδη στις σχέσεις των γονέων που και αυτή τη φορά θα 
χρησιμοποιήσουν το νόμο για να «βλάψουν» όπως θεωρούν το πρώην έτερο ήμισυ. Διαφωνώ εντελως με το 
πνεύμα του νομοσχεδίου αυτού.1 
 Απριλίου 2021, 13:09 | Ευγενία Γκόγκου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:39 | Ελένη Γκιόκα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:39 | Νίκος Γκέργκης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:00 | Χρήστος Γκανιατσας. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:38 | Νικόλαος Γκαγκος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:16 | Αγαμέμνων Γιατράς. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:26 | Βασιλεία Γιαννώτα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:58 | Βασιλική Γιαννόπουλου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:32 | Ιωάννης Γιαννόπουλος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
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γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:00 | Μαρία Γιαννάκου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:51 | Κατερίνα Γιαννάκη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:46 | Γεώργιος Γιαγούδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.  Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:09 | Στυλιανός Γεωργόπουλος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:47 | Νικόλαος Γεωργίου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 



957 
 

όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:36 | Κωνσταντίνα Γεωργιοπούλου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.  
1 Απριλίου 2021, 13:47 | Παύλος Γεωργιάδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:14 | Γεώργιος Γεωργαντόπουλος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:26 | Κωνσταντίνος Γεροντάκης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:45 | Στέφανος Γερασίμου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του 
.1 Απριλίου 2021, 13:56 | Φώτης Γαρδιάς. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 



958 
 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:35 | Αντώνιος Γαλάτης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:26 | Χαρίκλεια Γαλάνη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:51 | Άννα Γαβγίδη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:33 | Παναγιώτα Βρατσαλη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:14 | Στέλλα Βουτουφιανάκη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 13:24 | Σορολή Έφη. Τόπος κατοικίας του ανήλικου τέκνου ορίζεται ο γεωγραφικός τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν τη διάσπαση της συμβίωσής τους. 
1 Απριλίου 2021, 13:05 | Μάρκος Βουλγαρέλλης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 13:20 | Αγγελική Βονάτσου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:49 | Θάνος Βογιατζής. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:40 | Ευαγγελία – Άννα Βλάχου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:49 | Θεόδωρος Βλάχος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:28 | Χαράλαμπος Βλαχάκης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:59 | Στελιος Βλατακης. Όλες οι αλλαγές είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:47 | Ανδρέας Βλαντής. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:02 | ΑΡΗΣ. Προ ημερών ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ανταποκρινόμενος στην αποστολή του, 
αποστολή που επιτάσσει την πάταξη της γονεικής αποξένωσης, χωρίς ψευδοδιαχωρισμούς σε μητέρα & πατέρα, 
ως είναι γνωστό η γονεική αποξένωση βασανίζει και γυναίκες και άντρες, προέβη σε ενημέρωση προς τον 
επίτροπο Δικαιοσύνης της Ε.Ε«ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η εκ μέρους της Ελληνικής 
Κυβέρνησης προσπάθεια συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα 
κοινωνικά δικαιώματα οδηγεί σε ακόμα περισσότερη παραβίασή τους. Σας είναι γνωστό ότι στην Ελληνική 
Δημοκρατία δεν λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σε 
εφαρμογή ενός νομολογιακού εθίμου αποκλειστικής επιμέλειας, πάντα, κατά κανόνα, αφαιρείται ένας από τους 
γονείς από την ανατροφή των παιδιών του και τα μεγαλώνει αυτά ένας από τους γονείς, σχεδόν πάντα η μητέρα. 
Προσπαθώντας να εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις, τις πολιτικές των κρατικών οργανισμών και τις οδηγίες της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα την οδηγία 1158/2019, τη 18η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση, πριν από την ψήφιση από τη Βουλή, σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Στο 
όνομα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο νόμου φέρνει τους Έλληνες πολίτες σε χειρότερη θέση 
από αυτήν όπου βρίσκονται σήμερα.  Αντί να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα ανατρέφεται και από τους δύο γονείς 
στην περίπτωση διαζυγίου, διατηρείται η επιμέλεια κοινή στους γονείς, αλλά η φροντίδα του προσώπου1 
υποχρεωτικά ex lege, πάντα, ασκείται από το «γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει».  Καταργείται η συναινετική, 
με σύμφωνο κοινής επιμέλειας, εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου αφού απαιτεί το νομοσχέδιο να οριστεί 
«γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει».  Αντί να εξομοιώνονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και 
αναγνωρίστηκαν, για 
τα παιδιά που π.χ. ο πατέρας ζήτησε να γίνουν εξετάσεις DNA συνεχίζει μόνον η μητέρα τους να τα ανατρέφει.V  
Αντί ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, ο «γονέας με 
τον οποίο το παιδί διαμένει» μόνος καθορίζει τον τόπο κατοικίας του παιδιού και μόνο για τη μεταβολή του, 
αφότου ο ένας τον καθορίσει, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο γονέων.  Αντί για ανατροφή και από τους δύο 
γονείς, προβλέπεται η επικοινωνία με τον δευτερεύοντα γονέα.  Αντί να έχουν ίσες διανυκτερεύσεις με ελάχιστο 
το 35 % με κάθε γονέα, προβλέπεται κατά τεκμήριο το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας με τον ένα γονέα. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει τρεις ώρες Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, δύο Σάββατα βράδυ την εβδομάδα, πέντε μέρες 
τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δέκα μέρες το καλοκαίρι.  Χωρίς να προβλέπονται μηχανισμοί, 
όπως η εξίσου απονομή χρόνου από τη Δικαιοσύνη, τα parenting plans, οι πίνακες διατροφής τέκνων και η φιλική 



961 
 

Δικαιοσύνη, προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση, που μπορεί να τη διατάξει το δικαστήριο στη μέση μιας 
δίκης αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, αντί να εφαρμοστούν οι καλές 
πρακτικές που συνιστούν διεθνείς οργανισμοί και εφαρμόζουν όλες οι χώρες, νομοθετείται μια νομολογία 
δεκαετιών, που θέλει την ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα, που θα λέγεται «αυτός που συνήθως το παιδί 
διαμένει», αντί γονέας με επιμέλεια, όπως σήμερα λέγεται. Η κατάσταση θυμίζει τις πρακτικές που οδήγησαν την 
Ελλάδα στην είσοδό της στη ζώνη του Ευρώ. Αντί να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά στάνταρ, νομιμοποιούνται 
αποκλίνουσες εσωτερικές πρακτικές, δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, χορηγούνται ψευδή στοιχεία. Μόνο 
που το τίμημα στην περίπτωση αυτή είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου γονέων και κυρίως του 
παιδιού. Οι διεθνείς συμβάσεις συνάπτονται για να εφαρμοστούν πραγματικά και όχι προσχηματικά. 
Παρακαλούμε για τη προσοχή και τις ενέργειές σας. Η εκ μέρους σας έκφραση γνώμης κατά πόσο η επικείμενη 
νομοθετική αλλαγή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης καθώς και με τις διεθνείς συμβάσεις 
είναι κρίσιμη. Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – Σύλλογος «Συνεπιμέλεια»». Δυστυχώς ο Σύλλογος είχε 
πιστέψει τα λόγια ενός συντεχνίτη Υπουργού και μίας κυβέρνησης που είχαν μετατρέψει τον αποπρονατολισμό 
των Ελλήνων σε εθνικό σπόρ.Αυτό αποκαλύφθηκε γρήγορα και καλούμαστε μετα απο 2 χρόνια να κάνουμε ότι 
δεν γνωρίζαμε τι θα εφερνε ο Κος Τσιάρας και ότι κάποιοι έπεσαν απο τα σύννεφα.Επειδή οι ανακρίβειες αυτής 
της κυβέρνησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΜΌ προτείνω ο σύλλογος να προσβάλει τις εγκληματικές διατάξεις της 
Κυβέρνησης στον ΟΗΕ. Το αυτό να γίνει άμεσα.Τα δύο χρόνια Τσιάρα δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχνάμε οτι 
αυτός ο Κύριος παραβάινει καθ ‘εξιν το διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο ατιμωρητί. Να ζητήσουμε να παραπεμφθεί 
για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Αμεσες καταγγελίες σε όλα τα Διεθνή όργανα με το ΟΝΟΜΑ του επάνω. ΤΙΠΟΤΑ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ 
ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ. 
1 Απριλίου 2021, 12:36 | Χρυσανθακόπουλος Χ. Κατοικία Ανηλίκου:Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων του. Ως τόπος 
κατοικίας του τέκνου ορίζεται ο γεωγραφικός τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη 
διάσπαση της συμβίωσής τους. 
1 Απριλίου 2021, 12:51 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:19 | Έφη Σορολή. Τροποποίηση ως εξής:(…) Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων του. Ως τόπος 
κατοικίας του τέκνου ορίζεται ο γεωγραφικός τόποςτης τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη 
διάσπαση της συμβίωσής τους. 
1 Απριλίου 2021, 12:56 | Κολόκας Γεώργιος. Στο άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 56 (…). Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων του. Ως 
τόπος κατοικίας του τέκνου ορίζεται ο γεωγραφικός τόποςτης τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από 
τη διάσπαση της συμβίωσής τους. (…). 
1 Απριλίου 2021, 12:25 | Σοφια Αποστολου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:42 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
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και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί  
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
f1 Απριλίου 2021, 12:26 | Μαριανα Στιλιανου. Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:28 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΔΑΜΟΥΛΗ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για 
το σχέδιο-νόμου «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου» θα ηθελα να διατυπώσω την πρόταση μου για την αναμόρφωση του άρθρου 1369 του Αστικου Κωδικα 
για την γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου , η οποία ειναι η εξής: όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν 
κατοικούν σε μεγάλη πόλη, η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσίευση σε μία «τοπική εφημερίδα» του τόπου της 
κατοικίας.Αυτη η πρόταση τροποποιει και επικαιροποιεί -οπως ειναι και η τρέχουσα πραγματικότητα συχνότητας 
κυκλοφορίας των εφημερίδων στο σύνολο του Τύπου (ημερήσιες, δισεβδομαδίαίες, τρισεβδομαδιαίες, 
εβδομαδιαίες) την υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 1369 που ειναι απο το 1982 και παραμένει η ιδια εδώ και 39 



965 
 

ολοκληρα χρόνια συνεπως καθίσταται αναχρονιστική και λέει: «Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν 
κατοικούν σε μεγάλη πόλη, η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου της 
κατοικίας».Ετσι δινουμε την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν την ελευθερη επιλογή εφημερίδας για την 
δημοσίευση της γνωστοποίησης του γάμου τους σε οποια τοπική εφημερίδα του τόπου κατοικίας τους που 
εκδίδεται επιθυμούν και να εξυπηρετούνται οικονομικότερα και έγκαιρα. 
1 Απριλίου 2021, 12:08 | Αργυρω κουνανη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:50 | Δωρα Χατζη. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 12:16 | Αυγουστής Βιντζιλέος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:53 | Ελισάβετ Βιεννά. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 



967 
 

όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:36 | Δημήτρης Βερύκιος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:11 | Παναγιώτης Λάμπρου. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:34 | Ξενοφών Βενιός. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 12:10 | Γρηγόρης Βεκιαρέλης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:48 | Αντώνιος Βασιλόπουλος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου  ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:50 | Βασίλειος Βασιλείου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:07 | Μιχαλης Κονδυλας. για το άρθρο 56 προτείνω να τεθεί ως εξής «Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. 
Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία και των 2 γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.» .Η κοινή επιμέλεια 
πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη 
παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο 
συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των 
δύο γονέων του. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 
1 Απριλίου 2021, 11:07 | Θωμας Κοιλιας. Άρθρο 3 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:43 | Ελένη Κοβανιδου. Άρθρο 3 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:36 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
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πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:19 | Αλεξανδρος Κλειδαρας. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:46 | Νικολέτα Κιτσινελη.  Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:29 | Ελενη Κιοτσεριδου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:14 | Αργυρης Κεραμιτζογλου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:48 | Μαρία Κατσαμάκα. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:30 | Αριστείδης Κατσαβριάς. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί 
την γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:59 | Ελενη Καρυδακη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
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που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:49 | Βαρβαρα Καρουτσου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:18 | Δημητρα Καρβουνη. Άρθρο 3 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:40 | Σταυρουλα Καραμπετσου. Άρθρο 3 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:09 | Αθηνουλα Καραμητρου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:37 | Ελευθεριος Καραλευθερης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:21 | Ελένη Καρακίδου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:06 | Μαρια Καραγιαννακη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 11:47 | Μαριάνθη Καραβέντζα. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:32 | Δήμητρα Συμελα Καπλανιδη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:15 | Μαρία Καπανδριτη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:41 | Ματούλα Κανταρακια. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:36 | Βαγγέλης Καλαϊτζάκης. Η λέξη «συνήθως» πρέπει να απαλειφθεί και το κείμενο να 
αλλάξει ως εξής: «… ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο διαμένει κάθε φορά.». Η ισότητα 
μεταξύ δύο πρόθυμων και κατάλληλων γονέων στην ανατροφή του παιδιού είναι απαραίτητη για τη σωστή 
ψυχοσωματική του ανάπτυξη. Αυτό συνεπάγεται ότι το παιδί έχει δύο σπίτια, ένα της μαμάς και ένα του μπαμπά, 
ανεξάρτητα από το πόσο μένει με τον καθένα. Το συμβούλιο της Ευρώπης ερμηνεύοντας τις συνθήκες για τα 
δικαιώματα του παιδιού με το ψήφισμα 2079/2015 επιτάσσει την εισαγωγή της εναλλασομενης κατοικίας στη 
νομοθεσία περιορίζοντας τις όποιες εξαιρέσεις στο ελάχιστο πχ αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα ενός γονέα κλπ. 
1 Απριλίου 2021, 11:44 | Αθανασιος Λουλουδας. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:25 | Γεώργιος Καμπάς. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:06 | Χρυσούλα Καλύμνου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
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κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:46 | Ευαγγέλια Καλαδάμη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:30 | Μαρια Καβαλλη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:10 | Πετρος Κουλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
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άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής .Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:02 | Μαρία Ιορδανίδου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 11:46 | Μαρια Ζαφειρη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:26 | Ροδω Ζαμπελη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:07 | Σοφία Εγγλεζου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:47 | Αλεξάνδρα Δόγα. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 11:02 | βασιλικη Ζαμινου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
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σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:10 | Χρονης Λευκας. Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…). 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..) Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονεών τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12. «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής 
άσκησης (…). Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις 
και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία 
των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον 
άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονεών ή της δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:44 | Παναγιώτα Διακοστεργάκη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί 
την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:15 | Στέλλα Δημητριάδου. Άρθρο 5. Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
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και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
1 Απριλίου 2021, 10:42 | Γιωργος Καβουρας.  Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
1 Απριλίου 2021, 10:21 | Σοφία Γούτα. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα 
τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο 
γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί 
υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:20 | Γιάννης Βασιλάκης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.  
1 Απριλίου 2021, 10:03 | Αλίκη Γκούφας. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:03 | Νικήτας Βαρσαμάς. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:41 | Εριφύλη Βαρβαρέλη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:01 | Χαράλαμπος Βαλοδήμος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
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χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:14 | Άννα Γκούγκου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:40 | Γεώργιος Βαλάσης.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:15 | Ιωάννης Βαζούρας. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:03 | Ζωή Βαβρίτσα. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:13 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:26 | Γεωργία Ατζέμογλου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
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γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:12 | Παύλος Ασλανίδης.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:01 | Ελένη Γκιόκα.Άρθρο 3Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα 
τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο 
γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί 
υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:29 | Ανδρέας Χασούνης. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:02 | Φωτεινη Γιαννωτα. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:36 | Χριστόφορος. Ισότητα και για τους δυο γονείς !τα παιδιά χρειάζονται και έχουν ανάγκη 
και τους δυο γονείς τους. συμφερον των παιδιών να παιρνουν ισο χρόνο και με τους δύο γονείς. Υποχρεωτική 
συνεπιμελεια, εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 10:30 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
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ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 10:20 | Κωνσταντίνα Γιάννου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:35 | Ευαγγελία. Εσείς πως θα νοιώθατε αν σας έλεγε κάποιος πως από αύριο, κάθε 15 ημέρες 
θα είσαι με μια βαλίτσα στο χέρι, θα αφήνεις το σπίτι σου, θα έχεις δύο δωμάτια, αν υπάρχει η δυνατότητα αυτήν 
και δεν χρειάζεται να κοιμάσαι στον καναπέ του σαλονιού με τα ρούχα σου μέσα στην βαλίτσα ,τα πράγματα σου 
σκόρπια ,προσωπικά σου αντικείμενα, τα μισά εδώ και τα μισά εκεί. Να αφήνεις την γειτονιά και τους φίλους σου 
και γενικώς να υπάρχει όλη αυτή η αποσταθεροποίηση στην καθημερινότητα σου ,εκεί που την έχεις απόλυτη 
ανάγκη. Επιπλέον ποιός είπε και είναι αυτό αλήθεια ,πως ένα παιδί σε μια οικογένεια μη χωρισμένων γονέων, 
όπου ο πατέρας εργάζεται και όπου συνήθως φτάνει στο σπίτι εξουθενωμένος μετά τις 8.00 έχει πολύ χρόνο, 
περισσότερο από 1 ώρα ,στην καλύτερη περίπτωση ,να διαθέσει στο παιδί του? Τι εννοείται ίσος χρόνος? αυτό 
στην πραγματική ζωή δεν υφίσταται ούτως ή άλλως και σε αρκετές ,δηλ. πάμπολες περιπτώσεις, επειδή ακριβώς 
η συμμετοχή του πατέρα, δυστυχώς,’ ηταν ελάχιστη και στο μεγάλωμα των παιδιών και στις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις του νοικοκυριού ήταν ελάχιστη και αποτελούσε πεδίο μάχης {χώρια τις περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας, που δυστυχώς είναι πολλές) και αυτός είναι και ένας λόγος που συχνά τα ζευγάρια 
οδηγούνται στο διαζύγιο. Τι θα αλλάξει μετά? μπορεί ένας πατέρας να γίνει πιο υπεύθυνος επειδή έτσι είπε ο 
νόμος? πιστεύω πως οι συνέπειες για τα παιδιά, τις μητέρες και γενικώς την κοινωνία θα είναι ολέθριες. 
1 Απριλίου 2021, 10:26 | Γεωργιος Γιαννακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:52 | Σοφια Γιαζουτζιδου.  Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
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το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 10:05 | Αρετη Δερματη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 09:11 | Γεωργος Υψιλαντης. Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την 
δικαιοσύνη να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:11 | Ειρήνη Δαρσινου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 09:49 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Η ασυδοσία που παρέχεται απο την νομοθετική και δικαό τα στατιστικά 
κακοποίησης ανηλίκων για το 2020 από το χαμόγελο του παιδιού.  Στο τέλος της αναφοράς αποδυκνείεται οτι 
πλέον το υπάρχων νομολογιακό έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν έχει να κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα 
καλα ενορχηστρωμένο εγκλημα που αποσκοπεί ο πατέρας να μην μπορέι να επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις 
κακοποίησης.Το ποσοστό μανάδων που κακοποιούν ανήλικα είναι υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό πατεράδων. 
ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ 
ΤΟΝ ΝΟΜΟ. 
1 Απριλίου 2021, 09:46 | Κορνηλια Δαμιανου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 09:55 | AΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ. Καλησπερα..Μακαρι η αλλαγη σε πολυ βασικα ζητηματα να 
γινουν προς το συμφερον των παιδιων..Προς το συμφερον τους λοιπον ειναι να οριζεται ως τελευταιος τοπος 
κατοικιας τους αυτος που ζουσαν με τους γονεις τους μεχρι να χωρισουν και να εναλλασσεται και με την κατοικια 
που διαμενει ο αλλος γονεας..Εκει που ξεκινησε να πηγαινει σχολειο εκει που εχει τους φιλους του εκει που τον 
αγαπανε οι συγγενεις του…και τον βοηθησαν να μεγαλωσει και αυτοι ανιδιοτελως. 
1 Απριλίου 2021, 09:39 | Παναγιωτης Δαδανας. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 09:47 | Κ.Π. Διαφωνώ αδιαπραγμάτευτα με το παρόν νομοσχέδιο που τίθεται προς διαβούλευση 
για ψήφιση. Είμαι εκπαιδευτικός,δουλεύω στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πιστεύω πως το νομοσχέδιο αυτό 
είναι κάθετα ενάντια στο συμφέρον των παιδιών. Στο σχολείο που εργάζομαι,υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 
διαζευγμένων γονέων και αρκετές από αυτές αφορούν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ,είτε σε βάρος των 
παιδιών[σρ μια μάλιστα τάξη,΄Β δημοτικού έχουμε 4 περιπτώσεις παιδιών,όπου οι πατεράδες γνωρίσουμε πως τα 
χτυπούν.Τα παιδιά τα ίδια λένε,κυρία,με τραβούσε από τα μαλλιά και με έσερνε στο πάτωμα..ή κυρία μη με 
ακουμπάτε,πονάω από τα χτυπήματα..Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις,θύματα είναι και οι μητέρες οι οποίες 
φοβούνται να μιλήσουν, καθώς επίσης και τα παιδιά, γιατί μετά τα χτυπούν περισσότερο Ξέρω πολλές 
περιπτώσεις,τέτοιες,που όμως δεν έφτασαν ποτέ στα δικαστήρια,λόγω έλλειψης πόρων των μητέρων, αλλά και 
επειδή πολλές φοβούνται την κλιμάκωση της βίας. Με ποιόν τρόπο θα προστατέψετε τα παιδιά αυτά αλλά και τις 
μητέρες τους όταν προτείνετε να περνούν ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς?θα υποχρεώσετε μητέρες και παιδιά 
να ξαναζήσουν τα ίδια?. 
1 Απριλίου 2021, 09:22 | Διονυσία Γριτζάλη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 09:20 | Μανος Βερος. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA  «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:52 | Ανδρέας. Το άρθρο αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών 
ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες 
τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι 
και αν θέλουν. Δίνεται το καλύτερο κίνητρο για όλους τους μπαμπάδες ! Αφού εξασφαλίζουν ότι δικαίωμα έχει 
ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός 
κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το παιδί και οι υποχρεώσεις τους απέναντί του. Να παρακαλάμε τους 
εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή 
σχολείου, θέμα υγείας? Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
1 Απριλίου 2021, 09:54 | Ιουλία Γεωργοπουλου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 09:11 | Σοφία Γεωργίου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 08:08 | Βαγγελης Μορφης. ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 08:48 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Πρέπει να γίνει κατανοητό με αυτό το Νομοθέτημα, σε γονείς 
ανεξαρτήτως φύλλου ότι απαξ και γίνουν γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν πρίν, εξειδικεύω. Κάποιοι 
γονείς επικαλούνται το δικαίωμα της καρίερας σε άλλο τόπο σαν να μην υπάρχει παιδί, σαν να μην έχει δικαίωμα 
το παιδί να επικοινωνεί με τον άλλον γονέα. Το αυτό δεν θεραπεύεται με αυτό το νομσοχέδιο, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ. 
Συνεχίζει ο γονέας με την επιμέλεια να ασκεί την αποεριόριστη εξουσία του και η οποία πηγάζει απο τις δικαστικές 
αποφάσεις.Ο Νομοθέτης πάλι αυθαιρετεί καθ εξιν. Ο Νομοθέτης ένω έδινε συγκεκριμένες υποσχέσεις πριν την 
ψήφιση αυτού εδώ του Νομοσχεδίου έπραξε ακριβώς τα αντίθετα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Κος Υπουργός 
θα είχε παυθεί άμεσα για ασυνέπεια λόγω και έργων. Εδω το είπαμε δεν είμαστε σουηδία αλλά βαλκάνια, και 
θέλει ο Κος Υπουργός να μας επιβάλλει δια νόμου να παραμείνουμε τριτοκοσμική χώρα. Επειδή ο Υπουργός 
εσφαλμένα θεωρεί ότι μπορεί κατα το δοκούν να αλλάζει προεκλογικές υποσχέσεις, υποσχέσεις που επαιξαν ρόλο 
στην διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, επειδή το θεωρώ ανούσιο να προτείνω άρθρο αρθρο σε αυτόν 
ειδικά τον Υπουργό τις παρατηρήσεις μου, ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΧΩΡΊΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΊΣ. 
1 Απριλίου 2021, 08:11 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑ. Στο άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 08:34 | Κατερινα Μαντα. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:10 | Ιωάννης Ασημακόπουλος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 08:18 | Αναστάσιος Αργυρός. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 08:50 | Έφη Αργυράκη Δεληγιώργη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία 
των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 08:16 | Δημητρης Καμακης. 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθυν́ες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 08:00 | Ανέζα Αρβανιτάκη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
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χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 08:36 | Βασιλική Αποστολοπούλου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του 
1 Απριλίου 2021, 08:21 | Κωνσταντίνος Αποστολίδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 08:48 | Νικόλαος Απέργης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 08:24 | Γεώργιος Αντωνόπουλος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 07:44 | Χρήστος Αντωνιάδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 07:48 | Χαρίκλεια Απαλάκη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 07:14 | Σπύρος. Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 07:39 | Ναταλία Ζαχαριά. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 07:18 | Χριστίνα Σερβετά. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 06:40 | Χριστίνα Σερδενέ.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 06:52 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 06:09 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 03:51 | Γιώργος Μπασιάκος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 02:58 | Θεοδωρος Μπαλτατζής. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 02:26 | Γιάννης Αρσάνογλου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 02:30 | Σωτηριος Μπαλης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 02:04 | Κατερινα Μπακογιαννη. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 01:01 | Κική Μπαϊρακτάρη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 01:19 | Ιωάννης Μουστάκας. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 01:59 | ria. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του 
άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 



990 
 

απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 01:31 | Χριστίνα Μουζη. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 01:04 | nia. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 01:52 | Αντώνης Αντωνιάδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 01:30 | Ιωαννα Μοδεστου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 01:21 | Kατερίνα Καπερναράκου. Με την προσθήκη της δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 
56ΑΚ, δημιουργείται με τον νέο νόμο, σύγχυση για την πραγματική γνώση των επιδοθέντων εγγράφων. Έτσι 
τεκμαίρεται ως νόμιμη, επίδοση προς το τέκνο, η οποία πλέον μπορεί να γίνει και σε διεύθυνση γονέα με τον 
οποίο για οποιοδήποτε λόγο το τέκνο δεν έχει πλέον επικοινωνία, με αποτέλεσμα το τέκνο ή ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει να μη λαμβάνουν ποτέ πραγματική γνώση των εννόμων συνεπειών που πρόκειται ή απειλείται να 
επέλθουν. Ταυτόχρονα μάλιστα οδηγούμαστε και στο νομικό παράδοξο ο γονέας που στρέφεται για οποιοδήποτε 
λόγο δικαστικά κατά του τέκνου (πχ. αγωγή για μείωση διατροφής) να μπορεί να επιδώσει στον εαυτό του το 
σχετικό δικόγραφο για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου! 
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1 Απριλίου 2021, 01:15 | Θοδωρής Αντύπας. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 01:38 | Κώστας Ανεμούδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 01:15 | Ξενοφώντας Ανδρέου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.  
1 Απριλίου 2021, 00:28 | Γεωργία Αναστασοπούλου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 00:47 | Βασίλης Αναστασίου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 00:24 | Τζαντζαρούδη Αναστασία. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
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οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.  
1 Απριλίου 2021, 00:05 | Ολυμπία. Δεν συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Βάζει σε κίνδυνο τα παιδιά και την ψυχολογία 
τους. 
1 Απριλίου 2021, 00:46 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση 
άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 00:13 | Κωνσταντίνος Αμπατζης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 00:40 | Ιωάννης Αμαλλος. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το  τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 00:58 | Αλκιβιάδης Αλερτάς. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
1 Απριλίου 2021, 00:19 | Θεόδωρος Αρβανιτιδης. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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1 Απριλίου 2021, 00:00 | Σπύρος Ν. Στο άρθρο 3 θα μπορούσε να γίνεται αναφορά στην εναλλασσόμενη κατοικία. 
Ο όρος του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί, αντιφάσκει με την ιδέα της συγκεκριμένης 
μεταρρύθμισης και επιστρέφει στην ιδέα του γονέα που ασκεί την επιμέλεια, όπως έχει επικρατήσει σήμερα. Στο 
πνεύμα της μεταρρύθμισης θα έπρεπε να ορίζεται ότι ο «ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων.» 
1 Απριλίου 2021, 00:25 | Γεωργία Γαρέφου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 23:04 | ΜΑΡΙΖΑ Λ. Όταν υπάρχει αντιδικία πώς θα εξασφαλίζεται ότι θα ενημερώνει ο ένας τον 
άλλον αν η επίδοση γίνεται εναλλακτικά σε κάποια από τις κατοικίες των γονέων? Η επίδοση των εγγράφων πρέπει 
να γίνεται και στους 2. 
31 Μαρτίου 2021, 23:45 | TE. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 23:25 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ. Κατοικία των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο αποτελούν οι 
κατοικίες και των δύο τους γονέων. Ως τόπος κατοικίας των παιδιών θα πρέπει να ορίζεται γεωγραφικά ο τόπος 
μόνιμης κατοικίας που είχαν οι γονείς πριν από τη διάσπαση της κοινής τους συμβίωσης. 
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | Ελένη Παναγιωτοπούλου. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 23:30 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΤΑΚΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015 – ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΆρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν  τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
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αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
31 Μαρτίου 2021, 23:21 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΤΟ «ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΜΕΝΕΙ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ, 
ΔΕΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΣΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ.Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΩΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:00 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
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άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | Ε.Τ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 



997 
 

πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 23:19 | Δημος Καραογλου. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.ΠΡΟΤΑΣΗκαι το άρθρο 56 προτείνω 
να τεθεί ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα 
που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία 
την κατοικία και των δύο γονέων.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
31 Μαρτίου 2021, 23:24 | KATIA ΑΡΑΠΑΚΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:1. Αδιάσπαστες, 
κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015. 
31 Μαρτίου 2021, 23:31 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε. Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
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διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:07 | Μιχάλης Αλέξης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:55 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 



999 
 

επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα)ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ!!! 
31 Μαρτίου 2021, 22:03 | Εμμανουέλα Αλεξάκη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:41 | Σοφία Αϊβαζίδου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:55 | Παναγιώτης Λάμπρου. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:34 | Διαμαντής Αθανασίου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:33 | Ιωάννης Αζέλης.  Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:04 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η κοινή επιμέλεια 
πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη 
παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο 
συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των 
δύο γονέων του.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί ως εξής«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε 
περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων.Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
31 Μαρτίου 2021, 22:37 | Κωνσταντινος Αγριτελλης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:03 | Κακουλίδης Σταύρος. ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς3. η υπαίτια παράβαση των όρων 
της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη 
της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να 
καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:39 | Φωτεινη Αγγελοπουλου. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:41 | Λεωνιδας Αγγελιδης. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:08 | Καλλιοπη Αγγελακακη. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.  
31 Μαρτίου 2021, 22:06 | Χρηστος Αγαλοπουλος. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:33 | Τακης Φακιρας. Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:51 | Νώντας. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:08 | Αλέξανδρος Δ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:55 | Ο.Π. Αρκετά πια με το copy paste. Δεν είναι σχόλια για διαβούλευση αυτά. Ή ένας τα 
γράφει από διαφορετικά προφίλ ή ένας και πάλι τα γράφει και τα δίνει σε αλλους να τα δημοσιεύσουν. Δεν είναι 
φωνή λαού. Φωνή μιας συγκεκριμένης ομάδας είναι με ύποπτα κίνητρα. 
31 Μαρτίου 2021, 22:15 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
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Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.Π 
31 Μαρτίου 2021, 22:37 | ΑΡΚΕΤΑ. Αναφορικά των Άρθ. 56, Αρθ. 1518 , Αρθ. 1532 και Αρθ. 1518 σχετικά με την 
κατοικία και διαμονή των ανήλικων τέκνων διακρίνω πολλές ασυνέχειες και αοριστίες, διότι στην περίπτωση που 
η μητέρα ( που συνήθως και κακώς έχει την επιμέλεια ) είναι ανίκανη να διαχειριστεί τρία για παράδειγμα ανήλικα 
τέκνα τόσο ως προς της καθημερινές τους ανάγκες, όσο και ως προς στη μέριμνα αλλά και την εναρμόνιση της 
όποιας επαγγελματικής της ζωής εκείνη έχει, ή προτίθεται να κάνει, εφόσον κακή κρίνετε και η ανικανότητα της 
άσκηση της επιμέλειας, παρέχεται το ενδεχόμενο στη μητέρα να κατοικήσει σε οικία, στην οποία και τα τέκνα 
αλλά και ο πατέρας διαφωνούν, όπως πχ συγκατοίκηση στη οικία των γονέων της μητέρας με τα τέκνα και τους 
γονείς της. Ο νομοθέτης παρότι σύμφωνα με το Αρθ. 1518 δίνει το δικαίωμα της αποκλειστικής απόφασης 
κατοικίας στη μητέρα ( που συνήθως και κακώς έχει την επιμέλεια ) αλλά στο Αρθ. 1511 παρ. 4 δίδεται το δικαίωμα 
στο τέκνο να αποφασίσει και για τον τόπο κατοικίας ενώ στο Αρθ. 56 αναφέρεται ότι η μητέρα και τα τέκνα θα 
κατοικούν εκεί που κατοικούσαν πριν την οικ. διάσπαση ή διαζύγιο. Τί γίνεται λοιπόν στην περίπτωση που είναι 
ανίκανη η μητέρα να κατοικήσει μόνη με τα παιδιά της στο χώρο που επιθυμούν τα ίδια και ο πατέρας τους και 
αποτελεί πχ περιουσιακό στοιχείο και ιδιοκτησία της μητέρας; Τί γίνεται πχ αν είναι ανίκανη να μεγαλώσει και να 
είναι υπεύθυνη γονέας ενώ πχ ο πατέρας είναι ναυτικός ή στρατιωτικός; Ακόμα, εφόσον τα τέκνα είναι δεδομένο 
ότι υπόκεινται σε ψυχολογική φθορά από την οικ. διάσπαση και επηρεάζονται ή ακόμα και απειλούνται ή 
χειρότερα εκβιάζονται ή και δωροδοκούνται με οποιοδήποτε τρόπο και μέσω προκειμένου να διακόψουν 
επικοινωνία με τον πατέρα τους, από την ίδια τους τη μητέρα ή τους γονείς της και εφόσον τούτο αποτελεί κακή 
επιμέλεια πώς αποδεικνύεται πέρα της καταγγελίας των γεγονότων στον Εισαγγελέα το γεγονός; Και επειδή εν 
τέλη μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν τα τέκνα και μόνο, τόσο εμάς τους πατεράδες όσο και το Νόμο και τη 
Δικαιοσύνη ενώ η πλειονότητα των μητέρων ενδιαφέρονται για τη διατροφή, πιπιλίζοντας τον όρο της 
ενδοοικογενειακής βίας με το ενδεχόμενο της πρόκλησης του οίκτου από τους ακροατές, γιατί μέσω της ηθοποιίας 
πρέπει να κερδίζουν τα παιδιά μας όταν στη διάρκεια του έγγαμου κοινού βίου είναι ανίκανες να διαχειριστούν 
τόσο την οικία, όσο και τα τέκνα αλλά και εμάς ως άντρες; Από πότε είναι ενδοοικογενειακή βία η άσκηση κριτικής 
στο άτομο και η επιβολή ποινής; Σε ποιο εργασιακό χώρο θα γίνει κριτική και κρίση εργαζόμενου και θα 
κατηγορήσει ο εργαζόμενος τον κριτή ότι τον έκρινε; Όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις και τις αντιδράσεις μας, τις 
ικανότητες και τις ανικανότητες μας. Σε ποιό παραμύθι ζούνε οι γυναίκες; Γιατί θεωρούν πως κάποιος πρέπει να 
τους παρέχει και πως τα δικά τους είναι δικά τους και τα δικά μας είναι δικά τους; Γιατί πρέπει να συντηρούμε τις 
γυναίκες για να κάθονται; Ισοτιμία ευαγγελίζονται αλλά στην πράξη παροχές απαιτούν. Κανένας οίκτος σε κανένα 
υγιή. Και η κρίση του Νόμου δεν κάνει διάκριση στο φύλο, την θρησκεία κτλ αλλά στις γυναίκες δίνει την επιμέλεια 
γιατί είναι πιο κοντά στο τέκνο. Δηλ. εμείς τα αγαπάμε λιγότερο, ή είμαστε λιγότερο ικανοί να τα φροντίσουμε, να 
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τα περιποιηθούμε, να τα μεγαλώσουμε, να τα αναθρέψουμε, να τα διαβάσουμε και γενικότερα να ασχοληθούμε 
με τα παιδιά μας; Μήν ξεχνάμε ότι ο άντρας είναι αυτός που τεκνοποιεί και το κάνει γιατί ξέρει πως θέλει να κάνει 
και να μεγαλώσει τα παιδιά του, η γυναίκα ζητά τις απολαύσεις και την επιβεβαίωση γιατί ως ον είναι ανασφαλές 
και στολίζεται γιατί ζητιανεύει την προσοχή και θέλει να νιώσει ξεχωριστή ανάμεσα στις υπόλοιπες. Με αυτές 
έχουμε να κάνουμε και θα πολεμήσουμε όπως μας πολεμούν ή θα συνεννοηθούμε σε άλλη γλώσσα, ιδανικά την 
έννομη. 
31 Μαρτίου 2021, 22:59 | Αθανασιος Μ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
31 Μαρτίου 2021, 22:17 | Μαρια Γιαγια. – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:27 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ. Αν τα έγγραφα που αφορούν το τέκνο επιδίδονται σε οποιονδήποτε από 
τους γονείς, και όχι σε αυτήν/όν που έχει την επιμέλεια, πεδίο σύγκρουσης λαμπρό με την απόκρυψη εγγράφων 
που θα παραλαμβάνονται από τον άλλο γονέα όταν υπάρχουν συγκρουσιακές καταστάσεις, κάτι συνηθέστατο. Τα 
έγγραφα πρέπει να επιδίδονται στο σπίτι που κατοικεί το παιδί. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΥΠΟΠΤΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ Ν.Σ. που γι’ 
αυτόν και για όλους τους άλλους λόγους πρέπει να αποσυρθεί. 
31 Μαρτίου 2021, 22:00 | Τασος. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει Κατοικία την Κατοικία των γονέων 
του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οιουδήποτε εξ αυτών ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
31 Μαρτίου 2021, 22:25 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
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μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:51 | Ελενη Δοχα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 21:24 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
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Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
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Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 21:19 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε.  «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
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προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:35 | Ιωάννης Τ. Εναλλασσόμενη κατοικία. Άρθρο 56 ΑΚ “Ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει”. Δηλαδή ποια ακριβώς είναι η τροποποίηση του άρθρου σε 
σχέση με το παλαιότερο; Απλά νομοθετείται η νομολογία, αποενοχοποιείται ο δικαστής και η συνήθης 
αποκλίνουσα από την ήδη υφιστάμενη νομοθεσία πρακτική του με το να αποφασίζει τον τόπο κατοικίας του 
παιδιού/ιων μέσω της αποκλειστικής επιμέλειας θέτοντας αυτομάτως τον ένα γονέα ως πρωτεύοντα και τον άλλο 
ως δευτερεύοντα. Νομοθετείται επίσημα πλέον ο γονέας του Σαβ/κου. 
31 Μαρτίου 2021, 21:49 | Γιώργος Κ. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ασκούν και 
οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ κατοικία ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΕ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ, Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΔΙΑΖΎΓΙΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί την γονική μέριμνα. 
31 Μαρτίου 2021, 20:05 | Καλλίνα Δ. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει Κατοικία την Κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, 
η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οιουδήποτε εξ αυτών ή σε τρίτο που ασκεί την 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.».Ως τοπος 
νομιμου κατοικιας πρεπει να οριζεται η τελευταια κοινη κατοικια των γονεων του. 
31 Μαρτίου 2021, 20:16 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
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31 Μαρτίου 2021, 20:15 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την 
εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη 
ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. 
Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.το άρθρο 56  
προτείνετε να τεθεί ως εξής«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
31 Μαρτίου 2021, 20:07 | maria karampela. Η διάταξη είναι προβληματική και αντίκειται στον θεμελιώδη κανόνα 
της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας από τους γονείς. Οι γονείς, εφόσον ασκούν από κοινού την γονική 
μέριμνα, είναι και οι δύο νόμιμοι αντιπρόσωποι των ανηλίκων τέκνων τους σε κάθε προσωπική ή περιουσιακή 
υπόθεση που το αφορά. Η εκπροσώπηση του ανηλίκου τέκνου πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και από τους δύο 
γονείς προς τους οποίους πρέπει να επιδίδεται η κλήση για δικαστική παράσταση και δεν αρκεί για τη νομότυπη 
κλήτευση η κλήτευση του ενός (1510 παρ. 1 εδ. β και 126 ΚΠολΔ παρ 1 εδ. β). Εξάλλου, κανένα πρόσωπο (ούτε ο 
ανήλικος) δύναται να έχει διπλή κατοικία. Σε περίπτωση χωριστής διαβίωσης των γονέων, το κριτήριο της 
συνήϋους διαμονής είναι προβληματικό. Η επίδοση δικογράφου σε οποιοδήποτε γονέα, δηλ. ακόμη και σε αυτόν 
με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει συνήθως θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ιδίως σε περίπτωση 
τεταμένων σχέσεων μεταξύ των γονέων (λ.χ. αν το τέκνο έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία). 
31 Μαρτίου 2021, 19:10 | Βασιλης Θ. ΙΣΟΤΗΤΑ Κ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ!ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΚΟΨΟΥΜΕ ΣΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ ΚΡΑΤΟΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 19:32 | Δ.Δ. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. 
Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση 
των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή την τροποποίηση δημιουργούνται δύο 
παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι 
έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη 
δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο γονέας που θέλει να στραφεί κατά του 
τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του 
τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η ρύθμιση. 
31 Μαρτίου 2021, 19:32 | Μ.Ε. Κατοικία του παιδιού είναι η κατοικία και των δύο γονέων και τα έγγραφα που 
αφορούν το παιδί παραδίδονται και στις δύο διευθύνσεις κατοικίας του. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται 
κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο 
γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» 
το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής. 
31 Μαρτίου 2021, 19:03 | Κατερίνα Γεωργίτση. Τι εννοείτε που συνήθως διαμένει; Πήρε τα παιδιά με τον φίλο 
της και μένουν σε οικία 50τ.μ. και το σπίτι των παιδιών με τα δωμάτια τους το καθένα, τα περιμένει Να ελεγχθούν 
οι συνθήκες διαβίωσης Όχι συνέχεια στο καθεστώς της αποκλειστικής επιμέλειας.Κατοικια να θεωρηθεί η 
τελευταία κοινή κατοικία των πρώην συζύγων όπου διέμεναν τα παιδιά και ξεριζώθηκαν βιαίως επειδή έτσι 
αποφάσισα μια εκδικητική μανία. 
31 Μαρτίου 2021, 19:27 | OXI. Να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό, τα παιδιά θέλουν σταθερότηταΤο 
νομοσχέδιο λοιπόν έχει να κάνει ως επί το πλείστον με γονείς που δεν έχουν καλή σχέση, που έχουν καταφύγει 
στα δικαστήρια και τώρα θα ξανανοίξουν όλες οι υποθέσεις, σε γονείς που δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν 
μεταξύ τους. Με πρόφαση λοιπόν την ψυχική υγεία του παιδιού που έχει ανάγκη και τους δύο γονείς εξίσου (που 
είναι μια ξεκάθαρη αλήθεια αυτό) θα ανοίξει ένας καινούργιος κύκλος δικαστικών αντεγκλήσεων και ένα ή 
παραπάνω παιδιά που δεν θα έχουν μια σταθερή βάση, που θα μετακινούνται συνεχώς από ένα σπίτι σε ένα άλλο 
σπίτι.Το πρώτο επίμαχο σημείο του νομοσχεδίου έχει να κάνει με τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Πρέπει 
να υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τον γονέα θύτη. Αν βρίσκεται η υπόθεση ακόμα στα δικαστήρια 
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ο γονέας που έχει κατηγορηθεί ως θύτης έχει δικαίωμα στην ισόποση επικοινωνία και διαμονή του παιδιού σε 
αυτόν. Μια αμετάκλητη δικαστική απόφαση στην Ελλάδα μπορεί να πάρει και 10 χρόνια.Το δεύτερο επίμαχο 
σημείο έχει να κάνει με την καθημερινότητα του παιδιού. Και θα φέρω ένα πραγματικό παράδειγμα: 9 χρονών 
αγόρι που μένει με την μητέρα του στο Χαλάνδρι και ο πατέρας μένει στη Γλυφάδα. Το αγόρι πηγαίνει στο δημόσιο 
Χαλανδρίου και όλες οι δραστηριότητες του είναι σε κοντινή απόσταση. Πως ακριβώς θα περνάει το 1/3 ή το ½ 
του χρόνου με τον πατέρα. Ένας από τους δύο θα πρέπει να μετακομίσει. Είναι προς όφελος του παιδιού να 
περνάει την μισή ζωή του σε ένα αυτοκίνητο;Το τρίτο επίμαχο σημείο είναι η σύγχυση της μέριμνας με την 
επιμέλεια. Ποιος θα αποφάσιζε για το παιδί; Σε ποιο σχολείο θα πάει; Ποιες είναι οι δραστηριότητες που θα 
ακολουθήσει; Θα πάει σε κάποιο πάρτι ή όχι; Τι ώρα θα γυρίζει τα Σάββατα; Δύο άνθρωποι που δεν έχουν 
καταφέρει να συνεννοηθούν μέχρι τώρα στη ζωή τους, με συνεχείς αλληλοκατηγορίες, πως θα συναποφασίζουν; 
Ή για κάθε μία παραμικρή απόφαση θα πηγαίνουν στο δικαστήριο; Πως αυτό ακριβώς ενισχύει την ψυχική υγεία 
του παιδιού; Το παιδί στην ουσία καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις γονέων 
που αντιδικούν. 
31 Μαρτίου 2021, 19:53 | ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. Να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό, τα παιδιά θέλουν 
σταθερότηταΤο νομοσχέδιο λοιπόν έχει να κάνει ως επί το πλείστον με γονείς που δεν έχουν καλή σχέση, που 
έχουν καταφύγει στα δικαστήρια και τώρα θα ξανανοίξουν όλες οι υποθέσεις, σε γονείς που δεν έχουν καταφέρει 
να τα βρουν μεταξύ τους. Με πρόφαση λοιπόν την ψυχική υγεία του παιδιού που έχει ανάγκη και τους δύο γονείς 
εξίσου (που είναι μια ξεκάθαρη αλήθεια αυτό) θα ανοίξει ένας καινούργιος κύκλος δικαστικών αντεγκλήσεων και 
ένα ή παραπάνω παιδιά που δεν θα έχουν μια σταθερή βάση, που θα μετακινούνται συνεχώς από ένα σπίτι σε 
ένα άλλο σπίτι.Το πρώτο επίμαχο σημείο του νομοσχεδίου έχει να κάνει με τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. 
Πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τον γονέα θύτη. Αν βρίσκεται η υπόθεση ακόμα στα 
δικαστήρια ο γονέας που έχει κατηγορηθεί ως θύτης έχει δικαίωμα στην ισόποση επικοινωνία και διαμονή του 
παιδιού σε αυτόν. Μια αμετάκλητη δικαστική απόφαση στην Ελλάδα μπορεί να πάρει και 10 χρόνια.Το δεύτερο 
επίμαχο σημείο έχει να κάνει με την καθημερινότητα του παιδιού. Και θα φέρω ένα πραγματικό παράδειγμα: 9 
χρονών αγόρι που μένει με την μητέρα του στο Χαλάνδρι και ο πατέρας μένει στη Γλυφάδα. Το αγόρι πηγαίνει στο 
δημόσιο Χαλανδρίου και όλες οι δραστηριότητες του είναι σε κοντινή απόσταση. Πως ακριβώς θα περνάει το 1/3 
ή το ½ του χρόνου με τον πατέρα. Ένας από τους δύο θα πρέπει να μετακομίσει. Είναι προς όφελος του παιδιού 
να περνάει την μισή ζωή του σε ένα αυτοκίνητο;Το τρίτο επίμαχο σημείο είναι η σύγχυση της μέριμνας με την 
επιμέλεια. Ποιος θα αποφάσιζε για το παιδί; Σε ποιο σχολείο θα πάει; Ποιες είναι οι δραστηριότητες που θα 
ακολουθήσει; Θα πάει σε κάποιο πάρτι ή όχι; Τι ώρα θα γυρίζει τα Σάββατα; Δύο άνθρωποι που δεν έχουν 
καταφέρει να συνεννοηθούν μέχρι τώρα στη ζωή τους, με συνεχείς αλληλοκατηγορίες, πως θα συναποφασίζουν; 
Ή για κάθε μία παραμικρή απόφαση θα πηγαίνουν στο δικαστήριο; Πως αυτό ακριβώς ενισχύει την ψυχική υγεία 
του παιδιού; Το παιδί στην ουσία καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις γονέων 
που αντιδικούν.(από την κ. Μαρία Ρώτα). 
31 Μαρτίου 2021, 18:02 | Αννα Καραπλιου. Αρθρο 3 Τροποποιηση του αρθρου 56Ο ανηλικος εχει κατοικια την 
κατοικια και των 2 γονεων του.Ως τοπος κατοικιας του τεκνου οριζεται ο γεωγραφικος τοπος της τελευταιας κοινης 
κατοικιας των γονεων πριν απο την διασπαση της συμβιωσης τους. 
31 Μαρτίου 2021, 17:43 | Ιωαννίδου Γεωργία. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής 
των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. 
31 Μαρτίου 2021, 17:58 | Χρίστος Α. Ζέρβας. Νέο “χαστούκι” κατά της υποχρ. συνεπιμέλειας, από την 
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού και ΕφήβουΜάρτιος 2, 20218:05 
μμΣυνεπιμέλεια￼Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου, έστειλε 
επιστολή “χαστούκι” για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την 
Αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου και Πρόεδρο Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, τονίζοντας ότι η άποψη 
της Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε. είναι ότι πρέπει να προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιών-
γονέων, και κάθε φορά να επιλέγεται η καταλληλότερη για το συγκεκριμένο παιδί, χωρίς να επιβάλλεται 
υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση συν-επιμέλειας ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των παιδιών με καθένα 
από τους δύο γονείς. Τονίστηκε επίσης, ότι “σολομώντειες λύσεις” του δοσίματος δηλαδή σε όλες της περιπτώσεις 
συνεπιμέλειας και του 1/3 τουλάχιστον του χρόνου για επικοινωνία, δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, γι’ 
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αυτό και η μορφή της επιμέλειας δεν πρέπει να ρυθμίζεται άκαμπτα και οριζόντια.Ακολουθεί η επιστολήΠρος: κ. 
Ι. Τέντε Πρόεδρο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου Πρόεδρο 
Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου. Αξιότιμε κύριε Ι. Τέντε, Ενόψει της εξαγγελθείσας αναμόρφωσης του 
Οικογενειακού Δικαίου και της έντονης δημόσιας συζήτησης, ιδίως σε σχέση με το θέμα της συν-επιμέλειας, η 
Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε., επίσημος επιστημονικός φορέας των Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου, επεξεργάστηκε τα 
θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις του χωρισμού/ διαζυγίου των γονέων και της διάσπασης της οικογενειακής 
ενότητας στην ψυχική υγεία των παιδιών, και παραθέτει τις απόψεις της σχετικά. Ι. H εδραιωμένη επιστημονική 
γνώση, η σύγχρονη βιβλιογραφία*, και η κλινική πρακτική, επιβεβαιώνουν ότι για την ψυχική υγεία και ευεξία 
των παιδιών και για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, είναι απαραίτητη η ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή τους, και η μεταξύ τους συνεργασία με γνώμονα πάντοτε το 
συμφέρον των παιδιών. ΙΙ. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό σύστημα, οι γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
ανατροφή των παιδιών τους, στις δε περιπτώσεις διάσπασης του οικογενειακού δεσμού, εφόσον οι γονείς δεν 
συμφωνούν μεταξύ τους, το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού, είτε στον έναν 
γονέα, είτε και στους δύο, σε διάφορους χρονικούς ή λειτουργικούς συνδυασμούς συν-επιμέλειας, είτε σε τρίτο 
άτομο, με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. ΙΙΙ. Εξαιρετικά σημαντικά σημεία σε 
σχέση με το συμφέρον του παιδιού είναι η αξιολόγηση της επάρκειας / καταλληλότητας κάθε γονέα στην άσκηση 
του ρόλου του και της δυνατότητας ανταπόκρισής του στις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, 
όπως επίσης και η εκτίμηση των σχέσεων του παιδιού με τον κάθε γονέα. Και για μεν τη γονική επάρκεια, τονίζεται 
ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων αυτονόητη η δυνατότητα των γονέων να αναλάβουν τη φροντίδα 
των παιδιών τους, οι δε σχέσεις του παιδιού με τον κάθε γονέα, δεν διαμορφώνονται «εν κενώ» μετά το χωρισμό 
τους αλλά αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης φάσης ζωής της οικογένειας. Ο κύριος παράγοντας που 
επηρεάζει την ψυχική υγεία και την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών μετά το χωρισμό των γονέων τους, είναι 
η συνεργασία των γονέων πριν, στη διάρκεια, και μετά το χωρισμό τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα παιδιά των 
έντονα συγκρουσιακών διαζυγίων αναφέρονται ως τα «παιδιά του Αρμαγεδδώνα», οι δε επιπτώσεις των 
συνεχιζόμενων συγκρούσεων και της αντιδικίας των γονέων στην ψυχική τους υγεία είναι ολέθριες. Επομένως, 
κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι η εξασφάλιση ενός 
περιβάλλοντος ελεύθερου συγκρούσεων. ΙV. Εξαιρετικής σημασίας για τη ρύθμιση της επιμέλειας είναι επίσης η 
ηλικία του παιδιού, δεδομένου ότι οι ανάγκες του παιδιού και η δυνατότητα προσαρμογής του διαφοροποιούνται 
ανάλογα με την ηλικία, το αναπτυξιακό στάδιο, ατομικά χαρακτηριστικά, και ενδεχόμενες συναισθηματικές και 
αναπτυξιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο, να εξασφαλίζεται σταθερότητα στο εξωτερικό 
περιβάλλον (π.χ. σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες, κύκλος συνομηλίκων, κ.λπ.) και στις συνθήκες ανατροφής. 
Ιδίως τα βρέφη και νήπια, έχουν ανάγκη από σταθερά σημεία αναφοράς καθώς σε περιπτώσεις συνεχόμενων 
μεταβολών στο περιβάλλον τους εκδηλώνουν συμπτώματα άγχους και συναισθηματικές δυσκολίες, αλλά και τα 
μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι, έχουν ανάγκη από σταθερό περιβάλλον, για την ανάπτυξη και διατήρηση 
σχέσεων με συνομηλίκους, και από σταθερότητα στον τρόπο ανατροφής. V. Όσον αφορά τις μελέτες σχετικά με 
τις επιπτώσεις της συν-επιμέλειας, και επομένως της εναλλασσόμενης διαμονής των παιδιών, στην ψυχική υγεία 
παιδιών και γονέων, τα συμπεράσματα είναι αντικρουόμενα και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, προς το παρόν 
τουλάχιστον, με επιφύλαξη. Οι περισσότερες μελέτες είναι συγχρονικές, λόγω και της πρόσφατης σχετικά 
εφαρμογής της χρονικής συν-επιμέλειας, τα δείγματα είναι μικρά, και δεν υπάρχουν διαμήκεις μελέτες που να 
επιβεβαιώνουν τις όποιες επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Επιπρόσθετα, μελέτες που αναφέρουν θετικά 
αποτελέσματα, προέρχονται από χώρες με διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες όπου η επιλογή της συν-επιμέλειας 
έχει γίνει από τους ίδιους τους γονείς με έγκριση και υποστήριξη των δικαστικών ή/και κοινωνικών υπηρεσιών. 
Επομένως, δεν αντανακλούν το ποσοστό του χρόνου που μοιράζονται τα παιδιά με καθένα από τους δύο γονείς, 
αλλά τη θετική μάλλον επίδραση της συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των γονέων. Αντίθετα, στα 
συγκρουσιακά διαζύγια οι γονείς αναλώνονται στην επίλυση των δικών τους ενδοψυχικών και διαπροσωπικών 
προβλημάτων και δεν είναι σε θέση να θέσουν σε προτεραιότητα τις ανάγκες των παιδιών, με αρνητικές συνέπειες 
στον ψυχισμό και την εξέλιξή τους. Τα αίτια των γονικών συγκρούσεων συχνά είναι πολύ βαθύτερα, και δεν 
αναμένεται να λυθούν απλά με το ισόχρονο μοίρασμα της επιμέλειας, αλλά με κατάλληλη υποστήριξη των γονέων, 
όπως προτείνεται παρακάτω. VI. Συμπερασματικά, προκειμένου τα παιδιά να δομήσουν υγιή ψυχισμό και να 
εξελιχθούν προσωπικά και κοινωνικά, έχουν απόλυτη ανάγκη από γονείς επαρκείς και συνεργαζόμενους στην 
φροντίδα και ανατροφή τους, και από σταθερή και προβλέψιμη καθημερινότητα, σύμφωνα πάντοτε με τις 
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αναπτυξιακές και ατομικές τους ανάγκες. Η ρύθμιση της επιμέλειας, είτε συναινετικά είτε με απόφαση 
Δικαστηρίου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω και να αποφασίζεται με κριτήριο το συμφέρον του 
συγκεκριμένου κάθε φορά παιδιού. Και προκειμένου να διασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού η ουσία των 
αποφάσεων πρέπει να εκπληρώνει τις βασικές συναισθηματικές και αναπτυξιακές του ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τη 
συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, και άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. VII. Η άποψη της Π.Ε.Ε.-
Ενω.Ψυ.Π.Ε. είναι ότι πρέπει να προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιών-γονέων, και 
κάθε φορά να επιλέγεται η καταλληλότερη για το συγκεκριμένο παιδί, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτική 
νομοθετική ρύθμιση συν-επιμέλειας ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των παιδιών με καθένα από τους δύο 
γονείς. Στις περιπτώσεις όπου οι γονείς διαφωνούν έντονα και δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για την 
επιμέλεια των παιδιών τους, επιβάλλεται να προβλεφθεί μια σειρά μέτρων για την προστασία των παιδιών και 
την διασφάλιση της κατά το δυνατόν βέλτιστης επαφής και επικοινωνίας και με τους δύο γονείς. Ως τέτοια μέτρα 
προτείνονται:Η υποχρέωση των αντιδικούντων γονέων να παρακολουθήσουν, πριν την προσφυγή στο δικαστήριο, 
συνεδρίες οικογενειακής διαμεσολάβησης από ειδικά εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους διαμεσολαβητές 
ειδικούς ψυχικής υγείας. Στόχος της διαμεσολάβησης θα είναι η προαγωγή της λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ 
των γονέων και η δημιουργία ενός σχεδίου ανατροφής των παιδιών, το οποίο θα αναγνωρίζει και θα 
ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Η συμφωνία των γονέων για τη ρύθμιση της επιμέλειας, της 
επικοινωνίας, και της διατροφής, και το σχέδιο ανατροφής, θα υποβάλλονται προς κρίση στο δικαστήριο.Από τη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί να προκύψει ότι ενδείκνυται ή/και επιβάλλεται η συμβουλευτική γονέων 
από ειδικούς ψυχικής υγείας, με στόχο, μέσω της ουσιαστικής κατανόησης των αναγκών, των συναισθημάτων, και 
της συμπεριφοράς των παιδιών μετά το χωρισμό, να προωθηθεί η κατάλληλη ανταπόκριση κάθε γονέα στις 
ανάγκες των παιδιών, και να υποστηριχθούν οι γονείς στο ρόλο τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 
Θεωρούμε ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν μετά το χωρισμό των γονέων και τη διάσπαση της οικογενειακής 
ενότητας επηρεάζουν τη ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, επομένως ο θεσμός της 
συμβουλευτικής γονέων σε κάθε περίπτωση διαζυγίου, θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά 
χρήσιμος.Επιπλέον, η Πολιτεία θα πρέπει να θεσμοθετήσει το Οικογενειακό δικαστήριο, στο οποίο οπωσδήποτε 
θα προβλέπεται η δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας με θέσεις ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου, ψυχολόγων και 
κοινωνικών λειτουργών, με εξειδίκευση στο πεδίο αυτό, που θα εκτιμούν την κάθε περίπτωση και θα επικουρούν 
τον δικαστή στην απόφασή του. Την έλλειψη αυτή «υποκαθιστούν» σήμερα οι αντίδικοι γονείς, προσκομίζοντας 
γνωματεύσεις από ειδικούς ψυχικής υγείας, συνήθως αντικρουόμενες, τις οποίες λαμβάνουν κατά περίπτωση 
υπόψη οι δικαστές, αναλώνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από τη ζωή των παιδιών, αλλά και των ιδίων, δαπανώντας 
μεγάλα ποσά, και επιβαρύνοντας την απονομή της δικαιοσύνης. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά κυρίως γιατί η 
ανάπτυξη των παιδιών δεν μπορεί να περιμένει, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την ταχεία διεκπεραίωση αυτών 
των οικογενειακών υποθέσεων. Οι Ψυχίατροι Παιδιού και Εφήβου, πιστεύουμε πως με αυτή την τριπλή θεσμική 
πλαισίωση, υποχρεωτική διαμεσολάβηση από ειδικούς ψυχικής υγείας – συμβουλευτική γονέων – οικογενειακό 
δικαστήριο, θα υποστηριχθούν οι γονείς στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου, με στόχο το όφελος του παιδιού 
και την διασφάλιση μιας αρμονικής και ισότιμης σχέσης του και με τους δύο γονείς. Ειδικά για την πρόταση 
νομοθετικής ρύθμισης της συν-επιμέλειας ως «υποχρεωτικής», που όπως εξαγγέλθηκε έχει σκοπό να 
προστατεύσει τα παιδιά από την εργαλειοποίησή τους εν μέσω συγκρουσιακών διαζυγίων αλλά και να 
διασφαλίσει τα δικαιώματα των γονέων στο να μοιράζονται τη ζωή των παιδιών τους, επειδή κάθε περίπτωση 
παιδιού και γονέων είναι διαφορετική, και ιδίως επειδή στα συγκρουσιακά διαζύγια υπάρχουν όλα τα 
προαναφερόμενα πολύπλοκα θέματα της ψυχικής ζωής των γονέων και των παιδιών, θεωρούμε ότι 
“σολομώντειες λύσεις” δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, γι’ αυτό και η μορφή της επιμέλειας δεν πρέπει 
να ρυθμίζεται άκαμπτα και οριζόντια. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε τη νομοθετική πρόβλεψη της 
παρακολούθησης, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, της εφαρμογής των αποφάσεων ανάθεσης 
επιμέλειας και του ελέγχου των αποτελεσμάτων τους, όπως επίσης και της αναθεώρησης των αποφάσεων, όποτε 
προκύπτει ανάγκη.Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου παραμένει στη 
διάθεση της Πολιτείας για οποιαδήποτε περαιτέρω συμβολή στο συγκεκριμένο έργο, εφόσον της ζητηθεί.Για το 
Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών & ΕφήβωνΗ σχετική βιβλιογραφία θα 
είναι στη διάθεσή σας εφόσον ζητηθεί. Αυτή την επιστολή, που εστάλη στις 26/2/2021, προφανώς διάβασε και ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης, που σαν γιατρός μικροβιολόγος που είναι πρέπει να δείξει ευαισθησία και να πάρει 
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επιτέλους πίσω αυτό τον παρανοϊκό νόμο και να δώσει ένα τουλάχιστον έτος σαν ελάχιστο χρόνο διαβουλεύσεων 
με τους πραγματικά ειδικούς για να παρθεί απόφαση τι ακριβώς θα πρέπει να προστεθεί στο ήδη υπάρχον νομικό 
πλαίσιο το οποίο είναι μεν πλήρες, αλλά δεν λειτουργεί, αφού οι τοξικοί σύζυγοι και γονείς που καταστρέφουν τα 
παιδιά αλλά και τους/τις συντρόφους τους, πρέπει επιτέλους να εντοπίζονται και να εμποδίζονται από το να 
συνεχίσουν την καταστροφική τους δράση! 
31 Μαρτίου 2021, 17:52 | Elisavet Efstratiou. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, βουλευτές 
της κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης.Πρέπει Να αποσύρεται ολοκληρωτικά αυτό το νομοσχέδιο, για τις 
αντιδημοκρατικές αλλαγές που φέρνει στο οικογενειακό δίκαιο και που θα αναστατώσει την ζωή χιλιάδων 
μητέρων και παιδιών μόνο και μόνο, για να μπορούν οι μπαμπάδες να μην πληρώνουν Διατροφή και αυτό θα 
οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερη Ενδοοικογενειακή Βία από πλευράς των ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ. 
Ενίσχυση και εφαρμογή του υπάρχοντος νόμου να βρείτε τρόπο να εφαρμόσετε για ΝΑ ΕΞΑΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ 
…ΗΔΗ ΆΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ…ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ …ΜΕΤΑ ΔΕΝ 
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΑΖΕΨΕΤΕ! 
31 Μαρτίου 2021, 17:07 | Αθανάσιος Φούκας. «Άρθρο 56 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν 
και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων με 
τους οποίους διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των 
γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη 
στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη 
του.».  
31 Μαρτίου 2021, 17:31 | Γρυλλάκη Ευδοκία. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. ΤΟ «ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΔΙΑΜΕΝΕΙ» ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΣΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ, ΟΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 17:16 | Elpis Ζερβα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, βουλευτές της 
κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης,Πρέπει Να αποσύρεται ολοκληρωτικά αυτό το νομοσχέδιο, για τις 
αντιδημοκρατικές αλλαγές που φέρνει στο οικογενειακό δίκαιο και που θα αναστατώσει την ζωή χιλιάδων 
μητέρων και παιδιών μόνο και μόνο, για να μπορούν οι μπαμπάδες να μην πληρώνουν Διατροφή και αυτό θα 
οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερη Ενδοοικογενειακή Βία από πλευράς των ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ. 
Ενίσχυση και εφαρμογή του υπάρχοντος νόμου να βρείτε τρόπο να εφαρμόσετε για ΝΑ ΕΞΑΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ 
…ΗΔΗ ΆΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ…ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ …ΜΕΤΑ ΔΕΝ 
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΑΖΕΨΕΤΕ! 
31 Μαρτίου 2021, 17:21 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. Στο άρθρο 1511 παράγραφο αναφέρεται:’Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησής της΄.Λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του τέκνου ,την ισότητα των δύο γονέων και το γεγονός 
ότι η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που 
εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού, προτείνεται να αφαιρεθεί η εισαγωγή 
της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί και τροποποίηση ως εξής:’Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. 
Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων’. 
31 Μαρτίου 2021, 17:06 | Κωσταντίνος Μπατσακουτσας. Να γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
γραμματα«Άρθρο 56. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ κατοικία ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ.  
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΕ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ, Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 
ΔΙΑΖΎΓΙΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. Η 
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επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
31 Μαρτίου 2021, 17:04 | ανώνυμος. Πώς εξασφαλίζεται η ενημέρωση του έτερου γονέα, αν η επίδοση εγγράφου 
γίνει μόνο στην κατοικία του ενός, και μάλιστα οποιουδήποτε, δηλαδή ενδεχομένως όχι στην κατοικία του τέκνου 
όπως ορίζεται παραπάνω; Γιατί η επίδοση εγγράφου να μη γίνεται στην επίσημη κατοικία του τέκνου, με 
υποχρέωση του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει το τέκνο να ενημερώσει σχετικά τον έτερο γονέα; 
31 Μαρτίου 2021, 16:53 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 16:31 | Παναγιωτης Γρηγοροπουλος. Τόπος κατοικίας του παιδιού επιβάλλεται να είναι ο 
τόπος τελευταίας κοινής κατοικιας των γονέων. Κατοικία του παιδιού είναι ΚΑΙ οι δυο κατοικίες των γονέων του. 
Όλα τα έγγραφα που αφορούν το παιδί να παραδίδονται ΚΑΙ στις δυο κατοικίες του παιδιού. Τα παιδια ζητανε 
Ισόχρονη παρουσία στην κατοικία των δυο γονέων. Όλες οι επιστημονικές έρευνες το αποδεικνύουν. Ο νομοθέτης 
οφείλει να το πράξει. Πολλες γενιες παιδιών μεγάλωσαν αποξενωμενα από τον ένα γονεα τους και τις μισές τους 
οικογενειακές ρίζες. Για να μην ξανασυμβεί αυτό, ο νομοθέτης οφείλει να προβλέψει την ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ των γονέων στη ζωή του παιδιού. 
31 Μαρτίου 2021, 16:44 | Καρτοφύλη Σταματία. Η κατοικία του τέκνου να θεωρείται η κατοικία και των δύο 
γονέων. 
31 Μαρτίου 2021, 16:31 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Κατοικία του παιδιού είναι η κατοικία και των δύο 
γονέων, είναι το ορθό. Διορθώστε το.Τα έγγραφα παραδίδονται στην κατοικία και των δύο γονέων του. Γίνεται 
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κοινοποίηση εγγράφων σε δύο ή και περισσότερες διευθύνσεις κι εμείς θα κουβεντιαζουμε σε ποια κατοικία θα 
παραδίδονται τα έγγραφα; Ο νομοθέτης ας φροντίσει αυτό το άρθρο εάν όντως τον ενδιαφέρει πρωτίστως το 
συμφέρον του τέκνου και η μείωση της αντιδικίας μεταξύ των γονέων του παιδιού. Συνοψίζουμε: «Κατοικία του 
παιδιού είναι η κατοικία και των δύο γονέων και τα έγγραφα που αφορούν το παιδί παραδίδονται και στις δύο 
διευθύνσεις κατοικίας του» 
31 Μαρτίου 2021, 16:21 | alexandra. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:, 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 16:59 | ΘΑΝΑΣΗΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
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κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 15:33 | Αστερης. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια παρεμποδίζει και αποτρέπει τα διαζύγια 
διαταραγμένων γάμων μιας και η μητέρα και στις δύο περιπτώσεις όσο και αν το θέλει, δεν θα μπορεί να 
προστατέψει ούτε τα παιδιά της ούτε και τον εαυτό της από το κακοποιητικό περιβάλλον. Αυτό θέλουμε; Να ξέρει 
όλη η γειτονιά ότι υπάρχει διαρκής κακοποίηση, να ακούγονται καθημερινά κλάματα και φωνές και να 
υποχρεώνονται τα αθώα αυτά πλάσματα, τα παιδιά, να υπομένουν νοσηρές οικογενειακές τραγωδίες και να 
φορτώνονται με ψυχολογικά τραύματα, απλώς επειδή η μητέρα θα αποτρέπεται με τέτοια νομοθέτηση να τα 
απομακρύνει από το προβληματικό και κακοποιητικό περιβάλλον. 
31 Μαρτίου 2021, 15:50 | Χρίστος Α. Ζέρβας. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, βουλευτές 
της κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης, Πρέπει Να αποσύρεται ολοκληρωτικά αυτό το νομοσχέδιο, για τις 
αντιδημοκρατικές αλλαγές που φέρνει στο οικογενειακό δίκαιο και που θα αναστατώσει την ζωή χιλιάδων 
μητέρων και παιδιών μόνο και μόνο, για να μπορούν οι μπαμπάδες να μην πληρώνουν Διατροφή και αυτό θα 
οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερη Ενδοοικογενειακή Βία από πλευράς των ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ. 
Ενίσχυση και εφαρμογή του ύπαρχο τις νόμου να βρείτε τρόπο να εφαρμόσετε για ΝΑ ΕΞΑΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ 
…ΗΔΗ ΆΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ…ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ …ΜΕΤΑ ΔΕΝ 
ΘΑ ΜΠΟΡΈΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΑΖΈΨΕΤΕ! 
31 Μαρτίου 2021, 15:34 | ΛΑΜΠΡΟΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
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στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
 31 Μαρτίου 2021, 14:12 | ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 



1020 
 

ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:15 | ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ,4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:28 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του 
γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την 
διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́
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απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, 
ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς 
θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:38 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
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ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,  Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:47 | ΖΑΡΑΚΩΤΑΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,  Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:59 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
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στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:23 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ. Η διάταξη είναι προβληματική και αντίκειται στον θεμελιώδη 
κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας από τους γονείς. Οι γονείς, εφόσον ασκούν από κοινού την 
γονική μέριμνα, είναι και οι δύο νόμιμοι αντιπρόσωποι των ανηλίκων τέκνων τους σε κάθε προσωπική ή 
περιουσιακή υπόθεση που το αφορά. Η εκπροσώπηση του ανηλίκου τέκνου πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και 
από τους δύο γονείς προς τους οποίους πρέπει να επιδίδεται η κλήση για δικαστική παράσταση και δεν αρκεί για 
τη νομότυπη κλήτευση η κλήτευση του ενός (1510 παρ. 1 εδ. β και 126 ΚΠολΔ παρ 1 εδ. β). Εξάλλου, κανένα 
πρόσωπο (ούτε ο ανήλικος) δύναται να έχει διπλή κατοικία. Σε περίπτωση χωριστής διαβίωσης των γονέων, το 
κριτήριο της συνήϋους διαμονής είναι προβληματικό. Η επίδοση δικογράφου σε οποιοδήποτε γονέα, δηλ. ακόμη 
και σε αυτόν με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει συνήθως θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ιδίως σε 
περίπτωση τεταμένων σχέσεων μεταξύ των γονέων (λ.χ. αν το τέκνο έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία). 
31 Μαρτίου 2021, 14:22 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
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κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:40 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί 
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:12 | ΕΙΡΗΝΗ ΕΜ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
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και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του 
γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την 
διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́
απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, 
ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς 
θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.  
31 Μαρτίου 2021, 14:53 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΑ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
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κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:12 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,  3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:38 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
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και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του 
γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την 
διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́
απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, 
ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς 
θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:56 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 77. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του 
γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την 
διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́
απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, 
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ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς 
θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:48 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜ ΣΤΥΛ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του 
γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την 
διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́
απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, 
ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς 
θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:06 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
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βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών καιισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:46 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
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κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ,  Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,  Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:50 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του 
γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την 
διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́
απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, 
ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς 
θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:16 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
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βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:45 | ΕΜΙΛΙ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
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κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:24 | μανια κ. Η διάταξη είναι προβληματική και αντίκειται στον θεμελιώδη κανόνα της από 
κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας από τους γονείς. Οι γονείς, εφόσον ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα, 
είναι και οι δύο νόμιμοι αντιπρόσωποι των ανηλίκων τέκνων τους σε κάθε προσωπική ή περιουσιακή υπόθεση 
που το αφορά. Η εκπροσώπηση του ανηλίκου τέκνου πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και από τους δύο γονείς προς 
τους οποίους πρέπει να επιδίδεται η κλήση για δικαστική παράσταση και δεν αρκεί για τη νομότυπη κλήτευση η 
κλήτευση του ενός (1510 παρ. 1 εδ. β και 126 ΚΠολΔ παρ 1 εδ. β). Εξάλλου, κανένα πρόσωπο (ούτε ο ανήλικος) 
δύναται να έχει διπλή κατοικία. Σε περίπτωση χωριστής διαβίωσης των γονέων, το κριτήριο της συνήϋους 
διαμονής είναι προβληματικό. Η επίδοση δικογράφου σε οποιοδήποτε γονέα, δηλ. ακόμη και σε αυτόν με τον 
οποίο το τέκνο δεν διαμένει συνήθως θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ιδίως σε περίπτωση τεταμένων 
σχέσεων μεταξύ των γονέων (λ.χ. αν το τέκνο έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία). 
31 Μαρτίου 2021, 14:26 | ΠΑΣΧΟΣ Ε. Το πιο σωστό θα ήταν: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
Κατοικία την Κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Σε περίπτωση 
χωριστής διαμονής των γονέων, η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οιουδήποτε εξ 
αυτών ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη 
στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη 
του. 
31 Μαρτίου 2021, 14:43 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ. Τροποποιηση. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
Κατοικία την Κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Σε περίπτωση 
χωριστής διαμονής των γονέων, η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οιουδήποτε εξ 
αυτών ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη 
στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη 
του.». 
31 Μαρτίου 2021, 14:49 | Τσιαμη Ζωη. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ προτείνονται οι προσθηκες επι του αρθρουΟ ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ κατοικία ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΕ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ, Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΔΙΑΖΎΓΙΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΠΟΥ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο 
γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί 
υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
31 Μαρτίου 2021, 13:24 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής 
διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. 
31 Μαρτίου 2021, 13:58 | Βασιλης Αδαμοπουλος. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την 
εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη 
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ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. 
Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 
προτείνουμε να τεθεί ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων 
του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του». 
31 Μαρτίου 2021, 13:05 | Βαγγέλης M. «Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα.»Δηλαδή αν ο πατέρας δεν διαμένει με το 
παιδί και θέλει να στείλει στο παιδί του αγωγή για μείωση διατροφής, μπορεί να επιδώσει στον εαυτό του το 
σχετικό δικόγραφο ! Και μετά τι? Θα γίνει η δίκη ερήμην του τέκνου και της μετέρας με τ ην οποία μένει το παιδί?Το 
πόσο θα στεναχωρεθεί ο πατέρας μου που δεν υπήρχε αυτή η διάταξη όταν τον κυνηγούσαμε να μου δώσει 
διατροφή(δηλ μια ζωή, κάθε μήνα και με πολλές δίκες) δε λέγεται.Πόσο μεροληψία υπέρ των πατεράδων που δεν 
θέλουν να δώσουν τίποτα στο παιδί τους?Και με ποια αιτιολογία «σε οποιαδήποτε κατοικία» και όχι εκεί που 
μένει το παιδι?Παραθέτω και άλλο παράδειγμα που βρήκα από άρθρο νομικών για τι ν/σ:Παράδειγμα: Η γιαγιά 
τέκνων, των οποίων ο γονέας (και γιος της συγκεκριμένης γιαγιάς) έχει διακόψει την επικοινωνία με τα τέκνα του, 
χωρίς ωστόσο να έχει απολέσει την γονική μέριμνα, μπορεί να καταθέσει αγωγή επικοινωνίας (προκειμένου να 
δύναται να βλέπει τα εγγόνια της) επιδίδοντας το εν λόγω δικόγραφο στην οικία του γιου της. 
31 Μαρτίου 2021, 13:41 | Αγλαΐα Ρομπόκου για την Επιτροπή των Επιστημόνων για τα Γυναικεία Θέματα και 
την Ισότητα του Λυκείου των Ελληνίδων.  ΠΡΟΤΑΣΗ : Α) διαμένει τον περισσότερο χρόνο. Β)Η επίδοση εγγράφων 
που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Προβληματική διάταξη λόγω της αβεβαιότητας επίδοσης . Προτείνεται : στις κατοικίες και των δύο 
γονέων ή σε τρίτο πρόσωπο που ασκεί την γονική μέριμνα. 
31 Μαρτίου 2021, 13:27 | ΣΜΑΡΑΓΔΑ Γ. Τόπος κατοικίας του παιδιού πρέπει να παραμείνει η κατοικία στην οποία 
συνήθως διαμένει, στην οποία αισθάνεται ασφάλεια και οικειότητα με το πρόσωπο που μεγαλώνει. Τα παιδιά 
χρειάζονται σταθερό και ήρεμο περιβάλλον για ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη. Το συμφέρον των παιδιών είναι 
οι επικοινωνία με τους δύο γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας. Η επικοινωνία να ορίζεται σε 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Οι συχνές 
μετακινήσεις από το ένα σπίτι στο άλλο προκαλούν αναστάτωση και ανασφάλεια. Απόσυρση νομοσχεδίου! 
31 Μαρτίου 2021, 13:07 | Μίκα Ιωαννίδου για την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών. 
ΠΡΟΤΑΣΗ : Α) διαμένει τον περισσότερο χρόνο. Β)Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην 
κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Προβληματική διάταξη λόγω της 
αβεβαιότητας επίδοσης . Προτείνεται : στις κατοικίες και των δύο γονέων ή σε τρίτο πρόσωπο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. 
31 Μαρτίου 2021, 12:47 | Χριστος Α. Ζερβας. Προς τους 300 της Βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιοΗ οδηγία 
του EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE AND CONSUMERS Επιβεβαιώνει:Χωρίς την 
συμφωνία και των δύο γονέων κανένα κράτος της ΕΕ Δεν νομοθετεί αναγκαστική επιμέλεια η αναγκαστικό χρόνο 
επικοινωνίας τέκνων – προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού εξετάζοντας την κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά.Ερώτημα Προς την Επίτροπο από Dr. Vittorio Vezzetti πρόεδρος του Colibri, Είχε υποβληθή τον 
Ιανουάριο 2016 στο EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE και από το Σύλλογο Συνεπιμέλεια – Είχε δοθεί η 
παρακάτω Απάντηση από την επίτροπο. Δείτε links:Γενικές γραμμές τι απάντησε το συμβούλιο της Ευρώπης : 1. 
Τα δικαστήρια επιλύουν τις υποθέσεις που αφορούν παιδιά ανάλογα την κάθε περίπτωση δηλαδή εξειδικευμένα 
κατά περίπτωση και όχι με ένα γενικό κανόνα. 2. Τα κράτη μπορεί να εισάγουν διαφορετικούς νόμους και 
πρακτικές για τα δικαιώματα του παιδιού – οι αποφάσεις που αφορούν παιδιά πρέπει να εξασφαλίζουν το ύψιστο 
συμφέρον του παιδιού, το οποίο όπως προαναφέρεται κρίνεται case by case, δηλαδή κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με την οδηγία νο 14 (2013) της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, με προτεραιότητα το συμφέρον 
του παιδιού. 
31 Μαρτίου 2021, 12:07 | Γιωργος Αγγελιδης. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
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Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του». ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 -50. 
31 Μαρτίου 2021, 12:37 | Δημήτρης. Από την στιγμή που υπάρχει η γονική μέριμνα και στους 2 γονείς δεν υπάρχει 
και λόγος να μην δίνονται τα ίδια στοιχεία του παιδιού και στους 2 γονείς.(ας θυμηθούμε λοιπόν πως πριν  όχι 
πολύ καιρό ξεκίνησαν τα ηλεκτρονικά χαρτιά δλδ με ένα απλό mail μπορούν να μοιραστούν τα έγραφα και στους 
2 γονείς). 
31 Μαρτίου 2021, 12:16 | Μαγδα Φ. Το νομοσχέδιο βάζει σε κινδυνο παιδιά και μητέρες που έχουν υποστεί 
ενδοοικογενειακή Βία.Υπάρχει η συναινετική επιμέλεια και έτσι πρέπει να μείνει. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
31 Μαρτίου 2021, 12:59 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Τόπος κατοικίας του παιδιού επιβάλλεται να είναι ο 
τόπος τελευταίας κοινής κατοικιας των γονέων. Κατοικία του παιδιού είναι ΚΑΙ οι δυο κατοικίες των γονέων του. 
Όλα τα έγγραφα που αφορούν το παιδί να παραδίδονται ΚΑΙ στις δυο κατοικίες του παιδιού. Όπως σήμερα 
κάνουμε κοινοποίηση ενός εγγράφου, σε δυο ή και περισσότερες διευθύνσεις.; Ισόχρονη παρουσία στην κατοικία 
των δυο γονέων του θέλει το παιδί. Όλες οι επιστημονικές έρευνες το αποδεικνύουν. Τα ίδια τα παιδιά το ζητάνε. 
Ο νομοθέτης οφείλει να το πράξει. Γενιές και γενιες παιδιών μεγάλωσαν αποξενωμενα από τον ένα γονεα τους 
και τις μισές τους οικογενειακές ρίζες. Για να μην ξανασυμβεί αυτό, ο νομοθέτης οφείλει να προβλέψει την ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ των γονέων στη ζωή του παιδιού. 
31 Μαρτίου 2021, 12:00 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ.  ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,,3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,,4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ:,Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 11:36 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ.ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ .ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΜΑΣ.ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΗΝ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΡΜΑΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ 
ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ.ΤΑ ΕΖΗΣΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΣΑ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΝ ΕΝΗΛΗΚΕΣ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙς 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ..ΓΙΑΤΙ ΟΙΚΑΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. ΜΕΣΑ 
ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΧΑΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΑ 
ΠΛΑΣΜΑΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ.ΛΙΓΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 11:15 | Χρήστος Βασιλάκης Εφόσον κατά το άρθρο 1513 του Α.Κ.(όπως αντικαθίσταται με το 
νομοσχέδιο), σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και 
εξίσου (δηλαδή 50% έκαστος) τη γονική μέριμνα, το εδάφιο β’ του άρθρου 56 του Α.Κ. (κατοικία ανηλίκου) πρέπει 
να αντικατασταθεί ως εξής: » Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος εξακολουθεί να έχει νόμιμη κατοικία την τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του και διαμένει ίσο 
χρόνο στην κατοικία κάθε γονέα, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία. 
31 Μαρτίου 2021, 10:23 | Φωτεινή Κίντου. το άρθρο 56 προτείνω να τεθεί ως εξής«Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε 
περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. 
31 Μαρτίου 2021, 09:52 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΦΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΟΧΙ 
ΣΤΗ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ – ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. 
31 Μαρτίου 2021, 08:01 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ. Οι Johnston, Campbell και Tall (1985) χρησιμοποίησαν 
δεδομένα για 80 διαζευγμένες οικογένειες με 100 παιδιά για να αναπτύξουν μια τυπολογία παραγόντων που 
συμβάλλουν στο αδιέξοδο των καταστάσεων του συγκρουσιακού διαζυγίου. Η πλειονότητα των γονέων σε αυτή 
τη μελέτη παρουσίασε χαρακτηριστικά παθολογίας χαρακτήρων, ορισμένοι δε  εμφανώς διαταραχές 
προσωπικότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κίνητρο για τη διαφωνία μεταξύ των συζύγων, προήλθε 
περισσότερο από τα διαρκή χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως η ανάγκη να πολεμήσουν, παρά από 
τις συνθήκες του χωρισμού ή τις ανάγκες του παιδιού. Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) εξέτασαν 
ατομικούς, οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών 
μετά το διαζύγιο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η 
μετακόμιση σε νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι πολλοί σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή 
προσαρμογή του παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή 
εχθρότητα και η δυσκολία  προσαρμογής των γονέων . Συνεπώς, σε μια συγκρουσιακή διάσπαση συμβίωσης, όπου 
εκτός από τις σωματικές βλάβες, έχει επέλθει και εξακολουθητικά έντονη ψυχολογική βία και εκβιασμός του 
τύπου: «θα σε καταστρέψω, δεν θα ξαναδεις τα παιδιά ποτέ ξανα, εάν τολμήσεις τα πάρεις και φύγεις» και όλα 
αυτά μπροστά στα μάτια των παιδιών, πώς θα μπορέσουν να ξεπεραστούν, ώστε να οδηγηθεί το πρώην ζευγάρι 
σε πολιτισμένο καθορισμό της επιμέλειας των τέκνων; Έχετε διερωτηθεί ΤΙ σημαίνει κακοποιητικός σύντροφος; 
Ιδού, ενδεικτικά:  Στις 28/11/2019 η 31χρονη Κλειώ, ΑΜΕΑ, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 40χρονο φίλο 
της μέσα στο σπίτι τους στον Κατσαμπά Ηρακλείου Κρήτης.  Στις 22/12/2019 η 33χρονη Αδαμαντία δολοφονήθηκε 
από τον 54χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους, 
όπου βρίσκονταν και το 4χρονο παιδί τους, στη Νέα Αλικαρνασσό Κρήτης.  Στις 23/01/2020 μια 50χρονη γυναίκα 
δολοφονήθηκε από τον 48χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του κι 
αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο μέσα στο σπίτι τους στην Μακρακώμη Φθιώτιδας. Στις 18/08/2020 μια 52χρονη 
γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 60χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του 
μέσα στο σπίτι τους στην Παναγία Καλαμπάκας, όπου ζούσαν με τα 3 παιδιά τους.  Στις 26/10/2020 μια 37χρονη 
γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην Καλλιθέα, όπου ζούσαν με τις 2 
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κόρες τους.  Στις 22/11/2020 μια 44χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 44χρονο σύζυγό της, ο οποίος την 
πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους στον Πύργο Διρού Μάνης, όπου ζούσαν με τα 
2 παιδιά τους. Οι Steinman, Zemmelman και Knoblauch (1985), σε μια μελέτη 51 οικογενειών με συνεπιμέλεια , 
εντόπισαν μια λίστα παραγόντων που οδηγούν σε μια επιτυχημένη ρύθμιση. Αυτοί οι παράγοντες ήταν ο 
σεβασμός και η εκτίμηση του δεσμού μεταξύ των παιδιών και των πρώην συζύγων, ικανότητα αντικειμενικής 
κάλυψης των αναγκών του παιδιού μετά το διαζύγιο, η ικανότητα για ενσυναίσθηση των αισθημάτων του παιδιού 
και του συν-γονέα, η ικανότητα να μετατοπίζονται οι συναισθηματικές προσδοκίες από το ρόλο του συντρόφου 
στο ρόλο του συν-γονέα και η ικανότητα των πρώην συζύγων να δημιουργούν νέα όρια ρόλου και να δείχνουν 
υψηλή αυτοεκτίμηση και ευελιξία. ΩΣΤΟΣΟ,ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΗΝ 
ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ, ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΠΟΥ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΤΑΝ ΕΞ ΥΠΑΡΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ, ΕΡΕΙΔΟΜΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ. ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ, ΤΟΥΤΟ, ΟΜΩΣ ΥΠΟ 
ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΠΕΙΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Η΄ΠΟΙΝΗΣ 
ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ, ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ. ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ 
(ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΣ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ), ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΑΘΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
ΚΑΝΕΝΟΣ Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ο ΝΕΟΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΧΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΤΠΩΣΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΩΣ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ (ΑΠΟ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ) ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ 
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΒΙΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ ΘΛΙΨΗ, 
ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΘΥΜΟ (ΜΕΛΕΤΗ:«Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) οι 
οποίοι εξέτασαν ατομικούς, οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την 
προσαρμογή των παιδιών μετά το διαζύγιο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή 
ενός παιδιού, όπως η μετακόμιση σε νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες 
για την κακή προσαρμογή του παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η 
οικογενειακή εχθρότητα και η δυσκολία  προσαρμογής των γονέων». Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η 
ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ 
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ 
ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, 
Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 
ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ 
ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 
ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ. 
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31 Μαρτίου 2021, 08:14 | KΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ. το άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό στον 
γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο. ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως 
αυτά της ελευθερίας μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά  
υπέρμετρη επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει 
ουσιωδώς η επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα 
ανωτέρω συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει 
στην αλλαγή κατοικίας του τέκνου του,  δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την 
επιμέλεια του, πράγμα που καταλήγει στο λογικό άτοπο και  παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην 
επιθυμεί να αναλάβει την καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει 
αναλάβει την επιμέλεια)  την μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε,  όταν κρίνεται  είτε συναινετικά είτε 
δικαστικά ο ένας γονέας ως καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται 
αυτομάτως ακατάλληλος όταν αποφασίζει να μετοικήσει! αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που 
υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από 
την μέχρι σήμερα κατοικία του. 
31 Μαρτίου 2021, 08:03 | Αλέξανδρος Δουρίδας. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει Κατοικία την 
Κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής 
των γονέων, η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οιουδήποτε εξ αυτών ή σε τρίτο 
που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του». 
31 Μαρτίου 2021, 02:13 | Χρίστος Α. Ζέρβας. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει 
περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό 
το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα 
και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας.Ο κ Υπ. Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- 
ότι: «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά στον κόσμο». ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; Υπάρχει Εναλλασσόμενη 
κατοικία;– Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ.– ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ 
«ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, 
ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ…ΚΑΙ Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ 
ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα 
μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου!Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ 
ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL 
MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: “WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA 
KAI BΓAΛETE ANTIΘETA AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI 
BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 01:54 | Elpis Zervas. Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι:  «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο». ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
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ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 01:58 | Chris Zervas. Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ το 
προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!  
31 Μαρτίου 2021, 01:39 | Γιώργος K. Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η τελευταία κοινή 
κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των γονέων του. 
31 Μαρτίου 2021, 01:09 | Elisavet Efstratiou. Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι:  «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ- ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 01:28 | Elisavet Efstratiou. Προς τους 300 της βουλήςΑν αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
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στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 01:44 | Elpis Zervas. Προς τους 300 της βουλήςΑν αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι:  «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 01:31 | Chris Zervas. Προς τους 300 της βουλήςΑν αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι:  «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ.– ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ  
το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
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ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 00:20 | Χριστοδούλου Θεοδωρος. Κανένα δικαίωμα σε κακοποιητή! 
31 Μαρτίου 2021, 00:46 | Πηνελόπη Διαμαντάκη. Στα παιδιά εκτός γάμου, ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ 
ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα.Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Δηλαδή, με βάση το παραπάνω άρθρο ο πατέρας δεν έχει δικαίωμα 
να διεκδικήσει το δίκιο του, ούτε καν να ασκήσει έφεση; Σε ποια δημοκρατική κοινωνία υπάρχει αυτό; Θεωρείτε 
δηλαδή τον πατέρα και το τέκνο του εκτός γάμου υποδεέστερους στην κοινωνία; ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΕΝ ΑΝΑΓΚΗ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ «ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» όπου εκεί θα αναγράφεται ότι «ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος 
χρόνος και με τους δύο γονείς, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός 
γάμου είναι οπισθοδρομική. Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% 
των παιδιών της Ευρώπης και το 11,1% της Ελλάδας Όλα αυτά τα παιδιά είναι ίσα μεταξύ τους και δικαιούνται να 
μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς εξίσου. 
31 Μαρτίου 2021, 00:25 | Φωτιος Αγγελοπουλος. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
30 Μαρτίου 2021, 23:24 | Στέφανος Τσατάλμπασης. Με το περιεχόμενο το άρθρου πάλι αλλεπάληλα δικαστήρια 
θα γίνονται. Ο χρόνος του παιδιού με τους γονείς πρέπει να είναι 50-50 εφόσον είναι ικανοί οι γονείς. Οτιδήποτε 
άλλο το μόνο που θα καταφέρει είναι να ταλαιπωρεί τις παιδικές ψυχές. 
30 Μαρτίου 2021, 23:24 | Μπακαλούδης Παναγιώτης. Γειά σας.Πολυάριθμες μελέτες σχετικών επιστημόνων 
στην Ελλάδα και Διεθνώς, έχουν αποδείξει πως το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη επαφή, φυσική 
παρουσία και ανατροφή, των δύο γονέων του παιδιού, εφόσων δεν αναιρούνται οι προϋποθέσεις ως 
φυσιολογικοί γονείς.Πέρα από την νομική ισότητα των δύο γονέων και της ισόχρονης φυσικής παρουσίας των δύο 
γονέων με το παιδί τους, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως η γονική μέριμνα είναι μία και αδιάσπαστη. (Άρθρο 3). 

Για αυτούς τους λόγους παρακαλώ όπως προστεθούν:➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση 
άρθρου 1514 ΑΚ. «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας εχ́ει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – 
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Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακης́ άσκησης (…). Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε 
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνιάς, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης 
του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλημ́ατα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα.Σας ευχαριστώ. Παναγιώτης Μπακαλούδης. 
30 Μαρτίου 2021, 22:46 | Μπακαλούδης Παναγιώτης. Πολλές έρευνες σχετικών επιστημόνων, στην Ελλάδα και 
διεθνώς, έχουν αποδείξει τα οφέλη της σύγχρονης παρουσίας, επαφής και ανατροφής και των δύο γονιών με το 
παιδί τους, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις ως φυσιολογικοί γονείς. Παρακαλώ όπως υπάρξει 
μέριμνα και προστεθεί: 1) Νομική ισότητα των δύο γονέων.  2) Βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να είναι η ισόχρονη 
φυσική παρουσία των δύο γονέων στην ζωή του παιδιού τους. 3) Να είναι ξεκάθαρα η γονική μέριμνα μια και 
αδιάσπαστη. 
30 Μαρτίου 2021, 22:46 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Η 
προσθήκη της δυνατότητας επίδοσης εγγράφων που αφορούν το τέκνο προς οιονδήποτε εκ των γονέων (κατ’ 
επιλογή προφανώς του παραγγέλλοντος την επίδοση), δηλαδή και στον γονέα που τυχόν δεν του έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια, θέτει αδικαιολόγητα υπό διακινδύνευση τα συμφέροντα του τέκνου, εν όψει της τυχόν (και όχι 
σπάνιας) προβληματικής επικοινωνίας μεταξύ των εν διαστάσει συζύγων. Η ρύθμιση είναι ασύμβατη με την κοινή 
παθητική νομιμοποίηση των γονέων που ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:40 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ 
ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 
ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο 
ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ 
ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ 
ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; 
ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ. 
30 Μαρτίου 2021, 22:35 | Παναγιωτης Αβραμης. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
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ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 22:47 | Κωστας σαμαρας. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να 
ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής 
τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την 
υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου.Σε 
περίπτωση που το τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το 
τέκνο». 
30 Μαρτίου 2021, 22:51 | Κωστας σαμαρας. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. 
30 Μαρτίου 2021, 21:04 | Ανδρέας Ροδόστογλου. Με αυτά που γράφει το άρθρο πάλι ο ένας γονέας μειονεκτεί 
και κατ’ επέκταση το παιδί πάλι χάνει την πολλή σημαντική του επαφή με αυτόν που μειονεκτεί. Πόσο δύσκολο 
είναι να γίνει αυτό που επιτυχημένα συμβαίνει στην Ευρώπη χρόνια τώρα, εφόσον και οι 2 γονείς τηρούν 
προϋποθέσεις; 
30 Μαρτίου 2021, 21:29 | Πέτρος Μεταλλινός. Υποτίθεται ότι γίνεται αλλαγή στο νομοσχέδιο για να εξισωθεί ο 
χρόνος επικοινωνίας του παιδιού και με του 2 γονείς. Πως είναι δυνατόν μετά από 40 χρόνια να μην μπορεί να 
αλλάξει κάτι ουσιώδες; Είναι δυνατόν να υπάρχουν γονείς που τα σπίτια τους να έχουν απόσταση λίγων 
εκατοντάδων μέτρων και το παιδί να μην μπορεί να μοιράζεται και τους 2 γονείς του ισόχρονα; 
30 Μαρτίου 2021, 21:52 | M.M. Η διάταξη είναι προβληματική και αντίκειται στον θεμελιώδη κανόνα της από 
κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας από τους γονείς. Οι γονείς, εφόσον ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα, 
είναι και οι δύο νόμιμοι αντιπρόσωποι των ανηλίκων τέκνων τους σε κάθε προσωπική ή περιουσιακή υπόθεση 
που το αφορά. Η εκπροσώπηση του ανηλίκου τέκνου πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και από τους δύο γονείς προς 
τους οποίους πρέπει να επιδίδεται η κλήση για δικαστική παράσταση και δεν αρκεί για τη νομότυπη κλήτευση η 
κλήτευση του ενός (1510 παρ. 1 εδ. β και 126 ΚΠολΔ παρ 1 εδ. β). Εξάλλου, κανένα πρόσωπο (ούτε ο ανήλικος) 
δύναται να έχει διπλή κατοικία. Σε περίπτωση χωριστής διαβίωσης των γονέων, το κριτήριο της συνήϋους 
διαμονής είναι προβληματικό. Η επίδοση δικογράφου σε οποιοδήποτε γονέα, δηλ. ακόμη και σε αυτόν με τον 
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οποίο το τέκνο δεν διαμένει συνήθως θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ιδίως σε περίπτωση τεταμένων 
σχέσεων μεταξύ των γονέων (λ.χ. αν το τέκνο έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία). 
30 Μαρτίου 2021, 21:48 | Αρτεμις Βασιλατου. Μυθος οτι τα παιδια θα ειναι μπαλακια εαν ψηφιστει η 
εναλλασσομενη κατοικια.Μπαλακια ειναι τωρα με τα 3ωρα απογευματα! Εαν τα παιδια εναλλασσονται στις δυο 
οικιες των γονεων ανα εβδομαδα δεν θα εχουν λογο να ταλαιπωρουνται και θα τα φροντιζει και ο πατερας τους 
που το εχουν απολυτη αναγκη .Τα παιδια εχουν απολυτη αναγκη και απο την θαλπωρη και φροντιδα του πατερα 
τους.Δυο γονεις εχει και τους αγαπαει και τους χρειαζεται και τους δυο! ΟΧΙ γονεις 2 ταχυτητων. ΟΧΙ γονεις των 
κλασματων ! Το δικαιο πρεπει να ειναι δικαιο! Οσοτιμοι ,Ισοχρονοι, Ισονομοι γονεις! 
30 Μαρτίου 2021, 21:35 | Γιώργος Δικαίος. Αναφερόμενος σε παρά πολλές επιστημονικές μελέτες από 
ανθρωπους πολλών ειδικοτήτων , μεμονωμένα η σε σύνολο ομάδων , μέσω ερευνητικών κέντρων η 
πανεπιστημίων θα ήθελα να τονίσω ότι στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε ,ναι μεν είναι απαραίτητη η 
παρουσία της μητέρας αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις. Ο αντρικος πληθυσμός έχει πλέον 
αποδεχτεί το ποσό σημαντικός είναι ο ρόλος του από την πρώτη μέρα της ζωής ενός παιδιού . Σε μεγάλο ποσοστό 
έχει καλύψει και τις υποχρεώσεις της μητέρας. Οσο ισχυρός είναι ο δεσμός μητέρας παιδιού άλλο τόσο και 
σημαντικός είναι ο δεσμός με τον πατέρα. Όσο λυπηρό και αν ακούγεται , που όλοι το γνωρίζουν αλλά κανείς δεν 
το παραδέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών χρησιμοποιούν τα παιδιά ως όπλο για την συναισθηματική 
κακοποίηση του πατέρα αλλά και ως μέσο για την επίτευξη διαφόρων στόχων πέρα των αναγκών ενός παιδιού . 
Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το ποσό επιμονή δείχνουν οι γυναικείες οργανώσεις για την αποτροπή της 
συνεπιμελειας. Τι καλύτερο δωρο υπάρχει στην ζωή ενός παιδιού από την αγάπη και την παρουσία των γονιών 
του;; Μη θεσπίζοντας τον όρο υποχρεωτική συνεπιμελεια απλά δίνεται η δυνατότητα σε πολλές γυναίκες ο 
«ευνουχισμός» του πατέρα με σφραγίδα δημοσίου. ΘΕΩΡΩ ΑΠΙΘΑΝΟ ΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΚ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΛΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ. 
Για μια φορά στην ιστορία αφήστε στην άκρη τα θέλω και τα πρέπει μιας μικρής ομάδων ανθρώπων και κοιτάξτε 
το πραγματικό καλό . Ο όρος οικογένεια διαλύεται γιατί το επιτρέπει η δικαιοσύνη. Οικογένεια δεν είναι μόνο 4 
άτομα μέσα σε ένα σπίτι. Υπάρχουν παππούδες γιαγιάδες ξαδέρφια που στερούνται το καλύτερο δωρο της ζωής. 
Κάντε την διαφορά και θα δείτε ότι η ιστορία και ο χρόνος θα σας ανταμείψει !!! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 20:00 | Ε.Χ. Προσωπική ιστορία ,έγκυος γυναίκα να ζώ τη βία με κινδυνο να χάσω το παιδί μου 
από βία του πρώην συζύγου με τα πρωην πεθερικα (ανιόντες) να κλείνουν μάτια και αυτιά σε όλα,όντας στην ίδια 
πολυκατοικία και να με πετάνε έξω απο το σπίτι με ένα μωρό στα χέρια,επειδή τόλμησα να τον καταγγείλω γιατί 
φοβόμουν για την ίδια μου τη ζωή και τη ζωή του παιδιού μου.Έχω 3 πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις,μέχρι 
να γίνουν αμετάκλητες θα με εκθέτει ο νόμος σας σε κίνδυνο;Επίσης για ποιούς ανιόντες μιλάμε;Τη γιαγια και 
παππου που πέταξαν νεογεννητο και λεχωνα στο δρόμο;Ευελπιστώ να μη ληφθεί υπόψιν όλο το copy paste 
παρακάτω με τα διαφορετικά ονόματα,όπως και όλοι οι δήθεν «παππούδες και γιαγιάδες» που έχουν γίνει 
αστέρες του πληκτρολογίου και γράφουν στη διαβούλευση.Μακάρι να μη ψηφιστεί.Φοβόμαστε γυναίκες και 
παιδιά. 
30 Μαρτίου 2021, 20:48 | Παυλος Σιδερατος. Αρθρο 3Ως τοπος νομιμου κατοικιας πρεπει να οριζεται η τελευταια 
κοινη κατοικια των γονεων του. 
30 Μαρτίου 2021, 20:45 | ΧΑΡΗΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, 
που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι 
ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει 
να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί ως 
εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί 
μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία 
και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των 
γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη 
στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη 
του». 
30 Μαρτίου 2021, 20:18 | Ευφροσυνη Χαμαλακη. Το συμφέρον του παιδιου, για το οποίο θα έπρεπε να μεριμνά 
το νέο νομοσχέδιο δεν είναι να τρέχει πέντε μέρες από εδώ και πέντε από εκεί σαν βαλίτσα, για να ικανοποιηθουν 
οι γονείς προασπιζοντας τα δικαιώματα τους. Αντιμετωπίζουν τα παιδιά σαν κτήματα προς μοιρασια δείχνοντας 
τον εγωκεντρικο χαρακτήρα της επιδίωξης τους ενω πάνω από όλα βρίσκεται η υγιής ψυχοσυναισθηματικη 
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ανάπτυξη του παιδιού και αυτό χρειάζεται περιβάλλον σταθερότητας. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 20:57 | Γιαννακόπουλος Νικόλαος. Ως πατέρας 2 παιδιών χώρισα αναίμακτα, συναινετικά 
εξωδικαστικά και παίρνοντας επάνω μου όλες τις ευθύνες που μου αναλογούν για την διατροφή των παιδιών 
παραχωρόντας την επιμέλεια στην πρώην σύζηγο μου .Δεν έχει μπει ποτέ θέμα από την μητέρα τους για την 
οποιαδήποτε επαφή θέλω να έχω, όπου και όπως και με ποια διάρκεια. Ολα ελεγχόμενα. Ολα υπέρ των παιδιών. 
Θα ήθελα κάποιος να μου πει Γιατί να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική «συνεπιμέλεια» και ποιους εξυπηρετεί η 
δεσμευτική αυτή ρύθμιση δια της δικαστικής βίας. Μου φαίνεται δεν υπάρχει ούτε ψήγμα κοινής λογικής σε όλα 
αυτά τα «ψεύτο κινήματα» των πληγωμένων πατεράδων. Προσωπικά δεν θα αποδεχθώ ποτέ την δια νόμου 
«συνεπιμέλεια». Είναι άστοχη και φωτογραφίζει μόνο τα διαζύγια της βίας και τρόμου δίνοντας ευκαιρία στον 
«κάθε αυτόπικραμένο» να δικαιολογήσει ότι ενώ δεν έκανε τίποτα στην οικογενειακή συμβίωση, τώρα είναι 
έτοιμος εκδικητικά να τα κάνει όλα. Όχι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο!!!!! 
30 Μαρτίου 2021, 19:02 | Νικολαος. Οταν λεμε τοπος κατοικιας τεκνου πρεπει να ειναι ο τελευταιος τοπος κοινης 
κατοικιας των γονεων εννοουμε την ΠΕΡΙΟΧΗ Κ ΟΧΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ!!!Δεν ειναι δυνατον μια μητερα που κατοικουσε 
θεσσαλονικη να πηρε το παιδι για το καλο του κ να μετοικησε στην Σπαρτη!!!Επιστροφη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ πισω στην 
θεσσαλονικη για κακη ασκηση γονικης μεριμνας κατα του τεκνου κ παρεμποδιση επικοινωνιας κατα του πρωην 
συζυγου!!!Ο ψυχισμος του παιδιου μας ενδιαφερει!!! 
30 Μαρτίου 2021, 19:34 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – Η ΛΙΤΣΑ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΣύνδεσμοςΤο 
συμφέρον του γονέα που έχει την επιμέλεια (της γυναίκας) είναι μία ορισμένη νομική έννοια που εξειδικεύεται 
κατά περίπτωση από το Δικαστήριο με την μορφη διατροφάρας. Υπάρχει αυτός ο ενδεδειγμένος και οριζόντιος 
τρόπος εξυπηρέτησης του συμφέροντος της μητέρας που ονομάζεται διατροφή σε άνεργο 500 ευρώ 
υπολογιζόμενη σε εισοδήματα επιστημονικής φαντασίας Σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του γονέα με την 
επιμέλεια υπαγορεύει την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα και η επιδίκαση των 
υπερδιατροφάρων επιτυγχάνεται με ψευδείς καταγγελίες. να γίνει γνωστοποίηση σε όλες τις κυρίες του 
συνδέσμου (και στην λίτσα) ότι μέχρι άυρθιο θα μπει η διατροφάρα πάμε για μπύρες. Εκ του Κέντρου. Η λίτσα 
30 Μαρτίου 2021, 19:48 | Βαρβερίδου Μ. Όχι άλλα παιδιά βαλίτσες!Απόσυρση! 
30 Μαρτίου 2021, 19:27 | Δημητρης Δ. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει Κατοικία την Κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, 
η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οιουδήποτε εξ αυτών ή σε τρίτο που ασκεί την 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του». 
30 Μαρτίου 2021, 18:06 | Δημήτριος Παπαγιώτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Άρθρο 3 Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση 
άρθρου 56 ΑΚΑν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος θα 
πρέπει να έχει κατοικία την κατοικία και των δυο γονέων εφόσον αυτή εναλλάσσεται, όπου αυτό είναι εφικτό, και 
όχι να έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Το παραπάνω έρχεται σε αντίθεση με 
το σκοπό (αρθρο 2) που είναι η ενεργός παρουσία και των δυο γονέων στην ανατροφή του τέκνου. Για τις 
περιπτώσεις που δε μπορεί να εφαρμοστεί η εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου (π.χ. οι γονείς διαμένουν σε 
διαφορετικό δήμο ή πόλη ή νομό ή κατόπιν συμφωνίας των γονέων το τέκνο να διαμένει μόνιμα στην κατοικία 
του ενός γονέα) τότε και μόνο τότε θα πρέπει η κατοικία του τέκνου να είναι η κατοικία του γονέα με τον οποίο 
διαμένει. 
30 Μαρτίου 2021, 18:59 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ. Πώς είναι δυνατόν να επιδοθούν σε οποιαδήποτε κατοικία άραγε; Και αν 
οι γονείς είναι σε δικαστική διαμάχη ή δεν μιλούν ή με δόλο ένας από τους δύο τα αποκρύψει τι γίνεται; Αν 
αφορούν θέματα υγείας, εκπαίδευσης ή έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες προς απάντηση και αφορούν το 
μέλλον του παιδιού τι γίνεται το καημένο το παιδάκι; Είναι δυνατόν να μην έχει μόνιμη κατοικία και στο όνομα 
μιας δήθεν συνεπιμέλειας να καταστρατηγείται η ασφάλεια, η σταθερότητα της ζωή του; Ποιο μεγάλο μυαλό 
σκέφτηκε κάτι τέτοιο; 
30 Μαρτίου 2021, 17:04 | Eva. Τα έγγραφα να δίνονται στον γονέα με τον οποίο διαμένει, ή αλλιώς και στους δύο 
γονείς αν αφορούν και τους δύο. Τι όφελος έχει να δοθούν τα έγγραφα μόνο στον γονιό με τον οποίο θα διαμένει 
λιγότερο? 
30 Μαρτίου 2021, 17:14 | Γ.Γ. Αυτό με τα έγγραφα δεν είναι ξεκάθαρο, τα έγγραφα πρέπει να δίνονται στον γονέα 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο και φροντίζει για αυτό, ώστε να τα χρησιμοποιεί όπου απαιτείται για υποθέσεις 
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που αφορούν το τέκνο! Βεβαίως και ο άλλος γονέας να έχει πρόσβαση σε έγγραφα, όπως και έχει, αλλά σε 
έγγραφα που χρειάζεται ο ίδιος. Κάποια έγγραφα μπορούν να δίνονται και στους δύο, εφόσον είναι απαραίτητο. 
Δλδ. να χρειάζεται η μητέρα που μένει με το τέκνο ένα έγγραφο για μια υπηρεσία και να το δώσουν στον πατέρα 
και να τον παρακαλαεί να της το δώσει? Εδώ στα σχολεία που, υποτίθεται, ότι γνωρίζουν πώς πρέπει να 
ενημερώνουν εξίσου και τους δύο γονείς και κάποια θέματα μονο εμένα που μένω με το παιδί, ιδιωτικό σχολείο 
και τους πληρώνω μόνο εγώ, και δώσαν τον έλεγχο επίδοσης στον πατέρα και δεν μου το έδινε! Δλδ, ας είμαστε 
πρακτικοί και ρεαλιστές, ο νόμος θα πρέπει να διευκολύνει τις καταστάσεις! 
30 Μαρτίου 2021, 16:11 | ΕΛ. Η διάταξη είναι προβληματική και αντίκειται στον θεμελιώδη κανόνα της από κοινού 
άσκησης της γονικής μέριμνας από τους γονείς. Οι γονείς, εφόσον ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, είναι και 
οι δυο νόμιμοι αντιπρόσωποι των ανηλίκων τέκνων τους σε κάθε προσωπική ή περιουσιακή υπόθεση που τα 
αφορά. Η εκπροσώπηση του ανήλικου τέκνου πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και από τους δυο γονείς προς τους 
οποίους πρέπει να επιδίδεται η κλήση για δικαστική παράσταση και δεν αρκεί για τη νομότυπη κλήτευση, η 
κλήτευση του ενός (1510 παρ. 1 εδ. β και 126 ΚΠολΔ παρ 1 εδ. β). Εξάλλου, κανένα πρόσωπο (ούτε ο ανήλικος) 
δύναται να έχει διπλή κατοικία. Σε περίπτωση χωριστής διαβίωσης των γονιών, το κριτήριο της συνήθους διαμονής 
είναι προβληματικό. Η επίδοση δικογράφου σε οποιοδήποτε γονέα, δηλ. ακόμη και σε αυτόν με τον οποίο το τέκνο 
δεν διαμένει συνήθως θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ιδίως σε περίπτωση τεταμένων σχέσεων μεταξύ 
των γονέων (λ.χ. αν το τέκνο έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία). 
30 Μαρτίου 2021, 16:21 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. Δεν είναι δυνατόν το ανήλικο τέκνο 
να έχει 2 διευθύνσεις στις οποίες να γίνεται αποστολή, γνωστοποίηση ή ακόμη και επίδοση εγγράφων με 
δικαστικό επιμελητή. Εκτός από ευθέως αντίθετη προς το άρθρο 51 ΑΚ κατά το οποίο «κανένας δεν μπορεί να έχει 
συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες» δημιουργείται σύγχυση για την εν τοις πράγμασι γνώση των 
επιδοθέντων εγγράφων. Τεκμαίρεται συνεπώς ως νόμιμη, επίδοση προς το τέκνο, η οποία πλέον μπορεί να γίνει 
και σε διεύθυνση γονέα με τον οποίο για οποιοδήποτε λόγο το τέκνο δεν έχει πλέον επικοινωνία, ή ο οποίος 
γονέας από κακοβουλία προς τον έτερο πρώην σύζυγο να μην γνωστοποιήσει το έγγραφο που του έχει επιδοθεί, 
με αποτέλεσμα το τέκνο ή ο γονέας με τον οποίο διαμένει να μη λαμβάνουν ποτέ πραγματική γνώση των εννόμων 
συνεπειών που πρόκειται ή απειλείται να επέλθουν. Ταυτόχρονα μάλιστα οδηγούμαστε και στο νομικό παράδοξο 
ο γονέας που στρέφεται για οποιοδήποτε λόγο δικαστικά κατά του τέκνου (πχ. αγωγή για μείωση διατροφής) να 
μπορεί να επιδώσει στον εαυτό του το σχετικό δικόγραφο για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου! ) 
30 Μαρτίου 2021, 16:13 | Γιώτα. Είναι παράλογο να αναφέρεται ότι ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του 
γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει αλλά η επίδοση των εγγράφων που αφορούν το τέκνο να γίνεται στην 
κατοικία οποιουδήποτε γονέα. Θέλει να χρυσώσει το χάπι ότι τάχα κάτι δίνετε και στον άλλο γονέα? 
30 Μαρτίου 2021, 16:49 | Αγησίλαος Κ. Με την προσθήκη της δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 56ΑΚ, 
δημιουργείται σύγχυση, αφού οδηγούμαστε στο νομικό παράδοξο ο γονέας που στρέφεται για οποιοδήποτε λόγο 
δικαστικά κατά του τέκνου του (πχ. αγωγή για μείωση διατροφής) να μπορεί να επιδώσει το σχετικό δικόγραφο 
στον εαυτό για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου! Παράδειγμα 1: Η γιαγιά τέκνων, των οποίων ο γονέας (και γιος 
της συγκεκριμένης γιαγιάς) έχει διακόψει την επικοινωνία με τα τέκνα του, χωρίς ωστόσο να έχει απολέσει την 
γονική μέριμνα, μπορεί να καταθέσει αγωγή επικοινωνίας (προκειμένου να δύναται να βλέπει τα εγγόνια της) 
επιδίδοντας το εν λόγω δικόγραφο στην οικία του γιου της.Παράδειγμα 2:  Μητέρα, η οποία καταβάλει μηνιαία 
διατροφή στα τέκνα της, κατόπιν απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου, τα οποία διαμένουν με τον 
πατέρα, δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο ίδιο δικαστήριο ζητώντας τη μείωση της μηνιαίας 
διατροφής, επιδίδοντας, ωστόσο, την αίτηση στην ίδια της την οικία. 
30 Μαρτίου 2021, 16:34 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ. Το άρθρο 56 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθει ως εξής:Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική 
μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο, γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που 
ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Επίσης πρέπει να 
γίνεται προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́, ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει, μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ και αμετάκλητη δικαστική́ απόφαση.Σημαντικό είναι να θεσπιστεί πλάνο ανατροφής (parenting 
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plan), στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς, θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του 
παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το 
παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς, θα τα συμπληρώνει ο 
δικαστής. 
30 Μαρτίου 2021, 15:58 | Μαρινα. Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί: 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
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ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
30 Μαρτίου 2021, 14:45 | Χρήστος. Καθημερινή και ελεύθερη επικοινωνία των παιδιών με κάθε γονέα. Αυτό εστί 
ισότητα και από κοινού άσκησης επιμέλειας. Είναι απλό, εάν φοβάται ο νόμος να επέμβει σε κάτι, αρκεί να 
αναγράφεται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ κάθε βιολογικού γονέα με τα παιδιά του. 
30 Μαρτίου 2021, 14:04 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ. Το παιδί δεν είμαι μπαλάκι για να αλλάζει κατοικία μέσα στην εβδομάδα 
ή έστω και ανά μήνα, πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία και η επικοινωνία να μην επηρεάζει το πού κατοικεί ή να 
επηρεάζει τις δραστηριότητές του. Σχολεία, αθλητισμός, γλώσσες, φίλες/φίλους. Το χειρότερο είναι ότι τα 
έγγραφα θα επιδίδονται σε οποιονδήποτε γονέα, και με τις συγκρουσιακές σχέσεις που υπάρχουν, μπορεί και 
αυτό να αποτελεί αντικείμενο διαμάχης. Τα έγγραφα πρέπει να παραδίδονται στον γονέα με τον οποίον διαμένει 
το παιδί. 
30 Μαρτίου 2021, 12:43 | ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Για την κατοικία. Θα πρέπει να θεωρούνται κατοικίες τα σπίτια 
και των δυο γονέων. Το παιδί πρέπει να ζει και με τους δυο γονείς του έτσι θα μάθει : ότι οι άνθρωποι είναι ίσοι 
μεταξύ τους, ότι οι νόμοι της πολιτείας δεν κάνουν εξαιρέσεις βάση του φίλου των πολιτών, ότι το σπίτι του γονέα 
με τον δεν διαμένει συνήθως δεν είναι το σπίτι του Σαββατοκύριακου ή της βόλτας, ότι δεν υπάρχει πρωτεύων 
και δευτερεύων γονιός. Ο σημαντικότερος όμως λόγος που είναι για το καλό του παιδιού είναι ότι πρέπει να ζει 
και με τους δυο γονείς του ( εναλλασσόμενη κατοικία – ίδιος χρόνος και με τους δυο γονείς ), να μαθαίνει από 
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αυτούς, να τους γνωρίζει, να μην έχει μόνο ένα πρότυπο στην ζωή του, η καθημερινότητα του να μην είναι 
μονόπλευρη, να μη αποξενώνεται από τον γονιό του όπως προτείνουν τόσες και τόσες μελέτες.Για την επίδοση 
εγγράφων. Τα έγγραφα που αφορούν το παιδί πρέπει να επιδίδονται στα σπίτι και των δυο γονέων, έχει κάποια 
πρακτική δυσκολία, αλλά αν δεν θα γίνει ο γονιός με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί δεν θα έχει πρόσβαση στα 
χαρτιά του παιδιού του ή πλήρη ενημέρωση όπως πρέπει να έχει. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στα παιδιά μας. Αυτό 
ισχύει σήμερα και πρέπει να αλλάξει. 
30 Μαρτίου 2021, 12:14 | Νατάσα Λεχουδη. Καλές , χρυσές οι διαμεσολαβησεις , αλλά αν ο νόμος δεν είναι 
ξεκάθαρος ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ διαμονής του παιδιού στον ένα και στον άλλο γονιό (και όχι στο γονιό με τον 
οποίο συνήθως διαμένει το παιδί). ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΤΟΠΟΣ κατοικίας του παιδιού. Ο τόπος διαμονής πριν χωρίσουν 
οι γονείς (γιατί αν ήταν παντρεμένοι και είχαν παιδιά θα πήγαινε ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή?) Όχι 
βέβαια. ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ και άμεσες ποινές για γονική αποξένωση και ενδοοικογενειακή βία από όποιον από τους δύο 
γονείς και αν προέρχεται. Όχι να δικάζονται τέτοιες υποθέσεις μετά από δύο-τρία χρόνια. Να επισημάνω εδώ ότι 
έχει γίνει καταγγελία σε αστυνομικό τμήμα για ενδοοικογενειακή βία και η απάντηση του οργάνου ήταν . κανονικά 
πρέπει να πάει αυτόφωρο ο καταγγελλόμενος (στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η μητέρα )αλλά επειδή είναι 
μητέρα δεν θα πάει αυτοφωρο. Και εγώ αναρωτιέμαι αν ήταν πατέρας ο καταγγελλόμενος θα πήγαινε 
οπωσδήποτε αυτόφωρο? Σιγουρα ναι. ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ και άμεσες ποινές για αποδεδειγμένα ψευδείς κατηγορίες , και 
όχι να συντάσσονται αγωγές με ότι κατέβει στο νου του καθενός, με όσο πιο πολλά φαντασιωτικά ψέματα μπορεί 
και να τα δέχεται ο δικαστής με ελαφρά την καρδία .Ετσι καθαρίζουν τα θολά νερά της μέχρι τώρα υπάρχουσας 
νομολογίας.ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ και όχι ΠΥΘΙΟΥΣ νόμους που απλά αναταρασουν τα νερά και αντί να τα 
ξεκαθαρίσουν τα θολώνουν πιο πολύ. 
30 Μαρτίου 2021, 12:46 | Ν.Χ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει 
κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο 
γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί 
υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 11:34 | Βανεσσα Γεροσταθου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 11:40 | Βασιλική Γαρδίκα. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 11:16 | Κατερίνα Γαλάτης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 11:26 | Χρύσα Γαλανη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 



1049 
 

ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 11:52 | Χριστινα Βουλγαρη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 11:36 | Κυριακη Βλαχου. Άρθρο 3.Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 10:18 | ΑΡΗΣ. Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών,επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ αυτό και ο πιό 
άσχετος μπορεί να το κατανοήσειεπειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την 
συνεπιμέλεια,επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, 
έχει αυτοδυναμία, η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, 
αλλά μόνο σε αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή»Επειδή η μιλίνα μας δεν 
τον ψήφισε ουτε το ΜΩΒ. Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης,. Επειδή οι Ευρωπαικές 
Οδηγίες , οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις 
επιταγές της ΔΣΔΠ απο αυτό το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες,επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση 
και για αυτό θέλει να αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 
40% που ψήφισε ΝΔ και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων. 
30 Μαρτίου 2021, 10:50 | Νίκος Βλαντής. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 10:30 | Άκης Βιολιντζής. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 10:15 | Ελισάβετ Βιεννα. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.3 
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30 Μαρτίου 2021, 10:08 | Ευαγγελία. 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο 
επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 
από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και 
ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση.2. Ανατρέπει 
την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την 
εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από 
το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς 
(«ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το 
συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, 
ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα 
από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για 
ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή 
θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών.3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά 
με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με 
αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας 
τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί.4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης.5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
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τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών.6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης.7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση.8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν.9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών.10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
30 Μαρτίου 2021, 10:21 | Ευστάθιος Βεντούρης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 10:50 | Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ. ΑΡΘΡΟ 3. Το συμφέρον του παιδιού είναι να ασκείται η γονική μέριμνα 
και από τους δύο γονείς με εναλλασσόμενη 50/50 κατοικία, για να αποφεύγονται οι δικαστικές διαμάχες και ο 
πατέρας να είναι επισκέπτης στην ζωή του παιδιού. 
30 Μαρτίου 2021, 10:38 | Βασίλειος Βασιλάκης. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
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μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:05 | Νικος Λαμπρου. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:38 | Λυδία Ανδρακάκου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
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ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 10:10 | Ιουλία Αναστασίου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 09:34 | Βασίλειος Αναστασιαδης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 09:01 | Θεοφιλος Αναγνωστου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 09:10 | Ιωάννης Αμπατζίδης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 09:13 | Πέτρος Τζάνος. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται με την εναλλασσόμενη κατοικία, 
που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι 
ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει 
να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. Το άρθρο 56 προτείνεται να τεθεί ως εξής: 
«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και 
των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
30 Μαρτίου 2021, 09:30 | Ανδρέας Αμανατιάδης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 09:07 | Θεανώ Μολ. H προσθήκη στο άρθρο 56 ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση 
των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή την τροποποίηση δημιουργούνται δύο 
παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι 
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έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη 
δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο γονέας που θέλει να στραφεί κατά του 
τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του 
τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η ρύθμιση. 
30 Μαρτίου 2021, 09:47 | Νικόλαος Αλεύρης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 09:13 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ. Στερείτε λογικής να έχει ο ανήλικος κατοικία την κατοικία του 
γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει και η επίδοση των εγγράφων που αφορούν το τέκνο να γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε γονέα.Θέλετε να χρυσώσετε το χάπι,’οτι δήθεν κάτι δίνετε και στον άλλο γονέα? 
30 Μαρτίου 2021, 09:31 | Χ. Κ. Τι θα συμβαίνει αν οι γονείς μένουν μακριά; Πώς θα ρυθμίζεται ο ίσος χρόνος; Και 
αν το παιδί έχει ιδιαιτερότητες (π.χ. φάσμα;) Οι επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή του παιδιού έχουν ληφθεί υπόψη; 
Για το γονλέα που μένει μακριά τι προβλέπεται; Κυρώσεις που δεν θα περνάει ίσο χρόνο με το παιδί του; 
30 Μαρτίου 2021, 08:45 | Αναστάσιος. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα 
που ασκεί εξίσου τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων 
που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 07:16 | Ηλιαννα Ρηγα. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 07:32 | Χρήστος Γκούβερης. Προτείνω τις παρακάτω τροποποιήσεις:. Άρθρο 3. Ένα 
αντικειμενικο κριτηριο για την εναλλασσομενη κατοικια είναι η μεγαλυτερη αποσταση που διανυει σχολικο 
λεωφορειο ιδιωτικου σχολειου. Αν είναι καλοι γονεις εκεινοι που στελνουν τα παιδια τους σε ένα καλο σχολειο 
40 χιλιομετρα μακρια, γιατι το ιδιο παιδι δεν μπορει να κανει αυτή την αποσταση αν οι γονεις του είναι 
διαζευγμενοι. Πως επηρεαζει το καλο του παιδιου η νομικη σχεση των γονιων του ή η οικονομικη τους δυνατοτητα; 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ως τόπος 
κατοικίας του ανήλικου τέκνου παραμένει ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων. Ο ανήλικος 
διαμενει ίσο χρόνο στην κατοικία κάθε γονέα, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία. Με δικαστική 
απόφαση δεν επιτρέπεται να οριστεί, για οποιονδήποτε από τους γονείς, χρόνος διαμονής του ανήλικου τέκνου 
με αυτόν μικρότερος του 50% του συνολικού χρόνου του τέκνου, περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 01:33 | Αχιλλέας Μπανος. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει 
κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο 
γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί 
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υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
30 Μαρτίου 2021, 00:23 | Μαρία Καπερώνη. Προτείνω να αλλάξει ως εξής: Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση 
άρθρου 56 ΑΚ. Άρθρο 56. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν 
τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία 
του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.(Είναι σημαντικό για το παιδί μετά το χωρισμό των γονιών του να μην μεταβληθεί 
το κοινωνικό, σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον του ώστε να συνεχισθεί η καθημερινότητα οι 
συναισθηματικές σταθερές στα πρόσωπα και των δύο γονιών του. Η μονομερής -από έναν γονέα- απομάκρυνση 
του παιδιού συνιστά συμπεριφορά γονικής αποξένωσης και αντιτίθεται προς το συμφέρον του παιδιού).  
30 Μαρτίου 2021, 00:49 | gk. Λυπάμαι βαθύτατα γι αυτό που συμβαίνει. είμαι μονογονεας. Πέρασα πολλά χρόνια 
σε ψυχοφθόρα/κοστοβορα δικαστήρια. ο πρώην σύζυγος, μου ζητούσε επιμέλεια χωρίς να την θέλει. ολα για την 
διατροφή…. ασκούσε(δυστυχώς εξακολουθεί) λεκτική βια και προσπαθεί να χειραγωγήσει τα παιδιά.Η γνώμη μου 
μετα απο ολο αυτο το μαρτύριο που αναγκάζομαι να περνώ ,ειναι να τηρούνται οι νομοι για αρχή και να υπάρχουν 
κοινωνικές υπηρεσίες για την συνεργασία των γονέων. 
30 Μαρτίου 2021, 00:20 | Ειρήνη Μαυρίδου. Ως τόπος κατοικίας να οριστεί ο τόπος που έμενε το ζευγάρι πριν 
χωρίσει!!! Η κατοικία εφόσον η απόσταση το επιτρέπει να είναι εναλλασσόμενη με ίσο χρόνο σε δύο λειτουργικά 
σπίτια! Οτιδήποτε άλλο δεν είναι συμφέρον του παιδιού. 
30 Μαρτίου 2021, 00:40 | Ρ.Μ εκπαιδευτικός. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ 
ΕΜΕΝΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ! Ως κατοικία του παιδιού (εφόσον η απόσταση το επιτρέπει) να οριστεί 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ & ΙΣΟΧΡΟΝΗ διαμονή σε ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ!!! Μόνο αυτό 
εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού!!! 
30 Μαρτίου 2021, 00:54 | gk. Εάν υπαρχουν συγκρουσιακές σχέσεις η συνεπιμέλεια ειναι καταστροφικη για το 
παιδι.Μεγαλώνει το άγχος και η ανασφάλειά του σε μια εποχή που χρειάζεται σταθερότητα εφόσον κλονίζεται η 
οικογενειακή του σχέση. Μετατρεπει την μητέρα σε έναν αδύναμο κρίκο ,στις περιπτώσεις μάλιστα που είναι 
οικονομικά ασθενέστερη.Ελλοχεύει εκδικητικές συμπεριφορές απο την πλευρά του γονιού που δεν επιθυμουσε 
το διαζύγιο. Ηδη υπάρχει η δυνατότητα στα ζευγάρια που το επιθυμούν να μοιρασουν την γονικη μέριμνα,ή 
αλλιώς να διαλέξουν συνεναιτική λύση στο μεγάλωμα του παιδιού.Δεν είναι εφικτό υποχρεώνοντας ενα ζευγάρι 
που δεν μπορεί να συνεννοηθεί για τα βασικά και καθημερινά του παιδιού,να μπορέσει να συνεργαστεί.Τα παιδιά 
εργαλειοποιούνται και γίνονται το αντικείμενο ουσιαστικά της αντιπαραθεσης των δυο χωρισμένων γονιών.Αυτο 
σίγουρα δεν διαφυλατει το συμφέρον του παιδιού.Το λόμπυ των μπαμπαδων που διαθέτει οικονομική βάση ,εχει 
την δυνατότητα να χρησιμοποιει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλλει την θέση του σε αντίθεση με τις 
μητέρες που δεν τους εχει δοθεί βήμα ειτε γιατί δεν εχουν τα χρήματα ή τον χρονο να το κάνουν.Το παιδί 
αντιμετωπίζεται ως μπαλακι μεταξύ των γονιών.Σε διαζύγια αντιδικίας δεν μπορουν να αποφασίσουν απο 
κοινου.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ . δυστυχώς Η ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα ανθεί. λυπαμαι βαθυτατα γι αυτο που 
συμβαινει. 
29 Μαρτίου 2021, 23:35 | Θοδωρής Μαντάς. Μας πως γίνεται μετά από 40 χρόνια αναδιαμόρφωσης του 
μέλλοντος της χώρας να υπάρχουν τόσες αοριστίες και ασάφειες; 
29 Μαρτίου 2021, 23:00 | Sofia. Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών και κάθε μέλους της οικογένειας πρέπει να αποτελεί τη βάση μιας υγιούς οικογενειακής ζωής, μιας υγιούς 
ανάπτυξης των παιδιών, ακόμα και μετά το διαζύγιο των γονιών τους. Το συμφέρον και η ανάπτυξη του παιδιού 
σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον που ζει και το περιβάλλον διαμορφώνεται και από τους γονείς, αλλά και από 
τους νόμους της πολιτείας, οι οποίοι πρέπει να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου παιδιά και μητέρες / 
γονείς δεν θα απαξιώνονται, δεν θα κακοποιούνται, δεν θα απειλούνται. Το προτεινόμενο σ/ν δεν εξασφαλίζει την 
αρμονία της οικογένειας, δεν εξασφαλίζει την ψυχική ισορροπία του παιδιού. Το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο είναι 
από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη, με παιδοκεντρικό χαρακτήρα και υπέρ της ισότητας των φύλων. Είναι 
απόλυτα σύμφωνο προς το Σύνταγμα και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και κατοχυρώνει πλήρως τα 
δικαιώματα των γονέων σε εξίσου επιμέλεια, κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας. Δυστυχώς το προτεινόμενο σ/ν όχι 
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μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και πρακτικό στην προοδευτική και παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική 
νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί ασάφειες και αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες 
ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει, ενώ είναι επικίνδυνο από την άποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς 
αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας 
δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό 
μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις 
(ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου 
του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Δυστυχώς το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της 
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη 
και τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για 
την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. Δυστυχώς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
παρέκαμψε το πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε 
(Επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς 
επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους 
πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για τους λόγους που εξηγήσαμε ανωτέρω. 
29 Μαρτίου 2021, 23:43 | Κώστας Μπεβεράτος. Συνεπιμέλεια, Ίσος χρόνος, Δύο κατοικίεςΌταν δύο άνθρωποι 
συναποφασίζουν να τεκνοποιήσουν, είτε συμβιώνουν είτε όχι, είναι εξίσου υπεύθυνοι σε όλα τα επίπεδα 
ανατροφής των κοινών τέκνων τους.Αυτό αποτελεί μία θεμελιώδη Αρχή για την διαμόρφωση κάθε νομοθετήματος 
που αποσκοπεί στον καταμερισμό των ευθυνών και των δικαιωμάτων των γονέων στην σχέση τους με τα παιδιά 
τους. Αν σε ένα νομοθέτημα δεν γίνεται αποδεκτή αυτή η διατύπωση ως Αρχή, τότε μιλάμε για αναχρονισμό και 
οπισθοδρόμηση.Αυτή η Αρχή που ορίζει ως ίση την ευθύνη και ίσα τα δικαιώματα των γονέων προς τα παιδιά 
τους, είναι το αυτονόητο θεμέλιο πάνω στο οποίο θα πρέπει να οικοδομούνται όλες οι αναγκαίες πρόνοιες προς 
όφελος των παιδιών, συνυπολογίζοντας ακολούθως ότι ζούμε σε μία κοινωνία που παλεύει με τις προκαταλήψεις 
της, με στερεότυπα, ανταγωνισμούς και ιδιοτέλειες.Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός θα συντελεστεί 
αναδεικνύοντας τις κοινωνικές παθογένειες, στο επίπεδο του δημόσιου λόγου, και όχι αποκρύπτοντάς τες με 
πρόφαση την δήθεν προστασία των παιδιών. Η ανάδειξη κάθε παθογένειας ωφελεί τον κάθε γονέα και το κάθε 
παιδί, μεμονωμένα, αλλά και συνολικά, βελτιώνοντας την κοινωνική προοπτική.Καθώς η κοινωνία μας είναι βαθιά 
κακοποιητική με κριτήριο την ισχύ ή την αδυναμία του καθενός, είτε αυτό εκφράζεται με όρους οικονομικού 
εκβιασμού, λεκτικού, συναισθηματικού ή και φυσικού εκβιασμού, είναι κρίσιμο η κοινωνία να διεκδικεί σχετικές 
πρόνοιες μέσα από συγκεκριμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένο προσωπικό.Τα παιδιά ως τα ασθενέστερα και 
πλήρως ανυπεράσπιστα μέλη της κοινωνίας αποτελούν τον τελευταίο κρίκο σε μια αλυσίδα κακοποίησης και είναι 
διαρκώς εκτεθειμένα σε κάθε είδους έμμεση ή άμεση κακοποίηση η οποία μπορεί να προέλθει από οποιονδήποτε 
ενήλικο ακόμα και από μεγαλύτερα παιδιά, είτε εντός συμβίωσης των γονέων, είτε εκτός.Συνοπτικά – Στις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις η αρχή της ισοτιμίας των γονέων δεν διατυπώνεται με σαφήνεια μέσα από τους 
όρους Συνεπιμέλεια, Ίσος χρόνος, Δύο κατοικίες, πράγμα που καθιστά τον ηθικό πυρήνα του αναχρονιστικό και 
άρα, τις γενικές και κατά περίσταση ρυθμίσεις που προβλέπει, έωλες. – Απαιτούνται επιστημονικά καταρτισμένες 
υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης για την προστασία των παιδιών στο ενδεχόμενο κακοποιητικών συμπεριφορών 
προερχόμενων από τους αντίδικους γονείς ή/και τα οικογενειακά τους περιβάλλοντα. – Οι σχολές γονέων είναι 
ευεργετικές ανεξάρτητα της αφορμής και η Πολιτεία θα έπρεπε να μεριμνεί για την συνεχή λειτουργία τους. – Οι 
σύμβουλοι σχέσεων επίσης είτε για γονείς που συμβιώνουν, είτε όχι, θα έπρεπε να υφίσταται ως διαρκής παροχή 
της Πολιτείας. 
29 Μαρτίου 2021, 23:14 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ. Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
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και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην  
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
29 Μαρτίου 2021, 23:08 | Ελίνα.Είναι δύσκολο για κάποιους ανθρώπους να καταλάβουν ότι η τελευταία κοινή 
κατοικία πριν το χωρισμό των γονέων δε γίνεται να οριστεί ως η κατοικία του τέκνου μετά το χωρισμό τους, επειδή 
πολύ απλά και οι δύο γονείς μπορεί να έχουν αλλάξει τόπο κατοικίας; 
29 Μαρτίου 2021, 22:44 | ΔΠ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που 
είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή 
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η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει να 
είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.το άρθρο 56 να τεθεί ως εξής«Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική 
μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο 
γονέων.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του». 
29 Μαρτίου 2021, 22:39 | Βασιλική. Δεν συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Τσιαρας. 
29 Μαρτίου 2021, 22:32 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Η εναλλασσόμενη κατοικία εκτός από το ότι δεν είναι ρεαλιστική 
είναι και επικίνδυνη για τα βρέφη και τις περιπτώσεις κακοποίησης. Επίσης πολλά νήπια δεν αντέχουν να 
αλλάζουν σπίτι και να πρέπει να κοιμηθούν μακριά από τη μητέρα τους. Τα μεγαλύτερα παιδιά θα έχουν 
πρόβλημα οργάνωσης του χρόνου τους καθώς οι εξωσχολικές δραστηριότητές τους δεν θα τους επιτρέπουν αν 
βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους. Το παιδί δεν είναι ιδιοκτησία ώστε οι γονείς να έχουν ο καθένας από 1/2 εξ 
αδιαιρέτου και να ασκούν τη γονική μέριμνα από κοινού και εξ ίσου. Έλεος. Αυτά που λέγονται δεν είναι 
ρεαλιστικά ούτε πραγματοποιήσιμα. Τα παιδιά δεν είναι μπαλάκια και βαλίτσες. Ο γονιός που δεν διαμένει με το 
παιδί ας έχει μια πιο διευρυμένη επικοινωνία με 2-3 διανυκτερεύσεις, κάποια απογεύματα, κάποιες αργίες και 
παραπάνω χρόνο το καλοκαίρι, εφόσον το επιθυμεί και το ίδιο το παιδί. Θέλουν το μισό παιδί αλλά αυτό δεν 
γίνεται, παρά μόνο αν το κόψουν στη μέση. Το νομοσχέδιο να αποσυρθεί και να διαμορφωθεί με τρόπο ώστε 
πράγματι να επιλύει κάποια ζητήματα και να στοχεύει στο καλό των παιδιών. 
29 Μαρτίου 2021, 21:49 | Νικόλαος Κουλούρης. Δώστε τον ίσο χρόνο 50-50 και στους 2 γονείς. Όλα τα υπόλοιπα 
μόνο ταλαιπωρία θα φέρουν και στα παιδιά και στους γονείς που παλεύουν για το αυτονόητο. Εκτός αν ο σκοπός 
σας τελικά είναι η τροφοδότηση αυτού του τέρατος που έχει φτιαχτεί όλα αυτά τα χρόνια και όχι η απελευθέρωση 
των παιδικών ψυχών. 
29 Μαρτίου 2021, 21:38 | Χατζηβασιλείου Ε. Εμένα που με έδιωξε με εξώδικο απο το σπίτι με το ανήλικο τέκνο 
ΜΟΥ;Φυσικά συνομολόγησα την μετοίκησή μου λόγω ενδοοικογενειακής βίας !Τον φοβόμασταν.Γιατί να ορίζεται 
κι η δική του κατοικία σαν κατοικία του τέκνου ΜΟΥ,όπως λέει κι εκείνος.Αφού δε θέλει.Με το ζόρι?Είλικρινά 
διαβάζοντας το νομοσχέδιο όλο θεωρώ πως πρέπει να αποσυρθεί,όπως είναι…. 
29 Μαρτίου 2021, 21:22 | Σοφια. Μόνιμος ΣύνδεσμοςΑυτήν την στιγμή οι περισσότεροι πατέρες δηλώνουν 
ανεργοι κ πληρώνουν στην καλιτερη περίπτωση μια διατροφή που μόνο αναξιοπρεπης μπορεί να 
χαρακτηριστεί….κ δεν έχουν να προσφέρουν παραπάνω.οι ίδιοι πατέρες διεκδικούν τα παιδιά για το 1/3 του 
χρόνου που θα το περνάει μαζί τους κ υποτίθεται ότι θα πληρώνουν αυτοί;ξαφνικά οι πατέρες θα βρουν τα 
χρήματα για αυτό αλλά δεν έχουν να πληρώσουν παραπάνω από 180€ μηνιαίως;;;κ εάν δείχνουμε ότι ζει 
πλουσιοπάροχα με χρήματα που δεν φαίνονται μας λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εάν δεν 
αποδεικνύεται;;;η λοιπόν δεχόμαστε ότι αυτήν την στιγμή μας κλέβουν αφού δεν πληρώνουν αυτά που τους 
αντιστοιχούν επικαλούμενοι ανέχεια κ η δικαιοσύνη στρουθοκαμηλιζει είτε όντως δεν έχουν χρήματα οπότε το 
γίνεται πάλι θα τα παίρνουν είτε για δέκα είτε για 15 ημέρες κ θα τα ταιζουν αέρα;κ που θα μένουν στο ίδιο σπίτι 
με την γιαγιά κ τον παππού;γιατί όσοι είναι σε αυτήν την κατάσταση έτσι ζουν φτάνουν πενήντα κ είναι με τους 
γονείς τους σε ένα τριάρι!που θα μένουν τα παιδιά μας;;; 
29 Μαρτίου 2021, 21:36 | ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΔΟΞΑ. Η διατύπωση είναι παντελώς άστοχη. Γονική μέριμνα ανά πάσα 
στιγμή έχουν και οι δύο γονείς. Επιμέλεια ασκεί ο ένας εξ’ αυτών ή και οι δύο μαζί. Πώς γίνεται σε ένα άρθρο να 
έχουν μπερδευτεί τόσο πολύ οι νομικές έννοιες; Πώς γίνεται να είναι καταφανώς χειρότερο από αυτό που πάει να 
αντικαταστήσει; Κατά τη ρητή του διατύπωση δημιουργεί σύγχυση ως προς το ποιος τελικά θα  
λάβει στα χέρια του το εισαγόμενο δικόγραφο δημιουργώντας την εξής ανορθόδοξη κατάσταση: ο γονέας που 
στρέφεται για οποιοδήποτε λόγο δικαστικά κατά του τέκνου του (και συγκεκριμένα κατά του έτερου γονέα που 
ασκεί την επιμέλεια) να μπορεί να επιδώσει το σχετικό δικόγραφο στον εαυτό του για λογαριασμό ωστόσο του 
τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 21:23 | Ελισάβετ Ευστρατίου. ΣΧΟΛΙΟ:. Ποια Συνεπιμέλεια ακριβώς θα νομοθετήσει η Ελληνική 
Κυβέρνηση όταν ήδη υπάρχει στο παρόν Ελληνικό Οικογενειακό Δίκαιο και σε όλα τα κράτη μέλη όταν συμφωνούν 
και οι δύο γονείς. Σε κανένα κράτος του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει αναγκαστική επιμέλεια τέκνων η 
αναγκαστικός χρόνος επικοινωνίας είτε 50-50 (όπως αναφέρατε με δήλωσή σας στο blue sky) αλλά ούτε το 1/3 
Υπάρχει πουθενά στον κόσμο όταν διαφωνούν οι γονείς για την επιμέλεια των τέκνων. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη 



1059 
 

χώρα του δυτικού κόσμου που θα επιβάλλει Αναγκαστική Συνεπιμέλεια Προσδιορίζοντας 1/3 Αναγκαστικό Χρόνο 
επικοινωνίας. Δείτε Παρακάτω το Επίσημο site (European Justice), τι ισχύει στο οικογενειακό δίκαιο της Ελλάδας 
και όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Τσιάρα δεν έχει αλλάξει ούτε η κουλτούρα της Ελληνικής 
οικογένειες στην Ελλάδα αλλά ούτε θα πρέπει να αλάξει για να αντιγράψουμε την κουλτούρα των Γερμανών, 
Σουηδών, Γάλλων κτλ. Ειδικά όταν η Ελλάδα ήταν αυτή που έδωσε τα φώτα στον υπόλοιπο κόσμο. Το παρόν 
οικογενειακό δίκαιο είναι από τα πλέον προοδευτικά στην ΕΕ και άλλων δυτικών κρατών.Κύριε Τσιάρα εάν θέλατε 
πραγματικά να βελτιώσετε το Οικογενειακό δίκαιο, Θα πρέπει να αποσύρεται το νομοσχέδιο προς διαβούλευση 
– και να φροντίσετε να παρέχεται αυτά που παρέχουν οι περισσότερες δημοκρατικές εκσυγχρονισμένες χώρες της 
Δύσης και τη ΕΕ. Προτεραιότητα του Ελληνικού κράτους θα έπρεπε να είναι το ΝΑ αλλάξει την δική του κουλτούρα, 
να εναρμονιστεί στο επίπεδο των άλλων Δυτικών χωρών και της ΕΕ, δίνοντας λύσεις στις παθογένειες της 
Ελληνικής Δικαιοσύνης όπως: μακροχρόνια απονομή δικαιοσύνης, εφαρμογή των νόμων και τις απαιτούμενες 
σύγχρονες υποδομές, που απαρτίζουν το οικογενειακό δίκαιο των συγχρονισμένων κρατών όπως τα περισσότερα 
κράτη της ΕΕ και δυτικών χώρων όπως πχ: Αυστραλία η πρώτη χώρα που νομοθέτησε την Συνεπιμέλεια και στην 
συνέχεια την απέσυρε: Δείτε Παρακάτω τι σημαίνει σύγχρονο οικογενειακό δίκαιο και το λινκ της κυβέρνησης 
Αυστραλίας για το οικογενειακό δίκαιο! Πιστεύω θα είναι χρήσιμο, για να δείτε ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι 
ΤΕΛΕΊΩΣ ΛΆΘΟΣ, ένα ανεπανόρθωτο λάθος.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ – Άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο 
για Βοήθεια και υποστήριξη και άμεση βοήθεια για θύματα ενδοοικογενειακής βίας:-με Ειδικά Οικογενειακά 
Δικαστήρια εξοπλισμένα με κάμερες και ηλεκτρονικά μέσα, -υποδομές με ειδικά γραφεία Κοινωνικής Πρόνοιας 
με δωρεάν υποστήριξη Κοινωνικών λειτουργών και συμβούλων που χειρίζονται υποθέσεις διαζευγμένων γονέων 
-με παροχές μονογονεϊκών επιδομάτων, δωρεάν ψυχολογική και νομική υποστήριξη, -εξειδικευμένο προσωπικό 
Υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας -κέντρα υποχρεωτικής ψυχολογικής Συμμόρφωσης σε υποθέσεις 
Ενδοοικογενειακής βίας, -άμεσα επιδόματα έκτακτης ανάγκης Διαβίωσης, στέγασης, -Επιδόματα τέκνων -ειδική 
τηλεφωνική γραμμή Υποστήριξη τέκνων (πχ Καλέστε Child Support στο 131 272 για διατροφή από τον πρώην 
σύντροφό σας. -Οικονομική ενίσχυση έκτακτης ανάγκης για προσωρινή και μακροχρόνια στέγαση. Πως ακριβώς 
θα τα βγάλει πέρα Η διαζευγμένη μητέρα με το παιδάκι της όπως στην παρακάτω περίπτωση:Το ανήλικο με τις 
Δύο κατοικίες των γονέων, όπου και οι Δύο Κατοικίες, είναι στο όνομα του πατέρα, και ο πατέρας πούλησε την 1 
κατοικία σε νησί του Ιονίου, Χωρίς να μοιραστεί ούτε 1 cent από το ποσό της πώλησης, ενώ ήταν ακόμη σε γάμο 
-από δεκαπενταετίας με την μητέρα του 11 χρονού παιδιού τους- Μετακόμισαν με τη σύζυγο και το παιδί τους 
στην Αθήνα, όπου στην συνέχεια χώρισαν ΌΠΟΥ και διαμένει μόνο ο πατέρας στην δεύτερη κατοικία του, στην 
Αθήνα και πηγαινοέρχεται από το νησί στην Αθήνα σε τακτικά διαστήματα. Η διαζευγμένη σύζυγος έχει την 
επιμέλεια του τέκνου και διαμένουν με ενοίκιο σε διαμέρισμα, όπου πληρώνει διατροφή τέκνου ο πατέρας, χωρίς 
να καλύπτονται τα έξοδα ενοικίου, ρεύματος, νερού, φαγητού κτλ. Η μητέρα -όπως οι περισσότερες μαμάδες- 
λόγω υψηλής ανεργίας στην Ελλάδα προ και μετά πανδημίας, λόγο έλλειψης χρόνου για την φροντίδα του 
παιδιού, δραστηριοτήτων του παιδιού, υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας στο σπίτι – και ο πατέρας που πάντα 
παραβιάζει τις αποφάσεις Δικαστηρίων για το ωραριο-επικοινωνίας όσον αφορά την Παράδοση/Παραλαβή του 
τέκνου από τον πατέρα και φυσικά των παππούδων -που ασκούν την επικοινωνία- με το παιδί. Επίσης υπάρχει 
και ο απίστευτος χρόνος που ασχολείται η μητέρα αντιμετωπίζοντας δικαστικές μάχες μετά από σχεδόν μηνιαίες 
αγωγές (λόγω Οικονομικής επιφανείας του πρώην συζύγου) και επιπλέον απαντώντας στα καθημερινά 
υποτιμητικά, προσβλητικά, bullying, και απειλητικά μηνύματα του τέως συζύγου της, -παρά την καταδικαστική 
απόφαση του πατέρα για ενδοοικογενειακή βία στην μητέρα, μπροστά στο παιδί-. Με όλα αυτά, δεν έχει 
καταφέρει να βρει εργασία. Δεν θα μπορούσε καμία μητέρα να τα βγάλει πέρα, χωρίς την οικονομική βοήθεια της 
οικογένειάς της. Είναι από τις τυχερές μητέρας διότι χιλιάδες άλλες μανάδες δεν έχουν καμία υποστήριξη αλλά 
δυστυχώς και καμία Υποστήριξη η βοήθεια από το Ελληνικό κράτος. 
29 Μαρτίου 2021, 21:33 | Ιωάννης Θώδης. Είμαι και εγώ ένας από τους χιλιάδες πατεράδες που όλα αυτά τα 
χρόνια έχω χάσει άπειρο χρόνο και μια περιουσία στα δικαστήρια για να προσπαθήσω να κερδίσω τα παιδικά 
χρόνια της κόρης μου. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια βάση του υπάρχοντος οικογενειακού δικαίου δεν τα 
κατάφερα. Η φύση αντέδρασε και η κόρη μου μεγάλωσε και την μητέρα της δεν θέλει ούτε να την δει. Τι 
καταφέρανε όλα αυτά τα χρόνια οι φοβεροί αυτοί νόμοι; Ένα παιδί ανάπηρο ψυχικά και δυστυχώς δεν είναι το 
μόνο. Σώστες τις υπάρχουσες παιδικές ψυχές. Το υγιές μέλλον δεν χτίζετε ψυχικά ασταθής ανθρώπους. Αν 
πιστεύετε ότι η οικονομική τροφοδότηση του συστήματος με αυτό τον τρόπο (τα άπειρα δικαστήρια χωρίς 



1060 
 

αποτέλεσμα) είναι σπουδαίο κατόρθωμα, συνεχίστε έτσι, γιατί με την εμπειρία μου (και όχι μόνο την δική μου), 
μόνο αυτό έχω δει. 
29 Μαρτίου 2021, 21:00 | Βασίλειος Αλεξιάδης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 21:23 | Ν. Ν. Για πιο λόγο αποκλείεται η εναλλασσόμενη κατοικία; Γιατί να ορίζεται «γονέας 
με τον οποίο συνήθως διαμένει»; Κύριε υπουργέ η επιμέλεια είναι συνώνυμο της φροντίδας και της ανατροφής. 
Ανατροφή του παιδιού νοείται μόνο αν το παιδί διαμένει με τον γονέα, όχι απλώς να επικοινωνεί περιστασιακά. 
Σε πρόσφατη συνέντευξή σας ισχυριστήκατε ότι σε καμία χώρα δεν υπάρχει ο όρος εναλλασσόμενη κατοικία. Και 
όμως, αναφέρεται ρητώς στο ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουμε συνυπογράψει ως 
Ελλάδα (βλ. παρ. 5.5 «introduce into their laws the principle of shared residence following a separation»). Με την 
παρούσα διατύπωση οι δικαστικές αποφάσεις θα συνεχίσουν να διακρίνουν τους γονείς όπως και πριν, μόνο που 
τώρα αντί να ονομάζεται «ο γονέας με επιμέλεια» θα αποκαλείται «ο γονέας με τον οποίο συνήθως διαμένει». 
Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Επίσης παρακάτω παραθέτω μερικές από τις χώρες όπου στη νομοθεσία τους 
αναφέρεται σαφώς η επιλογή της εναλλασσόμενης κατοικίας: – Σουηδία: «The court can decide on the child’s 
residence (which of the parents the child should live with or whether the child should live with each parent 
alternately)» – Γαλλία: «Establishment of the child’s habitual residence, either at the address of one of the parents 
or alternating between their addresses» και «The concept of ‘joint custody’ (garde conjointe) in French law may be 
interpreted in the broad sense, as the joint exercise of parental authority, or in the narrower sense, as establishing 
that the child’s residence will alternate between the home of each parent» – Κύπρος: «In practice, joint custody 
means that the parents must decide together on issues relating to their child. It usually means that the child will 
live equally with both parents». Ασφαλώς να επισημάνω ότι οι νομολογίες της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών 
χώρων έχουν θεσμοθετήσει την συνεπιμέλεια στα νομικά τους συστήματα εδώ και χρόνια. Είναι άλλωστε γνωστό 
ότι όλοι οι επίσημοι επιστημονικοί φορείς είναι υπέρ της συνεπιμέλειας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:33 | Μπουρελακου Αλεξανδρα. Άρθρο 3 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 20:41 | Κακαβακη Αιμιλια. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 20:03 | Μανώλης Χατζής. Δώστε τον ίσο χρόνο 50-50 και στους 2 γονείς. Όλα τα υπόλοιπα μόνο 
ταλαιπωρία θα φέρουν και στα παιδιά και στους γονείς που παλεύουν για το αυτονόητο. Εκτός αν ο σκοπός σας 
τελικά είναι η τροφοδότηση αυτού του τέρατος που έχει φτιαχτεί όλα αυτά τα χρόνια και όχι η απελευθέρωση 
των παιδικών ψυχών. 
29 Μαρτίου 2021, 20:29 | Ευανθία Αθανασίου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
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που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 20:00 | Ελένη Μήτρου. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:01 | Ελένη Μήτρου.  ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:37 | Ελένη Μήτρου.  ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 20:21 | Χρήστος Αθανάσακος. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 20:20 | Νίκος Δα. Να αποσυρθεί ο όρος με το παιδί που συνήθως διαμένει! Το παιδί έχει 
κατοικία και τις δυο κατοικίες των γονέων του, είτε κατοικούν στον ίδιο νομό είτε σε άλλον. Είναι διάκριση ο όρος 
«συνήθως διαμένει» και οποιοσδήποτε άλλος όρος που προάγει την διάκριση να μην ενταχθεί. Θα πρέπει να 
υπάρχει γονική εξίσωση, με κοινές γονικές ευθύνες με ίσο χρόνο και με εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού, 
ανεξαρτήτως γεωγραφικής απόστασης. Να εξαλειφθούν ερμηνευτικά λάθη ορολογιών, γιατί αυτά τα λάθη είναι 
και ερμηνευτικά και πρακτικά λάθη. Πριν την διάσπαση της συμβίωσης, με την παράνομη μονομερή αποχώρηση 
του ενός γονέα από εκείνο το τόπο, θα πρέπει ρητώς να είναι ο τόπος τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων 
του. Το Υ.ΠΑΙ.Θ., να βγάλει αντίστοιχες εγκύκλιες οδηγίες, να εφαρμόσει την τηλεκπαίδευση και άλλα μέσα για να 
μπορούν τα παιδιά να έχουν κανονικά την Εκπαίδευση τους. Υπάρχουν αρκετές λύσεις, προτάσεις και 
παραδείγματα, που έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά μπορούν να προσαρμοστούν σε μια άλλη εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η Εκπαίδευση του παιδιού σημαντική αλλά πολύ πιο σημαντική η φυσική παρουσία του γονιού στην 
ζωή του, με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη παρουσία. Σε καμία περίπτωση η επικοινωνία μικρότερη του 



1062 
 

1/3, του συνολικού χρόνου, ακόμα κι εάν υπάρχουν γεωγραφικές αποστάσεις. Να υπάρχει διευρυμένη και ενιαία 
επικοινωνία στις περιπτώσεις μεγάλων αποστάσεων. 
29 Μαρτίου 2021, 20:08 | Ελένη Μήτρου. ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
29 Μαρτίου 2021, 20:59 | Μαρκος Κ. Υπολείπεται κατά πολύ από το νομοσχέδιο από το πραγματικό συμφέρον 
του παιδιού όπου είναι ένα και μοναδικό να έχει και τους δυο του γονείς ενεργούς στην καθημερινότητα 

τουΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ➢ ‘Αρθρο 
5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα (..).  Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονης́ του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.  ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:06 | Ελένη Μήτρου. Μετά από 40 χρόνια πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι είδους αλλαγή 
είναι αυτή. Παραμερίζετε πάλι ο ένας γονέας και σίγουρα τον σπρώχνετε σε συνεχόμενα δικαστήρια που διαλύουν 
και τις παιδικές ψυχές που ελπίζουν και τους γονείς που θέλουν να δώσουν το μέγιστο στα παιδιά τους και δεν 
τους αφήνετε. 
29 Μαρτίου 2021, 20:52 | Παναγιώτης Αδαλόπουλος. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
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μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 20:27 | Αναστάσιος Αγγελου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα.Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 20:21 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται 
κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο 
γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» 
το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του. 
29 Μαρτίου 2021, 20:47 | Παναγιώτης Αγγελιδης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 20:07 | Κωνσταντίνα. κ.Υπουργε, τα παιδιά και μετά το διαζύγιο αγαπούν και ζητούν τον 
πατέρα τους να είναι κι αυτός δίπλα τους σε ίσο χρόνο με τη μητερα τους. Εχουν 2 σπιτια,2 γονεις,2 δωματια και 
είναι τόσο ευτυχισμένα. Μη τους το στερείτε, κάντε το αυτονόητο ξεκάθαρο νόμο. 
29 Μαρτίου 2021, 20:15 | Γιάννης Π. Γιά το άρθρο 56 προτείνωΟ ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής 
διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων.Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 20:08 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ. Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η τελευταία 
κοινή κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των γονέων του. 
29 Μαρτίου 2021, 20:22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ. Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου 
η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των 
γονέων του.29 Μαρτίου 2021, 19:47 | ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙΜόνιμος 
ΣύνδεσμοςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ ΚΟΥ ΤΣΙΑΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΤΣΙΑΡΑΣ 
ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Παρέμβαση αντιπληροφόρησης | Νομοσχέδιο για συνεπιμέλεια: η εκδίκηση του 
πατριαρχικού κόσμου. Εδώ και έναν χρόνο, εν μέσω πανδημίας και κρατικών απαγορεύσεων, έχει ενταθεί η 
επίθεση σε βάρος των εκμεταλλευόμενων και καταπιεζόμενων, κομμάτι των οποίων αποτελούν και οι γυναίκες. 
Kι αυτό συμβαίνει γιατί τo κρατικό και καπιταλιστικό σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας, το οποίο ήδη καταδικάζει 
εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο από την πείνα, τις ασθένειες και τον πόλεμο, επιδιώκει τη διατήρηση και τη 
διαιώνιση των προνομίων και της εξουσίας του, σε συνθήκες οξυμένης κοινωνικής, υγειονομικής και οικονομικής 
κρίσης.Η απάντηση του κράτους και του κεφαλαίου στην εξάπλωση του κορωνοιού ήταν και είναι η επίκληση στην 
ατομική ευθύνη και ο υποχρεωτικός εγκλεισμός των ανθρώπων στα σπίτια τους, εκτός από την εκπλήρωση 
βασικών τους «υποχρεώσεων» όπως η εργασία, για την οποία επιτρέπεται ο συνωστισμός. Είναι σαφές πως ο 
στόχος δεν είναι η εξάλειψη της πανδημίας, αφού κανένα ουσιαστικό υγειονομικό μέτρο δεν έχει παρθεί όλους 
αυτούς τους μήνες, αλλά η πειθάρχηση, η καταστολή και ο απόλυτος έλεγχος του πληθυσμού. Το ίδιο το κράτος 
που για χρόνια υποβάθμισε πλήρως τη δημόσια υγεία, είναι αυτό που σήμερα επικαλείται την δική μας ατομική 
ευθύνη στην εξάπλωση του ιού.Ως συνέπεια των κρατικών απαγορεύσεων, ο υποχρεωτικός εγκλεισμός στο σπίτι 
έγινε εφιάλτης για χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, που βιώνουν την ενδοοικογενειακή –σεξουαλική, 
σωματική και λεκτική- βία. Τα φαινόμενα αυτά έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά την περίοδο του λοκντάουν και 
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αυτό το αποδεικνύουν τόσο η ραγδαία αύξηση των τηλεφωνικών κλήσεων στις αντίστοιχες γραμμές βοήθειας, 
όσο και η εισαγωγή ανάλογων περιστατικών στα νοσοκομεία.Σε αυτήν ακριβώς την χρονική στιγμή και εν μέσω 
αυτής της ασφυκτικής συγκυρίας για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία, ψηφίζεται το 
νομοσχέδιο για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια τέκνων, ένα νομοσχέδιο που εξαναγκάζει χιλιάδες γυναίκες και 
παιδιά να εγκλωβίζονται υποχρεωτικά σε μία κακοποιητική συνθήκη ζωής, στην οποία θα τίθεται υπό δικαστική 
εξέταση το αν υφίσταται πράγματι βία, προκειμένου να αίρεται η υποχρέωση συνεπιμέλειας. Στις μέρες μας, 
χιλιάδες διαζύγια απορρέουν από τη μεγάλη προσπάθεια της γυναίκας να απεμπλακεί από ένα σπίτι-φυλακή 
σώζοντας πολλές φορές και το παιδί της εκτός από τον εαυτό της. Μια προσπάθεια που σήμερα, με το νομοσχέδιο 
αυτό, πέφτει στο κενό, καθώς η γυναίκα αναγκάζεται να μην έχει ούτε αυτή τη διέξοδο και το παιδί υποχρεώνεται 
να ζει εξίσου με τους δυο γονείς, με ό, τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.Πιο συγκεκριμένα:Ακόμα και αν η μητέρα 
επικαλεστεί βία, αυτή πρέπει να αποδειχτεί. Να αποδειχτεί από ποιόν; Από το αστικό δικαστήριο, βασικό πυλώνα 
ενός συστήματος που γεννά τη βία, που αναπαράγει τη βία και δη την πατριαρχική; Και η ψυχολογική βία; Αυτή 
πως αποδεικνύεται; Αλλά ακόμη και αν αποδειχτεί τελικά η βία σε μια πρωτόδικη απόφαση ή μία απόφαση 
εφετείου και πάλι ένας πατέρας που κακοποιεί την γυναίκα ή το παιδί θα μπορεί να συνεχίσει να το κάνει μέχρι 
την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου. Επιπλέον, τα δικαστικά έξοδα, σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να 
είναι δυσβάστακτα για μια γυναίκα που επιφορτίζεται και την φροντίδα του παιδιού. Επίσης, το παρόν νομοσχέδιο 
ανοίγει το δρόμο για κατάργηση της διατροφής. Σε μια κοινωνία πατριαρχικά δομημένη με προκαθορισμένους 
έμφυλους ρόλους, στην οποία η οικογένεια για χρόνια δομήθηκε πάνω σε ένα μοντέλο που η γυναίκα εξαρτάται 
άμεσα οικονομικά από τον σύζυγο επιφορτισμένη παράλληλα με τις δουλειές του σπιτιού και το μεγάλωμα των 
παιδιών, κάτι που σε μικρότερο μεν βαθμό συνεχίζει να ισχύει μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, και σε εργασιακό 
επίπεδο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση μισθολογική ισότητα. Τέλος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υποτίθεται 
πως επιχειρεί να υποχρεώσει τους ανεύθυνους μπαμπάδες να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στα παιδιά 
τους αλλά τίποτα δεν τους υποχρεώνει, στ’ αλήθεια, μιας και αν αυτοί ζητούν λιγότερο χρόνο επικοινωνίας και 
μέριμνας για τα παιδιά, μπορούν να τον έχουν. Και τι νόημα έχει, άλλωστε, η επιβολή της μέριμνας και της 
φροντίδας του παιδιού μέσω του αστικού δικαίου; Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων (πολλώ δε μάλλον γονιών-
παιδιών) πρέπει να είναι ουσιαστικές σχέσεις αγάπης και όχι να επιβάλλονται και να διαμεσολαβούνται δια 
νόμου.Με άλλα λόγια, το εν λόγω νομοσχέδιο φαίνεται να στοχεύει σαφώς σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις 
γυναικών και παιδιών, όχι για να δώσει λύση και διέξοδο στα προβλήματα τους, αλλά για να τους εγκλωβίσει 
ακόμα περισσότερο. Άλλωστε, η συνεπιμέλεια προβλέπεται και από το ισχύον νομικό πλαίσιο σε περίπτωση 
διαζυγίου. Προϋποτίθεται, όμως, η αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των δυο γονέων. Έτσι λοιπόν, το νέο νομοσχέδιο 
για τη συνεπιμέλεια, έρχεται να πάρει την εκδίκηση του πατριαρχικού κόσμου απέναντι στις γυναίκες 
«διορθώνοντας» την εκ προοιμίου θετική διάθεση που επιδείκνυε ακόμα και το ίδιο το αστικό σύστημα απέναντι 
στη γυναίκα-μητέρα, στην περίπτωση της επιμέλειας των παιδιών κατόπιν διαζυγίου. Είναι το ίδιο σύστημα που 
την ίδια ώρα, υποκριτικά και χυδαία, στήνει τηλεφωνικές γραμμές και ιστοσελίδες υποστήριξης των 
κακοποιημένων γυναικών επιδιώκοντας για μία ακόμη φορά να ενσωματώσει κάθε φωνή που μπορεί να ακουστεί, 
προετοιμάζοντας παράλληλα το εν λόγω νομοσχέδιο που καταφανώς επιβαρύνει την ίδια τη ζωή των γυναικών 
και των παιδιών τους. Εν ολίγοις, έρχεται να επιβάλει και να διαιωνίσει την πατριαρχική, ενδοοικογενειακή βία, 
να τιμωρήσει και να εγκλωβίσει τις γυναίκες για μία ακόμη φορά.Φυσικά, αυτό δεν μας προκαλεί εντύπωση καθώς 
η πατριαρχία αποτελεί θεμέλιο λίθο του κόσµου της εξουσίας και βασικό στοιχείο κοινωνικής αναπαραγωγής του. 
Υπάρχει, καλλιεργείται και επιβάλλεται σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης. Στις σύγχρονες κρατικές-
καπιταλιστικές κοινωνίες, οι ιεραρχικά δομημένες σχέσεις που εκ των πραγμάτων παράγουν η ανισότητα και η 
ανελευθερία, διαχωρίζουν τους ανθρώπους με βάση την ταξική τους θέση, την εθνική καταγωγή, το χρώμα του 
δέρματος, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση. O καπιταλισμός εμπεριέχει επιμέρους μορφές εξουσίας που 
αποσκοπούν στη διάσπαση και τον αλληλοσπαραγμό των από τα κάτω, στοχεύοντας στην καλλιέργεια και την 
αναπαραγωγή του φόβου και του αποκλεισμού τους από όλα τα πεδία.Επιπλέον, ενδεικτικό της αντίληψης που 
προωθείται με το νομοσχέδιο είναι το ποιοι είναι οι βασικοί υποστηρικτές αυτού του νομοσχεδίου: φασιστικές 
και ακραία συντηρητικές γκρούπες μπαμπάδων, ενώ ο κύριος εκπρόσωπος της κυρίαρχης αντίληψης και 
υπερασπιστής του, ο υπουργός δικαιοσύνης Τσιάρας, έχει προβεί σε σωρεία χυδαίων (σεξιστικών και ρατσιστικών) 
δηλώσεων. Είναι όλοι αυτοί που αναπαράγουν μια αντίληψη για την οικογένεια αναγνωρίζοντας ως αποδεκτό 
μοντέλο οικογένειας το «μητέρα-πατέρας-παιδί», υποστηρίζοντας πως τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη φυσική 
παρουσία και των δυο γονέων, και δη και των δύο κυρίαρχα αναγνωρισμένων και επιβεβλημένων φύλων, είναι 
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παιδιά με λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα και λιγότερες «παρεκκλίσεις» σε σχέση με τα «άλλα».Με άλλα λόγια, 
μας επιφυλάσσουν ένα μέλλον αποστειρωμένο, πλήρως ορισμένο και ελεγχόμενο, που θα μυρίζει θάνατο και 
μίσος. Μα όλες εμείς που αγωνιζόμαστε, όλες εμείς που κουβαλάμε μέσα μας έναν καινούριο κόσμο, φροντίζουμε 
και να τον χτίζουμε μέρα με τη μέρα. Οραματιζόμαστε μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας, όπου η οικογένεια 
και οι σχέσεις δε θα είναι φυλακές, στις οποίες θα εκβιάζονται άνθρωποι και συναισθήματα, μια κοινωνία όπου 
τα παιδιά δεν θα είναι ιδιοκτησία των γονιών αλλά προϊόντα της ελεύθερης ένωσης ελεύθερων και ίσων 
ανθρώπων και θα γαλουχίζονται προκειμένου να αποφασίζουν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους, μια κοινωνία 
απαλλαγμένη από την ιδιοκτησία, τη βία, την εξουσία, την εκμετάλλευση και την καταπίεση.«Αχ, γιέ μου, αχ! Ό,τι 
κι αν γενείς, το ρόπαλό τουςαπάνω απʼ το κεφάλι σου θάʼναι σηκωμένο·για σένα η γης είναι τάφος, που για το 
καλό τουςεκείνοι απέναντι σʼ τον έχουνε ανοιγμένο.[…]»Μπ. Μπρεχτ (Νανουρίσματα, IV)Αντιστεκόμαστε, με όλες 
μας τις δυνάμεις στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό, ο οποίος είναι κιόλας εδώ. Από την Πολωνία, όπου ψηφίστηκε η 
απαγόρευση των αμβλώσεων μέχρι το ευρωκοινοβούλιο όπου κατατέθηκε ψήφισμα κατά των αμβλώσεων κι από 
την απόσυρση της Τουρκίας από τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, η οποία όριζε το πλαίσιο προκειμένου να 
θεσμοθετούν οι χώρες ενάντια στη βία κατά των γυναικών μέχρι το παρόν νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια είναι 
ολοφάνερο πως ο κόσμος της πατριαρχίας, του κράτους και του κεφαλαίου δεν μας χωράει. 
Συλλογικοποιούμαστε, οργανωνόμαστε, παλεύουμε ως γυναίκες πλάι-πλάι με τους συντρόφους μας ενάντια σε ό, 
τι μας καταπιέζει καθημερινά προκειμένου να ανατρέψουμε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται να δυσχεράνει τη ζωή 
μας μέχρι την οριστική ανατροπή του κράτους και του κεφαλαίου.ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 
27/03,11π.μ.,ΕΣΠΕΡΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠρωτοβουλία γυναικών ενάντια στην πατριαρχία. 
29 Μαρτίου 2021, 19:52 | Α. Καλοδούκα. Για ποιό λόγο να κοινοποιούνται τα έγγραφα που αφορούν το παιδί στο 
σπίτι του οποιουδήποτε γονέα; Θα γίνεται επίδοση σε γονέα που έχει χάσει τη γονική μέριμνα ή δεν την άσκησε 
ποτέ; 
29 Μαρτίου 2021, 19:14 | Κ. Να αφαιρεθεί το κάτοθι: Τα προβλήματα που θα προκύψουν εάν συμπεριληφθεί 
είναι πολύ σοβαρά σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας είτε αυτή έχει καταγγελθεί είτε όχι όπως επίσης και 
σε περιπτώσεις αδιαφορίας του ενός γονέα; 
29 Μαρτίου 2021, 18:44 | Χρίστος Α. Ζέρβας. Ο κ Υπ. Δικαιοσύνης μας Δηλώνει ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες ότι «ΔΕΝ 
ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ». ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΆΒΕΙ ΤΟΝ ΥΠΆΡΧΟΝΤΑ ΝΟΜΟ. ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ ΑΠΟ ΠΙΈΣΕΙΣ; 
29 Μαρτίου 2021, 18:40 | Papadopoulou Anna. Δεν υπάρχει ανήλικος που να ΜΗΝ τελεί υπό γονική μέριμνα. 
Κανένα πρόσωπο (ούτε ο ανήλικος) δύναται να έχει διπλή κατοικία. Σε περίπτωση χωριστής διαβίωσης των 
γονέων, το κριτήριο της συνήθους διαμονής είναι προβληματικό. Η επίδοση δικογράφου σε οποιοδήποτε γονέα, 
δηλ. ακόμη και σε αυτόν με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει συνήθως θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, 
ιδίως σε περίπτωση τεταμένων σχέσεων μεταξύ των γονέων (λ.χ. αν το τέκνο έχει σημαντικά περιουσιακά 
στοιχεία). 
29 Μαρτίου 2021, 18:10 | ΜΠΑΜΠΗΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:41 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 



1066 
 

ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:02 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:25 | ΘΑΝΑΣΗΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΧΡΗΣΤΟΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, 
που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι 
ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει 
να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί ως εξής:«Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και 
των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:55 | ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΟΥ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:10 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
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των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:39 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΔ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:00 | VIDAS. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, 
που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι 
ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει 
να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί ως εξής:«Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και 
των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΦΩΤΕΙΝΗ Δ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:56 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:23 | ΣΩΣΩ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, 
που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού.  Δεν είναι 
ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει 
να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί ως εξής:«Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και 
των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
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29 Μαρτίου 2021, 18:42 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:45 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:02 | ΚΩΣΤΑΣ Μ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:29 | ΚΩΣΤΑΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, 
που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού.  Δεν είναι 
ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει 
να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί ως εξής:«Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και 
των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:52 | ΤΑΣΟΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, 
που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού.  Δεν είναι 
ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει 
να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί ως εξής:«Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και 
των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:17 | ΛΑΜΠΡΟΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
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Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού 
πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί 
ως εξής:«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία και των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ 
των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 18:10 | ΣΤΡΑΤΟΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, 
που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι 
ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει 
να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 θα πρέπει να τεθεί ως εξής:«Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και 
των δύο γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 17:10 | Νικόλας Δ. Η τελευταία κατοικία του παιδιού όσο ζούσε κάτω από τα φτερά και των 
δύο του γονέων να είναι και η κατοικία του.Όταν χωρίζει το ζευγάρι και ο ένας γονιός συνήθως απομακρύνεται 
χιλιόμετρα μακρυά για πολλούς λόγους να υποχρεούται να μετακινεί αυτός το παιδί με δικά του έξοδα προς την 
πατρική κατοικία του παιδιού, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις. Μέχρι τώρα συνέβαινε το αντίθετο και ο 
πατέρας επιβαρυνόταν το κόστος μεταφοράς του παιδιού από σπίτι σε σπίτι χάνοντας πολύτιμο χρόνο, λες και 
αυτός άρπαξε το παιδί και έφυγε χιλιόμετρα μακρυά. Αν επιθυμείτε πραγματικά δικαιοσύνη, όποιος παίρνει το 
παιδί και εξαφανίζεται να επιβαρύνεται το κόστος των μετακινήσεων για την απαραίτητη επικοινωνία του παιδιού 
με τον άλλο γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 17:02 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ. Ο Γονέας που παραλαμβάνει το έγγραφο να έχει υποχρεώσει να ενημερωσει 
τον άλλο γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 17:52 | ΣΠΥΡΟΣ. Η κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, 
που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι 
ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει 
να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των δύο γονέων του.και το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί ως 
εξής«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί 
μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία 
και των δύο γονέων.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των 
γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη 
στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη 
του.». 
29 Μαρτίου 2021, 17:21 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ. Η διάταξη είναι 
προβληματική και αντίκειται στον θεμελιώδη κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας από τους 
γονείς. Οι γονείς, εφόσον ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα, είναι και οι δύο νόμιμοι αντιπρόσωποι των 
ανηλίκων τέκνων τους σε κάθε προσωπική ή περιουσιακή υπόθεση που το αφορά. Η εκπροσώπηση του ανηλίκου 
τέκνου πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και από τους δύο γονείς προς τους οποίους πρέπει να επιδίδεται η κλήση 
για δικαστική παράσταση και δεν αρκεί για τη νομότυπη κλήτευση η κλήτευση του ενός (1510 παρ. 1 εδ. β και 126 
ΚΠολΔ παρ 1 εδ. β). Εξάλλου, κανένα πρόσωπο (ούτε ο ανήλικος) δύναται να έχει διπλή κατοικία. Σε περίπτωση 
χωριστής διαβίωσης των γονέων, το κριτήριο της συνήθους διαμονής είναι προβληματικό. Η επίδοση δικογράφου 
σε οποιοδήποτε γονέα, δηλ. ακόμη και σε αυτόν με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει συνήθως θα δημιουργήσει 
τεράστια προβλήματα, ιδίως σε περίπτωση τεταμένων σχέσεων μεταξύ των γονέων (λ.χ. αν το τέκνο έχει 
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία). 
29 Μαρτίου 2021, 16:38 | Δημήτρης Καραβασίλης. Το άρθρο αυτό να γίνει: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει ως εναλλασσόμενη 
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κατοικία την κατοικία των γονέων με τους οποίο διαμένει εναλλασσόμενα (εκ περιτροπής). Η επίδοση εγγράφων 
που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία και των δύο των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα.Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Τον «γονέα με τον οποίο το παιδί διαμένει 
συνήθως» να τον ξεχάσετε παρακαλώ. Τα παιδιά χωρισμένων γονέων πρέπει να έχουν 2 σπίτια, γιατί αυτό λέει η 
έρευνα σε σχέση με το συμφέρον τους. 
29 Μαρτίου 2021, 16:32 | Καλλιμαχος. Είναι δυνατόν σε ένα νομοσχεδιο το οποίο έρχεται να εξαλίψει τις 
διακρίσεις που γίνονται ανάμεσα σε γονείς να αναφέρει το παρακάτω; Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο 
γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως 
διαμένει.Είναι σαν να μας λέτε ότι τίποτα δε θα αλλάξει.. Κατοικία θα είναι η η τελευταία του παιδιού, η το πιο 
δικαιο και οι δυο κατοικίες. 
29 Μαρτίου 2021, 15:16 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Άρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή υπόχρεου. 
29 Μαρτίου 2021, 14:45 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ.ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. Δεν είναι δυνατόν το ανήλικο τέκνο να έχει 
2 διευθύνσεις στις οποίες να γίνεται αποστολή, γνωστοποίηση ή ακόμη και επίδοση εγγράφων με δικαστικό 
επιμελητή. Εκτός από ευθέως αντίθετη προς το άρθρο 51 ΑΚ κατά το οποίο «κανένας δεν μπορεί να έχει 
συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες» δημιουργείται σύγχυση για την εν τοις πράγμασι γνώση των 
επιδοθέντων εγγράφων. Τεκμαίρεται συνεπώς ως νόμιμη, επίδοση προς το τέκνο, η οποία πλέον μπορεί να γίνει 
και σε διεύθυνση γονέα με τον οποίο για οποιοδήποτε λόγο το τέκνο δεν έχει πλέον επικοινωνία, ή ο οποίος 
γονέας από κακοβουλία προς τον έτερο πρώην σύζυγο να μην γνωστοποιήσει το έγγραφο που του έχει επιδοθεί, 
με αποτέλεσμα το τέκνο ή ο γονέας με τον οποίο διαμένει να μη λαμβάνουν ποτέ πραγματική γνώση των εννόμων 
συνεπειών που πρόκειται ή απειλείται να επέλθουν. Ταυτόχρονα μάλιστα οδηγούμαστε και στο νομικό παράδοξο 
ο γονέας που στρέφεται για οποιοδήποτε λόγο δικαστικά κατά του τέκνου (πχ. αγωγή για μείωση διατροφής) να 
μπορεί να επιδώσει στον εαυτό του το σχετικό δικόγραφο για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου!  
29 Μαρτίου 2021, 14:27 | Ευστράτιος Αγγελακακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 14:33 | Γιάννης Αγαπηδάκης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 14:59 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ. Άρθρο 56Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής 
διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων.Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
29 Μαρτίου 2021, 14:43 | Βασίλης Πλιτσικας. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
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29 Μαρτίου 2021, 13:56 | Βασίλης Παπας. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 13:54 | Βασίλης Κοτζιας. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 13:48 | Βασίλης ΚΟΖΟΝΑΚΗΣ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 13:03 | Βασίλης ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 13:38 | Βασίλης ΓΚΟΥΜΑΣ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 13:04 | Β.Α. Είναι ευρέως γνωστά τα κίνητρα, οι υποσχέσεις, οι ενέργειες του νομοθέτη καθώς 
και οι κατευθύνσεις των γνωστών lobby που έλαβε για το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Δημοσιεύματα παντού, video 
και αναρτήσεις παντού..Σας παρακαλώ αφήστε τα παιδιά μας έξω απο τις πολιτικές σας δράσεις και φιλοδοξίες. 
Έχετε καταφέρει να διχάσετε ολόκληρη την Ελλάδα και να καταστρέψετε ακόμη και ισορροπημένες έως τώρα 
οικογένειες.ΈΛΕΟΣ ! ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ είναι αδιανόητο να 
τα τσουβαλιάζετε όλα.Αφήστε το δικαστικό σώμα να κάνει την δουλειά του και εσείς φροντίστε να εφαρμόζονται 
οι δικαστικές αποφάσεις. 
29 Μαρτίου 2021, 13:51 | Βαλλια Γεωργάκη. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 13:06 | Αλέξανδρος Ρουβάς. Μετά από 40 χρόνια εφαρμογής ενός νόμου που έχει γεμίσει την 
χώρα μας με χιλιάδες προβληματικές ψυχές (οι επιστημονικές έρευνες το λένε) δεν μπορείτε να αλλάξετε τα 
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αυτονόητα;Το κάθε παιδί έχει πάντα 2 γονείς και εφόσον είναι ικανοί πρέπει να είναι εξίσου ο χρόνος μοιρασμένος 
και στους 2. 
29 Μαρτίου 2021, 13:35 | Α.Δ. Δεδομένου ότι η επίδοση είναι ουσιαστικά συνδεδεμένη με την διαμονή του 
ατόμου προκειμένου αυτό να λαμβάνει γνώση των εγγράφων που του επιδίδονται και των έννομων συνεπειών 
τους, φαίνεται να γίνεται χωρίς ξεκάθαρο τρόπο διεύρυνση της κατοικίας του παιδιού και να θεωρειται πλεον 
κατοικια του, και η κατοικία που διαμένει και αυτη του γονιού με τον οποίον δεν διαμένει. Θεσπίζει ο νόμος 
εναλλασόμενη κατοικία χωρίς να το ορίζει ξεκάθαρα, αλλά υπογείως ; Σε κάθε περίπτωση η εναλλασσόμενη 
κατοικία που επιβάλλεται εκ του νόμου και δεν αποτελέι συμφωνία των γονέων μόνο αρνητικές επιπτώσεις και 
αναταραχές και εντάσεις θα μπορούσε να επιφέρει στη ζωη του παιδιού, αντιμετωπίζοντας το ουσιαστικά σαν 
αντικείμενο που περιφέρεται μεταξύ των δύο σπιτιών για να ικανοποιουνται τα εγωιστικα κίνητρα του γονέα, μη 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες που θα συνεπαγνοται ολα αυτα για το παιδί. Επισης πως θα ειναι δυνατόν να 
γίνεται επίδοση εγγράφων σε κατοικία διάφορη απο αυτη που διαμένει το τέκνο; Δεν συνεπάγεται αυτό τον 
κίνδυνο να μην λαβει ποτέ γνώση; 
29 Μαρτίου 2021, 13:56 | Βαγγελης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ.  Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 13:18 | Βαγγέλης Τζιαβολιας. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 13:12 | Μαρκος Κ. Υπολείπεται κατά πολύ το νομοσχέδιο από το πραγματικό συμφέρον του 
παιδιού όπου είναι ένα και μοναδικό να έχει και τους δυο του γονείς ενεργούς στην καθημερινότητα 
του.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ‘Αρθρο 
5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων (…)’Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..) Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνεπ́ειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
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συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:22 | Βαγγέλης Βαμβουνακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:45 | Χρήστος Κυριακός. Έτσι όπως διατυπώνετε το άρθρο πάλι ο ένας γονέας θα είναι 
εξαφανισμένος από την ζωή του παιδιού του και το παιδί από την ζωή του ένα γονέα. Λύστε επιτέλους αυτή την 
πανεύκολη εξίσωση. Όσο υπάρχει ο ένας γονέας στην ζωή του παιδιού άλλο τόσο πρέπει να είναι και ο άλλος. 
Δεκάδες επιστημονικές έρευνες άλλωστε το αποδυκνείουν. 
29 Μαρτίου 2021, 12:40 | Μητέρα. Για τις περιπτώσεις που η μητέρα και το κυοφορούμενο τέκνο εγκαταλείφθηκε 
και ο παιδί γεννήθηκε εκτός γάμου και διαμένει εξ αρχής με την μητέρα του, να είναι σαφές οτι η κατοικία του 
παιδιού ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ. 
29 Μαρτίου 2021, 12:34 | ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Άρθρο 3.  Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:11 | Χάρης. Αν είναι δυνατόν, τι θα πει κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων?Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία του γονέα με τον οποίο διαμένει. 
29 Μαρτίου 2021, 12:40 | Αργύρης Κυριακός. Πως γίνεται εγώ σαν απλός πολίτης να βλέπω πόσο θολό και 
ασαφές είναι αυτό που λέει το άρθρο και να μην το βλέπεται εσείς; Ίσος χρόνος και με του 2 γονείς (εφόσον έχουν 
την ικανότητα), μόνο αυτό λύνει τα προβλήματα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:49 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Η μητερα του γιου μου νοικιαζει το δικο της σπιτι και 
εγω το δικο μου στην ιδια περιοχη.Ειμαστε σε αποσταση 5 λεπτων με τα ποδια.Ενναλαξ κατοικια κ. 
Υπουργε.Ενναλαξ κατοικια.Δεν θελουμε αλλο να ειμαστε επισκεπτες στη ζωη των παιδιων μας.Ειναι απολυτα 
εφικτο,σε τετοιες περιπτωσεις,που ειναι χιλλιαδες.Τη απαντηση να δωσω πια στο παιδι μου οταν μου λεει:Γιατι 
να μην μεινω κι αλλο εδω,αφου γινεται!!!Εαν δεν ακουτε εμας,ακουστε τα παιδια μας!!Δεν ειναι χαζα 
κ.Υπουργε,ξερουν,νιωθουν,αντιλαμβανονται!!!Εχουν 2 σπιτια,2 γονεις,2 δωματια 1 υπεροχη ευτυχια,να ζουν και 
με τους 2 τους γονεις εξισου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:54 | Βαγγέλης Κυριακός. Μα αυτό το τρόπο πάλι ο ένας γονέας παραμένει φάντασμα στην 
ζωή του παιδιού του. Είναι δυνατον εμείς οι απλοί πολίτες με μικρή έρευνα να βλέπουμε εφαρμοσμένα και 
επιτυχημένα μοντέλα ευρωπαϊκά και εσείς να τα παραβλέπεται; 
29 Μαρτίου 2021, 12:43 | Μαρία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
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το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:17 | Αριστοτέλης Δασκαλακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:49 | Ελένη Κυνηγού. Για ποιο λόγο να μην μοιράζεται τα σπίτια και των 2 γονέων ισόχρονα; 
Ο γιός μου επισκέπτης στην ζωή του παιδιού του; Είναι δυνατόν; Βάζετε με αυτόν τον τρόπο πάλι σε ατέρμονους 
δικαστικούς αγώνες τον ένα γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:25 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΣ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί 
την γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:16 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:08 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ.Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:25 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:09 | Αντώνης Στυλιανακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:10 | Αντώνης ΠΕΤΡΑΚΗΣ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
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κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:54 | ΑΝΝΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:40 | αρης. Επειδή οι Κυρίες έχουν μάθει το προηγούμενο καθεστώς που επαιρναν τα παιδια 
και εφευγαν, σαν να ήσαν μόνες τουςεπειδή οι Κες επικαλούνται το δικαίωμα τους να φευγουν σε αλλη πολη χώρα 
ήπειρο σαν να είναι αποκλειστικό κτήμα τους τα παιδια και να μην έχουν καμμία υποχρέωσηεπειδη δεν έχει πέσει 
σύρμα στις Κες και στους Κους ότι όταν κάνεις παιδί δεν έχεις πλέον δικαιώματα αλλά υποχρεώσεις και δεν είναι 
καθόλου δικαίωμα σου να παιρνεις το παιδί σαν βαλίτσα και να το πας οπου θες,επειδή και με αυτό το νομοσχέδιο 
έχει πέσει σύρμα οτι οι Κες εχουν μόνο δικαιώματα και μπορούν να πανε οπου θέλουν αποξενώνοντας το παιδί 
απο τον άλλο γονέα ζητάμε την αντικατασταση του ορου επιμέλεια-κοινη γονικη μεριμνα του 1/3 με τον όρο 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 50/50. 
29 Μαρτίου 2021, 11:47 | Ανδρέας Μαρκακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:37 | Μαρίνα Αθανασίου. Κατοικία των παιδιών να οριστει η τελευταία κοινή κατοικία του 
πρώην ζευγαριού.Με αναδρομικη ισχύ τουλάχιστον 3ετων.Οχι πλέον στις αρπαγές ανηλίκων από τις μητέρες 
χωρίς την συναίνεση του πατέρα.Το παιδί δεν είναι αντικείμενο και ιδιοκτησία κανενός.Εχει δικαιώματα,έχει δύο 
γονείς. 
29 Μαρτίου 2021, 11:29 | Ανδρέας Αλεξανδρακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:20 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΩΣ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:15 | Αλέξανδρος Χριστοπουλος. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει.Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
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μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΚΟΣ. Μα είναι δυνατόν μετά από 40 χρόνια να μην μπορεί να γίνει 
μια σωστή αλλαγή, όπως ισχύει και στην Ευρώπη τόσα χρόνια; Τι πάει να πει»με τον γονιό τον οποίο συνήθως 
διαμένει;» Ορίστε καθαρή συνεπιμέλεια επιτέλους. 
29 Μαρτίου 2021, 11:33 | Αλέξανδρος Χατζηπαναγιωτης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:50 | Αλέξανδρος Κτιστακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:19 | Ελένη Ιατρίδου. Κύριε Τσιάρα, Ως μητέρα θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2021. Τα παιδιά 
να ανατρέφονται αποκλειστικά από τον ένα γονέα. Έως σήμερα ο πατέρας αντιμετώπιζεται ως επισκέπτης στη ζωη 
του παιδιου του. Έχω ένα γιο και δεν θα ήθελα κάποια στιγμή ως γιαγιά να μην έχω καμία επαφή από τα εγγόνια 
μου και να ζουν αποξενωμενα.Ισότητα και στα δύο φύλα και μεταξύ των γονέων.Ισο χρόνο και για τους δύο γονείς. 
Κοινή επιμέλεια. Εναλλασσόμενη κατοικια. Αυστηρές ποινές για την αποξένωση.Τελευταία κοινή κατοικία του 
ζευγαριού πριν το διαζυγιο, ο τόπος κατοικίας του τέκνου. Επιτέλους να μπει ενα τέλος στις αρπάγες ανηλίκων 
χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονεα. Βγάλτε ένα νομό χωρίς ασάφειες για το καλό των παιδιών και για τις 
επόμενες γενιές. 
29 Μαρτίου 2021, 11:27 | Κωνσταντίνος Χ. Σύμφωνα με την Απόφαση 14620 της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης τα κράτη μέλη οφείλουν: 4.5. να προστατεύουν τα δικαιώματα των γονέων και των 
παιδιών στις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου και 
κατά συνέπεια: 4.5.1. σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να 
διασφαλίζουν ότι όλα τα δικαιώματα σχετικά με τη γονική μέριμνα, την παιδοθεσία από μονογονείς και την 
παιδοθεσία πρώτου ή δεύτερου γονέα χορηγούνται χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου,4.5.2. να προβλέπουν την από κοινού παιδοθεσία από τα ζευγάρια του ιδίου φύλου χωρίς 
διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, 4.5.3. να επεκτείνει την αυτόματη αναγνώριση συν-γονέα στον 
σύντροφο του ιδίου φύλου, 4.5.4. όπου οι ελεύθερες γυναίκες (ή πρόσωπα) τυγχάνουν πρόσβασης σε ιατρική 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση αυτή παρέχεται χωρίς διακρίσεις λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ·4.5.5,. όπου τα άγαμα ζευγάρια διαφορετικού φύλου 
αποκτούν πρόσβαση σε ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να εξασφαλίσουν ότι η πρόσβαση αυτή 
παρέχεται στα ζευγάρια του ιδίου φύλου ·4.6. εκτός από τις αποφάσεις που έχει ήδη εγκρίνει η Συνέλευση με την 
Απόφαση 2048[2015][2] και 2191[2017][3] σχετικά με τις συνέπειες της νομικής αναγνώρισης των τρανς και 
ίντερσεξ ανθρώπων στην πρόσβαση ή τη συνέχιση της πολιτικής τους σχέσης, του γάμου και των δικαιωμάτων 
των συζύγων και των παιδιών, προβλέπουν την ορθή καταγραφή της ταυτότητας φύλου των τρανς γονέων στα 
πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους και να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν νόμιμους 
δείκτες φύλου εκτός από άρρεν ή θήλυ μπορούν να αναγνωριστούν οι συντροφικές τους σχέσεις και οι σχέσεις 
τους με τα παιδιά τους χωρίς διάκριση,  4.7. να εργάζονται ενεργά, σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, 
για την προώθηση της αποδοχής και του σεβασμού των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών στις κοινωνίες μας.Το νομοσχέδιο 
αγνοεί επιδεικτικά τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες και επιδιώκει οπισθοδρόμηση σε κεκτημένα δικαιώματα παιδιών και 
γυναικών. Απόρσυρσή τώρα και διαβούλευση με την κοινωνία. 
29 Μαρτίου 2021, 11:05 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Κύριε υπουργέ είμαι μητέρα δύο υπέροχων αγοριών. Με 
το σύζυγό μου έχουμε χωρίσει εδώ και ενάμιση χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καθόλου υπέρ της 



1077 
 

συνεπιμέλειας στην αρχή. Όμως μετά από ένα διάστημα κατάλαβα ότι είναι το καλύτερο. Και δεν μιλάω για εμάς. 
Αλλά για τα παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ηρεμία στην ψυχούλα τους. Ξέρουν ότι θα έχουν επαφή και 
με τους δύο γονείς.Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τους λόγους που χωρίζει ένα ζευγάρι.αυτό που 
μπορούν όμως να καταλάβουν είναι ότι δεν χάνουν κανέναν από τους δύο.φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν 
δικλείδες ασφαλείας για τους κακοποιητικος γονείς. Όμως αν και οι δύο είναι ικανοί,τότε δεν θεωρώ καθόλου 
σωστό να υπερτερεί ο ένας έναντι του άλλου. Με λίγη μόνο προσπάθεια εμείς τα έχουμε καταφέρει. Φτιάξτε 
σωστά το νομοσχέδιο για να τα καταφέρουν και οι υπόλοιποι.Αναλογιστείτε μόνο αν ήσασταν εσείς στη θέση του 
γονέα (είτε του πατέρα είτε της μητέρας) που δεν θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του παιδιού του,πόσο δύσκολα 
θα νιώθατε.Πιστεύω σε εσάς και στις καλές προθέσεις σας όμως δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτά που 
θεωρείται σωστά θα έρθουν ως νομος.για αυτό σας λέω βάλτε πλάτη για ένα καλύτερο κόσμο μία καλύτερη 
Ελλάδα και παιδιά γεμάτα υγεία και χαρά. 
29 Μαρτίου 2021, 11:57 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝ. Άρθρο 3 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 10:23 | Ακης Μαυρακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 10:09 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣ. Άρθρο 3 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 10:38 | Ελένη. Έχετε σκεφτεί τις επιπτώσεις της συνεχούς μετακίνησης σε ένα παιδί? Τι θα 
σημαίνει αυτό για την ψυχολογία, τις σχολικές επιδόσεις, τις κοινωνικές σχέσεις του? Με το παρόν πλαίσιο μπορεί 
να δημιουργήσει σχέση και με τους 2 γονείς του χωρίς να χρειάζεται να κατακερματιστει το ίδιο. 
29 Μαρτίου 2021, 10:00 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 10:27 | Αστέριος Τακίρης. Το συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό διατυπώνεται στο ψήφισμα 
2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να ανατρέφεται το ίδιο, ΙΣΟΧΡΟΝΑ και με τους δύο γονείς του.  
Αυτό δεν πρέπει να σταματά όταν υπάρχει διαζύγιο των δυο γονέων. Οι γονείς σταματούν να είναι σύζυγοι, δεν 
σταματούν όμως να είναι γονείς του παιδιού ποτέ. Η βίαιη αποδέσμευση του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού, 
αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο δημιουργίας της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά «υποχρεώνονται» και 
«αναγκάζονται» να ζουν, να αγαπούν και να μεγαλώνουν με τον έναν γονιό. Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική 
κακοποίηση.Όταν δεν συντρέχουν λόγοι απομάκρυνσης του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού (βία, σεξουαλική 
κακοποίηση κτλ) δεν θα πρέπει να υπάρχει αποξένωση του γονέα από το παιδί.Οι παραβατικοί γονείς δεν γίνεται 
να καθορίσουν το νέο νομοσχέδιο, αφού η Συνεπιμέλεια δεν αφορά τους παραβατικούς γονείς.Όταν ο γονέας 
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θέλει και μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του, θα πρέπει να του επιτρέπεται να είναι κανονικός 
γονιός με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. και όχι ένας απλός επισκέπτης.Η εποχή που ο πατέρας εργαζόταν και 
η μητέρα καθόταν στο σπίτι, δεν υπάρχει πια. Οι δυο γονείς συμμετέχουν πλέον ενεργά στην εργασία και στο 
σπιτικό τους.Ο παλιός νόμος που σε περίπτωση «ασυμφωνίας» έδινε απλόχερα τα πάντα στην μητέρα, θα πρέπει 
να αλλάξει αφού μόνο κακό έφερε στην κοινωνία, αλλά κυρίως στην ψυχική υγεία του παιδιού.Οι δυο γονείς θα 
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην ανατροφή (μέριμνα και επιμέλεια) του 
παιδιού.Αν οι δυο γονείς «υποχρεωθούν» να καθίσουν και να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού χωρίς η μια 
πλευρά να γνωρίζει ότι τα παίρνει όλα σε περίπτωση ασυμφωνίας, τότε θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο καλό 
στη ζωή του παιδιού.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς έχουν λόγο 50-50 για όλα τα θέματα που αφορούν 
το παιδί.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς είναι ίσοι χωρίς να υπερτερεί ο ένας έναντι του 
άλλου.Συνεπιμέλεια σημαίνει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για τους δυο γονείς.Αν ο ένας γονέας 
εσκεμμένα δεν θέλει συνεργασία, γιατί τα θέλει όλα σύμφωνα με το παλιό νόμο, την στιγμή που ο άλλος γονιός 
είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να προσφέρει στην ανατροφή του παιδιού, τότε να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ να 
συνεργαστεί. Αν η «τεχνιτή ασυμφωνία» συνεχίζεται, αυτό να αποτελεί κακή άσκηση μέριμνας και επιμέλειας του 
παιδιού.Η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ψήφισμα που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού 
να ανατρέφεται το ίδιο από τους δυο γονείς του.Η Συνεπιμέλεια (ή η ίση μέριμνα όπως ανέλυσε ο Υπουργός κος 
Τσιάρας, αν η επιμέλεια ενσωματωθεί στην μέριμνα και δεν υπάρχει διαχωρισμός τους) θα φέρει την ψυχική 
ηρεμία στο παιδί. Με την Συνεπιμέλεια θα σταματήσει να αποτελεί το παιδί λάφυρο και μέσο αντεκδίκησης 
μεταξύ των γονιών και κυρίως θα σταματήσει να εργαλειοποιείται.Το κύριο συστατικό της Συνεπιμέλειας είναι η 
Συν-απόφαση και η Συν-εργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί.Για την πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει το παιδί την δυνατότητα να ανατρέφεται ισόχρονα, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, και από τους δυο γονείς του.Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον γονιό που επιθυμεί 
να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού να μπορεί να είναι όσο γίνεται περισσότερο κοντά στο παιδί του. Θα 
πρέπει να διευκολύνονται περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση ώστε να βρεθούν κοντά στο 
παιδί τους και να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του.Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και Εναλλασσόμενη 
Κατοικία. Η ίση ανατροφή του παιδιού από τους δυο γονείς προϋποθέτει ίσο χρόνο επικοινωνίας αλλά και 
εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της απόστασης θα πρέπει να δίνεται ο 
ανάλογος χρόνος σε διακοπές και αργίες στον γονιό που ζει μακριά, ώστε να καλυφθεί το ισόχρονο και να 
σταματήσει ο γονιός αυτός να είναι επισκέπτης στη ζωή του παιδιού του.Οι τρεις “αγχωμένες” ώρες δυο φορές 
την εβδομάδα και οι 2 διανυκτερεύσεις τον μήνα δεν αποτελούν επικοινωνία γονέα με το παιδί του, αλλά τον 
καθιστούν επισκέπτη.Δεν γίνεται να συντηρηθούν ή να αναπτυχθούν σχέσεις γονέα και παιδιού με αυτές τις 
πρακτικές.Ο Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και η Εναλλασσόμενη Κατοικία θα φέρει ισορροπία στο παιδί και θα του 
δώσει όλα τα απαραίτητα ψυχικά εχέγγυα για να έρθει ολοκληρωμένο στην κοινωνία ως ενήλικος αργότερα.Το 
παιδί μπορεί να εναλλάσσεται ομαλά στις δυο κατοικίες που θα είναι στον ίδιο δήμο ή σε κοντινή απόσταση. Δεν 
γίνεται “μπαλάκι”. Αντίθετα μπαλάκι μπορεί κάλλιστα να γίνεται όταν αναγκάζεται να πάει επίσκεψη για λίγες 
ώρες και να επιστρέψει, όπως συμβαίνει σήμερα.Ο τρόπος που θα κατανεμηθεί ο ίσος χρόνος θα γίνεται μέσα 
από την συνεργασία των δυο γονέων, πχ τρεις μέρες στο ένα σπίτι, τρεις μέρες στο άλλο ή μια εβδομάδα στο ένα 
σπίτι, μια εβδομάδα στο άλλο.Η Συνεπιμέλεια σημαίνει δυο ίσοι γονείς. Δεν σημαίνει ένας γονιός και ένας 
επισκέπτης. Ο χρόνος επικοινωνίας θα καθορίζεται από το 1/3 του συνολικού χρόνου για τον κάθε γονιό με βάση 
να πάνε και οι δυο προς το 1/2, εφόσον ο κάθε γονιός θέλει να συμμετέχει. Δεν θα αποφασίζει ο ένας γονιός αν 
θέλει τον άλλον γονιό στην ζωή του παιδιού. Αν η απόσταση δεν επιτρέπει το απόλυτο 50-50 στον χρόνο, αυτός 
να μοιράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας περισσότερο χρόνο στον γονέα που βρίσκεται μακριά σε 
διακοπές και αργίες.Όλες οι επιστημονικές μελέτες συνηγορούν ότι η Συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο επικοινωνίας και 
εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που απαιτείται για την άρτια ανάπτυξη του παιδιού. Δεν υπάρχει καμιά 
μελέτη που να λέει ότι κάνει καλό να αποκόπτεται το παιδί από τον ένα γονιό του μετά το διαζύγιο. Οι εξαιρέσεις 
των παραβατικών γονέων που φυσικά και δεν πρέπει να επιζητούν συνεπιμέλεια, δεν γίνεται να καθορίσουν την 
τύχη όλων των γονέων που θέλουν, μπορούν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού τους.Οι 
μόνες αντιδράσεις για την σωστή αλλαγή του οικογενειακού δικαίου προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες 
οργανώσεις που το προεδρείο τους δεν εκπροσωπεί την άποψη ούτε των μελών τους. Χαρακτηριστικό είναι πως 
ενώ γυναικείες οργανώσεις είναι κατά τις συνεπιμέλειας, υπάρχουν χιλιάδες μαμάδες, γιαγιάδες, θείες, αδερφές 
κτλ που είναι υπέρ της συνεπιμέλειας.Έχει δημιουργηθεί μια ατέλειωτη γενιά χωρισμένων γυναικών που 
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στοχεύουν απλά στα χρήματα της διατροφής ενώ πολλές φορές αυτήν δεν την προσφέρουν για την ανατροφή του 
παιδιού για την οποία προορίζεται.Να μην αφεθεί κανένα παραθυράκι στην μητέρα που θέλει να επωφεληθεί της 
διατροφής και δημιουργεί σενάρια ασυμφωνίας για να μην συνεργαστεί.Τα παιδιά καταλαβαίνουν και όπως λέει 
ο λαός μας, όλα εδώ πληρώνονται. Όμως είναι πραγματικά άδικο για τα παιδιά να εργαλειοποιούνται με την 
βοήθεια του νόμου και να χάνουν ουσιαστικά χρόνια της ζωής τους, ζώντας μια συνεχόμενη πίεση.Όταν οι δυο 
γονείς με ίσους όρους βρεθούν σε ένα τραπέζι με την υποχρέωση να τα βρουν για το καλό του παιδιού, τότε θα 
καταφέρουμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνία που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας.Στην αναμόρφωση του 
οικογενειακού δικαίου το παιδί να είναι το κέντρο και όχι το συμφέρον του ενός γονέα.Τα παιδιά καταλαβαίνουν 
αλλά περιμένουν από εμάς τους μεγάλους να πλάσουμε ένα καλύτερο κόσμο για να ζουν χωρίς πίεση, χωρίς να 
εργαλειοποιούνται, χωρίς να αποτελούν λάφυρο.Τα παιδιά θέλουν αγάπη και να νιώσουν ξανά παιδιά!!! 
29 Μαρτίου 2021, 10:23 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 10:49 | Γιάννης Φαής. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 10:11 | Χριστοδουλακης Μιχάλης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 10:01 | Ελένη. Είναι δυνατόν να ορίζεται ως κατοικία του τέκνου η τελευταία κατοικία των 
γονέων στην οποία μπορεί κανείς από τους 2 να μην μένει πια? 
29 Μαρτίου 2021, 10:16 | Σταύρος Ζεμπίλης. Άρθρο 3 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση,  έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 10:38 | Μαθιουδάκης Παντελής. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την 
κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 10:45 | Mιχαλης Παγκαλακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 



1080 
 

το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 10:49 | Μανώλης Χατζηδακης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 09:30 | Άννα Γεωργίου. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 09:20 | Δασκουλίδης Γιάννης. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του 
κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 09:00 | ΤΖΕΝΗ ΦΑΊΣ Ιω. Άρθρο 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον 
τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε 
γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος 
που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την 
κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
29 Μαρτίου 2021, 09:50 | Εμμανουηλ Κ. Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας 
δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό 
μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις 
(ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου 
του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για την 
Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέκαμψε το 
πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε (Επίτιμου 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς 
επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους 
πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για τους λόγους που εξηγήσαμε ανωτέρω. 
29 Μαρτίου 2021, 08:41 | Σοφια. Ας δούμε τι ισχύει πανευρωπαϊκά: 1)Βέλγιο,αποφασίζει ο δικαστής για 
επιμέλεια,διατροφή,ατοικια,επικοινωνία με τον γονιό που το παιδί δεν διαμένει,οι γονείς αποφασίζουν από 
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κοινού για σημαντικά θέματα (αλλά και αυτό μπορεί να ακυρωθεί εάν είναι για το συμφέρον του παιδιού).Σε 
περίπτωση που δώσει κοινή κηδεμονία(joint custody)σημαίνει ότι αφορά ΜΟΝΟ τις αποφάσεις της ζωής του 
παιδιού και συνεχίζει η κατοικία να ορίζεται ως μια,με τον άλλον να έχει το δικαίωμα της»επίβλεψης» 
2)Ιταλία,Αποφασίζει ο δικαστής αν θα δωθεί κοινή άσκηση της μέριμνας η όχι(δίχως αυτό να σημαίνει 
εναλλασσόμενη κατοικία όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 4),τη διατροφή,τον τόπο κατοικίας και τον χρόνο που 
θα περνάει το παιδί με τον κάθε γονέα….Δικαστής επιλέγει πρωτίστως την κοινή άσκηση μέριμνας.3)Σουηδία,ΤΟ 
δικαστήριο εφαρμόζει αρκετά μέτρα πριν την απόφαση για εξεύρεση κοινής λύσης με διαμεσολαβήσεις,αλλά αν 
οι γονείς καταλήξουν στα δικαστήρια,τότε αποφασίζεται η κατοικία του παιδιού και αν αυτή πρέπει να είναι 
εναλλασσόμενη,η επικοινωνία με τον άλλο γονέα και η ανάθεση αποκλειστικής μέριμνας η όχι. 4)Ισπανία.Ο 
δικαστής αποφασίζει ποιος θα ασκεί γονική μέριμνα,δικαίωμα επικοινωνίας και διατροφής και την κατοικία του 
παιδιού..Περίπου το ίδιο σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα.5)Γαλλία.Το δικαστήριο αποφασίζει για την 
κινη άσκηση,διατροφή και κατοικία.Ειναι σύνηθες να υπάρχει και εναλλασσόμενη ΕΑΝ οι γονείς μένουν κοντά και 
δίχως να είναι ισοχρονη απαραίτητα. 6)Γερμανία.Το δικαστήριο πρωτίστως επιλέγει να βρεθεί αποδεκτή λύση 
αλλά μπορεί να ορίσει μονομερή άσκηση μέριμνας,κατοικία,διατροφή και επικοινωνία εάν δεν τα βρίσκουν οι 
γονείς. 7)Φινλανδία.Τα ίδια 8)Αυστρία.Τα ίδια με μικροδιαφορές στο θέμα της διατροφής. 9)Ιρλανδία.Τα ίδια με 
προτιμώμενη την εύρεση κοινής λύσης. 10)Κύπρος.Τα ίδια με την διαφορά ότι σε περίπτωση κοινής άσκησης της 
μέριμνας συνήθως είναι και εναλλασσόμενη κατοικία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ίσος χρόνος,εναλλασσόμενη κατοικία 
σε συγκρουσιακους γονείς δεν υφίσταται πουθενά,σε όσες χώρες υπάρχει συνεπιμελεια είναι 
ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ.ΠΑΝΤΟΥ αποφασίζει ο δικαστής χωρίς να υποχρεώνεται σε ισοχρονη παρουσία,εναλλασσόμενη 
κατοικία ούτε καν στην αποδώσω κοινής άσκησης την μέριμνας!.Δεν έχει καν νομοθετημένο τεκμαρτό χρόνο κατά 
το 1/3! Με ποια λογική λοιπόν αγνοούμε την εμπειρία της Ευρώπης και εάν το θέλουμε την παγκόσμια εμπειρία,αν 
λάβουμε υπόψιν τις ισχύουσες νομοθεσίες σε Αυστραλία και Αμερική που πρόσφατα μέσα στο 3029 απέσυραν 
παρόμοιες νομοθεσίες γιατί μετά από δέκα χρόνια πειραματισμού με αυτές είδαν ότι τα αποτελέσματα είναι 
ολέθρια;(γυναικοκτονιες και παιδοκτονίες).Ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού;Εάν το περιβάλλον στο οποίο 
ζούσε ήταν τοξικό να συνεχίσει να εκθετεται σε αυτό μέχρι να ενηλικιωθει;Ακόμη και εάν η βία δεν είναι σε φυσικό 
επίπεδο αλλά σε άλλα(ψυχολογικό,συναισθηματικό) ποιο θα είναι το αντίκτυπο για αυτό σε περίπτωση που 
αποφασιστεί να ζει την ίδια τοξική κατάσταση; 
29 Μαρτίου 2021, 02:11 | Ιωάννα Μαραγκού. Η συνεπιμέλεια πρέπει να έχει συναινετικό χαρακτήρα. Να 
εξαιρείται ρητά ο γονέας που ασκεί βία ή και σεξουαλική κακοποίηση στο παιδί ή και ενδοοικογενειακή βία που 
στρέφεται απέναντι στη σύζυγο/σύντροφο Η άσκηση και μόνο ποινικής δίωξης για αδικήματα ενδοοικογενειακής 
βίας και σεξουαλικής κακοποίησης συζύγου/τέκνου πρέπει να συνιστά παράγοντα (προσωρινής τουλάχιστον) 
εξαίρεσης από τη συνεπιμέλεια και την επικοινωνία. 
29 Μαρτίου 2021, 01:10 | Σοφη Κ. «Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα». Σε περίπτωση που οι γονείς δεν 
επικοινωνούν μεταξύ τους τι γίνεται; Θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. 
28 Μαρτίου 2021, 23:04 | Γιάννης Π. Στο άρθρο 56 θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις: – Κατοικία 
του τέκνου είναι οι κατοικίες και των δύο γονέων εφόσον αυτοί ασκούν την γονική μέριμνα. – Η επίδοση εγγράφων 
θα πρέπει να γίνεται στις κατοικίες και των δύο γονέων εφόσον αυτοί ασκούν την γονική μέριμνα. -Επίδοση 
ηλεκτρονικών εγγράφων θα πρέπει να γίνεται στις διευθύνσεις email και των δύο γονέων. 
28 Μαρτίου 2021, 23:39 | Νίκος Λιώσης. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, ο ανήλικος θα πρέπει να έχει ως κατοικία την κατοικία αμφότερων των γονέων, αφού ούτως ή άλλως το 
1/3 του συνολικού χρόνου του θα διαμένει στον εναν εκ των δυο, όπως ορίζεται σε άλλα άρθρα του παρόντος 
νομοσχεδίου. 
28 Μαρτίου 2021, 22:27 | Γιώργος Κ. Είναι διάκριση, και μεγάλο ερμηνευτικό λάθος, να αναφέρει ο Νόμος, ότι ο 
ανήλικος έχει κατοικία με το γονιό που «…συνήθως διαμένει…». Είναι διάκριση και παρακαλώ πολύ να αποσυρθεί 
ο όρος αυτός. Θα δημιουργήσει καταχρηστικές πρακτικές και περιορίζει συνταγματικά δικαιώματα. Ο όρος που 
εξασφαλίζει την ισότητα και εξαλείπτει ερμηνευτικά αλλά και πρακτικά λάθη είναι οι προτάσεις: 
α. Κατοικία του παιδιού είναι η κατοικία και των δυο γονέων του, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και χιλιομετρικής-
γεωγραφικής απόστασης. β. Θα πρέπει ρητώς να ορίζεται ως τόπος κατοικίας των τέκνων «ο τόπος τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης. Έτσι εξασφαλίζεται τόσο η ισόχρονη παρουσία 
των γονέων στη ζωή του παιδιού όσο και η εναλλασσόμενη κατοικία, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης.  Το 



1082 
 

παιδί δεν έχει ένα σπίτι, έχει δυο σπίτια, που θα πρέπει να τον αγαπούν και να τον φροντίζουν. Να επιμελούνται 
οι γονείς τα παιδιά, υπεύθυνα, ισόχρονα και με εναλλασσόμενη κατοικία. Η Εκπαίδευση του παιδιού, μπορεί να 
συνεχιστεί με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης, και με άλλους τρόπους-λύσεις και να δοθούν οι αντίστοιχες 
εγκύκλιες οδηγίες κι από το Υ.ΠΑΙ.Θ.. 
28 Μαρτίου 2021, 20:48 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔ. Η συνεπιμέλεια να κρίνεται κατά περίπτωση από τις δικαστικές αρχές, 
σε γρήγορο χρόνο ώστε να μην εκκρεμούν υποθέσεις για μήνες ή και χρόνια. Το μόνο σίγουρο είναι να παίρνεται 
υπόψη η καταλληλότητα των γονιών, η αναπτυξιακή φάση του παιδιού, οι ανάγκες του παιδιού και η συναίνεση 
του παιδιού στις αποφάσεις αυτές, παρά το νεαρό της ηλικίας του! Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύμπνοια 
μεταξύ των γονέων, να παραπέμπονται σε δημόσιους λειτουργούς όπου θα αξιολογούν την κάθε περίπτωση. Να 
ληφθεί υπόψιν ότι η τελευταία οικία του παιδιού μπορεί να μην είναι μόνιμη κατοικία των γονέων (όπως 
περιπτώσεις στρατιωτικών, σωμάτων ασφαλείας και εκπαιδευτικών). Τί θα γίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? 
8 Μαρτίου 2021, 19:33 | Κώστας Μπεβεράτος. Όταν δύο άνθρωποι συναποφασίζουν να τεκνοποιήσουν, είτε 
συμβιώνουν είτε όχι, είναι εξίσου υπεύθυνοι σε όλα τα επίπεδα ανατροφής των κοινών τέκνων τους.Αυτό 
αποτελεί μία θεμελιώδη Αρχή για την διαμόρφωση κάθε νομοθετήματος που αποσκοπεί στον καταμερισμό των 
ευθυνών και των δικαιωμάτων των γονέων στην σχέση τους με τα παιδιά τους. Αν σε ένα νομοθέτημα δεν γίνεται 
αποδεκτή αυτή η διατύπωση ως Αρχή, τότε μιλάμε για αναχρονισμό και οπισθοδρόμηση.Αυτή η Αρχή που ορίζει 
ως ίση την ευθύνη και ίσα τα δικαιώματα των γονέων προς τα παιδιά τους, είναι το αυτονόητο θεμέλιο πάνω στο 
οποίο θα πρέπει να οικοδομούνται όλες οι αναγκαίες πρόνοιες προς όφελος των παιδιών, συνυπολογίζοντας ότι 
ζούμε σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από προκαταλήψεις, στερεότυπα, ανταγωνισμούς και ιδιοτέλειες.Ένα 
σημαντικό βήμα προς τα εμπρός θα συντελεστεί αναδεικνύοντας τις κοινωνικές παθογένειες, στο επίπεδο του 
δημόσιου λόγου, και όχι αποκρύπτοντάς τες με πρόφαση την δήθεν προστασία των παιδιών. Η ανάδειξη κάθε 
παθογένειας ωφελεί τον κάθε γονέα και το κάθε παιδί, μεμονωμένα, αλλά και συνολικά βελτιώνοντας την 
κοινωνική προοπτική.Καθώς η κοινωνία μας είναι βαθιά κακοποιητική με κριτήριο την ισχύ ή την αδυναμία του 
καθενός, είτε αυτό εκφράζεται με όρους οικονομικού εκβιασμού, λεκτικού, συναισθηματικού ή και φυσικού 
εκβιασμού, είναι κρίσιμο η κοινωνία να διεκδικεί σχετικές πρόνοιες μέσα από συγκεκριμένες υπηρεσίες και 
εξειδικευμένο προσωπικό.Τα παιδιά ως τα ασθενέστερα και πλήρως ανυπεράσπιστα μέλη της κοινωνίας 
αποτελούν τον τελευταίο κρίκο σε μια αλυσίδα κακοποίησης και είναι διαρκώς εκτεθειμένα σε κάθε είδους 
έμμεση ή άμεση κακοποίηση η οποία μπορεί να προέλθει από οποιονδήποτε ενήλικο ακόμα και από μεγαλύτερα 
παιδιά, είτε εντός συμβίωσης των γονέων, είτε εκτός. Συνοπτικά – Στο προτεινόμενο νομοθέτημα η αρχή της 
ισοτιμίας των γονέων δεν υφίσταται ως θεμέλιο, πράγμα που καθιστά τον ηθικό πυρήνα του αναχρονιστικό και 
τις ρυθμίσεις που προβλέπει έωλες. – Απαιτούνται επιστημονικά καταρτισμένες υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης 
για την προστασία των παιδιών στο ενδεχόμενο κακοποιητικών συμπεριφορών προερχόμενων από τους 
αντίδικους γονείς ή/και τα οικογενειακά τους περιβάλλοντα. – Οι σχολές γονέων είναι ευεργετικές ανεξάρτητα της 
αφορμής και η Πολιτεία θα έπρεπε να μεριμνεί για την συνεχή λειτουργία τους. – Οι σύμβουλοι σχέσεων επίσης 
είτε για γονείς που συμβιώνουν, είτε όχι, θα έπρεπε να υφίσταται ως παροχή της Πολιτείας. 
28 Μαρτίου 2021, 19:37 | Χριστίνα Βαλαβάνη.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Όλες οι έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι η ίση και ισορροπημένη επικοινωνία μεταξύ των τέκνων με τους δύο γονείς είναι ότι καλύτερο για 
το συμφέρον και την υγιή ανάπτυξη του παιδιού. Αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί νομικά. 
28 Μαρτίου 2021, 17:05 | Sofia. Με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, τροποποιείτε το άρθρο56 του ΑΚ εντελώς 
παράλογα, βάζοντας ως τόπο επίδοσης των εγγράφων που αφορούν το παιδί την κατοικία ενός από τους δύο 
γονείς (όταν έχουν από κοινού την γονική μέριμνα), ανεξάρτητα με το με ποιον διαμένει συνήθως το τέκνο. Αυτό 
είναι επιεικώς απαράδεκτο καθώς ο γονέας με τον οποίο διαμένει συνήθως το τέκνο είναι πολύ πιθανό να μην 
παραλαμβάνει τα έγγραφα που επιδίδονται και αφορούν το παιδί γιατί θα πηγαίνουν στην κατοικία του άλλου 
γονέα. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να μην ενημερώνεται ο γονέας με τον οποίο διαμένει συνήθως το παιδί, για 
σοβαρά θέματα που το αφορούν.Ορίστε ως τόπο επίδοσης των εγγράφων το σπίτι του γονέα με τον οποίο 
συνήθως διαμένει το παιδί.Σημείωση: το θέμα των όρων, γονική μέριμνα και επιμέλεια, πρέπει επειγόντως να 
αποσαφηνιστεί, έχετε δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η γονική μέριμνα ήταν συνήθως 
από κοινού (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων) και την επιμέλεια την είχε συνήθως ο ένας γονέας. Τώρα η έννοια 
γονική μέριμνα έχει αντικαταστήσει τον όρο επιμέλεια, και αυτός με τον οποίο συνήθως διαμένει το παιδί, είναι 
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αυτός που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει την επιμέλεια αλλά δεν το ονομάζεται πλέον έτσι. Μην μπερδεύετε 
τους όρους, δυναμιτίζετe ακόμα περισσότερο το ήδη επιβαρυμένο κλίμα. 
28 Μαρτίου 2021, 16:48 | Νικόλαος Σορολής. Προτεινόμενη αλλαγή:Στο άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 56 1. α)Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του. β) Στην περίπτωση διάσπασης κοινής 
συμβίωσης των γονέων ο ανήλικος έχει κατοικία την τελευταία κοινή κατοικία πριν τη διάσπαση κοινής συμβίωσης 
των γονέων του. γ) Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει ή εναλλάξ και των δύο. 2. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία κάθε ένα εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. 3. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του». 
28 Μαρτίου 2021, 14:30 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Άρθρο 3. Nα οριστεί Τόπος νόμιμου Κατοικίας του Τέκνου η τελευταία 
κοινή κατοικία των γονέων του. Επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο και στις δύο κατοικίες των γονέων του. 
28 Μαρτίου 2021, 13:26 | χριστινα. Άρθρο 3 Τόπος κατοικίας τέκνου Ως τόπος νομίμου κατοικίας του τέκνου 
πρέπει να ορίζεται η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. 
28 Μαρτίου 2021, 13:18 | Γιώργος Βοργιάς. Προτείνω τις παρακάτω αλλαγές:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης 
ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. 
28 Μαρτίου 2021, 12:52 | Άννα Δάλλα. Προτείνω να αλλάξει ως εξής, έτσι ώστε τα παιδιά να ανατρέφονται και 
από τους δύο γονείς:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν 
τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία 
του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
28 Μαρτίου 2021, 11:16 | Σταυρούλα Μπάκου. Άρθρο 3. Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Άρθρο 
56. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του 
γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθένα 
εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί 
υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
28 Μαρτίου 2021, 11:12 | Χαρούλα Γιώτη. Άρθρο 3. Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Άρθρο 56. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του 
γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθένα 
εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί 
υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
28 Μαρτίου 2021, 11:56 | Γρηγόρης Γιαννακάκης. Άρθρο 3. Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Άρθρο 56. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν 
τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία 
του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
καθένα εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος 
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τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
28 Μαρτίου 2021, 11:14 | Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης. Για την προστασία του ανήλικου παιδιού και για να μην 
διαταράσσεται η καθημερινότητα του θα πρέπει να προσδιορισθεί ότι ο τόπος κατοικίας του παραμένει ο τόπος 
της τελευταίας κοινής κατοικίας. Όταν η απομάκρυνση από τον τόπο κατοικίας του συνοδεύεται και από την 
αποξένωση του από τον ένα γονέα, είναι κατανοητό το πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά. Επίσης εφόσον ο χρόνος 
διαμονής είναι ισόχρονα κατανεμημένος, έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο διαμένει.Κατοικία 
ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Άρθρο 56 Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα 
τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
28 Μαρτίου 2021, 11:11 | Χριστίνα Αλιγραφκή.Άρθρο 3. Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Άρθρο 
56. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του 
γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθένα 
εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί 
υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. 
28 Μαρτίου 2021, 02:35 | Chris. Η εναλλασσόμενη κατοικία εκτός από το ότι δεν είναι ρεαλιστική είναι και 
επικίνδυνη για τα βρέφη και τις περιπτώσεις κακοποίησης. Επίσης πολλά νήπια δεν αντέχουν να αλλάζουν σπίτι 
και να πρέπει να κοιμηθούν μακριά από τη μητέρα τους. Τα μεγαλύτερα παιδιά θα έχουν πρόβλημα συγκέντρωσης 
και οργάνωσης καθώς χάνουν το ρυθμό τους αλλάζοντας σπίτι. Το παιδί δεν είναι ένα κομμάτι κρέας που το 
κόβουν στη μέση 50-50. Έλεος. Αυτά που λέγονται δεν είναι ρεαλιστικά ούτε πραγματοποιήσιμα. Τα παιδιά δεν 
είναι μπαλάκια και βαλίτσες. Ο γονιός που δεν διαμένει με το παιδί ας έχει μια πιο διευρυμένη επικοινωνία με 2-
3 διανυκτερεύσεις, κάποια απογεύματα, κάποιες αργίες και παραπάνω χρόνο το καλοκαίρι, εφόσον το επιθυμεί 
και το ίδιο το παιδί. Θέλουν το μισό παιδί αλλά αυτό δεν γίνεται, παρά μόνο αν το κόψουν στη μέση. Το 
νομοσχέδιο να αποσυρθεί και να διαμορφωθεί με τρόπο ώστε πράγματι να επιλύει κάποια ζητήματα και να 
στοχεύει στο καλό των παιδιών. 
28 Μαρτίου 2021, 01:41 | ΑΑ. Το 2010 το ευρωπαϊκό δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα στην υπόθεση Συγγελίδη 
Αποστολάκη . Δυστυχώς η εταιρία οικογενειακού δικαίου συστάθηκε σε συνεργασία Σταθοπούλου Μιλένας για 
να δώσουν πόνο σε χιλιάδες παιδιά . Έτσι η Αποστολάκη πήρε παράσημα και τα παιδιά πόνο . 
28 Μαρτίου 2021, 01:27 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Να πρέπει να απαληφθεί απο το «ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» οι λέξεις συνήθως διαμένει.Θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι 
ο ανήλικος έχει δύο κατοικίες. 
28 Μαρτίου 2021, 00:25 | Χρίστος Α. Ζέρβας. Συνεπιμέλεια: Ο κίνδυνος για αμετάκλητη… θυματοποίηση των 
παιδιώνΟ Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος και Διευθυντής Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στο PropagoΠρο λίγων ημερών δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άσκηση της γονεϊκής μέριμνας, νομοσχέδιο που είναι 
περισσότερο γνωστό ως «συνεπιμέλεια» καθώς εισάγει για πρώτη φορά την υποχρεωτική συνεπιμέλεια των 
παιδιών των χωρισμένων γονιών καθιερώνοντας υποχρέωση διαμονής των ανηλίκων κατά τα 2/3 του χρόνου στον 
έναν και κατά το 1/3 του χρόνου στον άλλο γονέα τους. Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων ένθεν 
κακείθεν. Ωστόσο μια από τις ρυθμίσεις που εμπεριέχει μοιάζει να έχει ξεχωριστή σημασία. Το Άρθρο 13 του υπό 
διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο αντικαθιστά το Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι 
«Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» (δηλαδή τον διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 
2/3-1/3) «είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι 
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αν ο ένας γονέας έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά του παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική 
απόφαση να γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να αναιρεθεί ο κανόνας του «2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση 
θεωρείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα – στην πράξη «αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του 
Αρείου Πάγου.Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να 
μιλήσουνΜια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε 
πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη 
δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος 
να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι 
να ενηλικιωθεί. Και όχι απλώς να είναι σε επικοινωνία με τον κακοποιητή γονιό του: να βρίσκεται στο 1/3 του 
χρόνου στον πλήρη έλεγχο του γονέα που το κακοποίησε σωματικά ή και σεξουαλικά στερούμενο κάθε 
προστασίας. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να 
μιλήσουν. Είναι σαν να τα παραδίδει στους κακοποιητές για να τα κακοποιήσουν ξανά και ξανά, να τα εκδικηθούν 
που μίλησαν, να τα εκβιάσουν, να τα κάνουν με κάθε τρόπο να ανακαλέσουν τη μαρτυρία τους προκειμένου οι 
δράστες να αθωωθούν. Είναι σαν η πολιτεία να προτρέπει τα παιδιά να υπομένουν την καθημερινή θυματοποίησή 
τους σιωπηλά, αφού αν τυχόν μιλήσουν θα ξέρουν τι θα τα περιμένει. Κι ας μη βιαστούν κάποιοι να υποστηρίξουν 
ότι το άρθρο αναφέρει το «αμετάκλητο» ως μια εξαιρετική περίσταση χωρίς να το θέτει ως ρητή προϋπόθεση για 
την άρση της επικοινωνίας των δραστών με τα παιδιά θύματα. Ακόμα και οι μη νομικοί γνωρίζουμε πως οι νόμοι 
δεν αναφέρουν τυχαία πράγματα και καταστάσεις. Άλλωστε το «αμετάκλητο» της δικαστικής απόφασης 
αναφέρεται και παρακάτω στο Άρθρο 14 τού υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ως προϋπόθεση για την απόφανση 
των δικαστηρίων περί «κακής άσκησης» της γονεϊκής μέριμνας. Ούτε έχουν κανένα νόημα οι ρητές αυτές 
αναφορές του νομοθετήματος επειδή «ούτως ή άλλως έτσι ισχύει» (αν ήταν γι’ αυτό, δεν θα υπήρχε κανένας 
λόγος ειδικής μνείας του «αμετάκλητου» σε ένα νομικό κείμενο). Στην πράξη η αναφορά αυτή θα περιορίζει την 
υπαρκτή έως σήμερα δυνατότητα των δικαστηρίων να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα προστασίας των 
κακοποιημένων παιδιών από τους δράστες που τυγχάνουν γονείς τους γυρίζοντας το νομικό σύστημα της χώρας 
στο ρωμαϊκό δίκαιο του «δικαιώματος του πατέρα στη ζωή», όπου οριζόταν ότι κανείς πατέρας δεν μπορούσε να 
κατηγορηθεί στο δικαστήριο επειδή αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του!Όσο δε για τους συνήθεις ισχυρισμούς ότι 
θα επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης (έτσι ώστε το «αμετάκλητο» να κρίνεται νωρίτερα από… μια 
δεκαετία), αυτοί φυσικά δεν πείθουν κανέναν: όλοι όσοι έχουμε εμπλακεί σε υποθέσεις κακοποίησης παιδιών 
γνωρίζουμε ότι δίνεται πραγματική μάχη για να μπορέσουν να δικαστούν οι φερόμενοι ως δράστες πρωτόδικα 
εντός του 18μήνου της προφυλάκισης και να μην αφεθούν ελεύθεροι – το να ισχυρίζεται κανείς ότι θα 
εκδικαστούν ανάλογες υποθέσεις και στον Άρειο Πάγο σε εύλογο χρονικό διάστημα μοιάζει ευχολόγιο χωρίς 
αντίκρισμα. Άλλωστε, ακόμα και μια μέρα παράδοσης ενός παιδιού θύματος που έχει μιλήσει στον ίδιο το δράστη 
προκειμένου αυτός να το κάνει ό,τι θέλει είναι έγκλημα χωρίς προηγούμενο, μια ανείπωτη φρικωδία που δεν 
πρέπει, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιουσδήποτε λόγους. Η ελληνική 
πολιτεία δεν μπορεί να είναι συνεργός και ενορχηστρωτής ενός τέτοιου εγκλήματος ή μάλλον μιας σωρείας 
τέτοιων εγκλημάτων που θα διαπραχθούν αν η υπό διαβούλευση ρύθμιση τελικά ψηφιστεί ως έχει. Η ελληνική 
κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί να παραδίδονται «με το νόμο» τα παιδιά θύματα στους δράστες, δεν θα 
επιτρέψει ένα τόσο ειδεχθές κατά συρροή έγκλημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου 
που πέρασε από διάφορα στάδια επεξεργασίας αποτέλεσε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων και η τελική εκδοχή 
αντικατοπτρίζει λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε αντιτιθέμενες αντιλήψεις και ομάδες καταλήγοντας σε 
διατυπώσεις όπως οι συγκεκριμένες που περιλαμβάνονται στα Άρθρα 13 και 14. Στο πεδίο όμως της προστασίας 
των παιδιών από τη βία και την κακοποίηση δεν μπορεί να πρυτανεύουν αντιλήψεις συμβιβασμών και εκπτώσεων. 
Ευελπιστούμε ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα κυριαρχήσει η λογική, θα αποσυρθούν οι επίμαχες διατάξεις και 
θα γίνει αντιληπτό ότι η υποχρέωση της κοινωνίας μας να παρέχει στα παιδιά θύματα κακοποίησης επαρκή 
προστασία είναι υπέρτερη κάθε άλλης αντιπαράθεσης. Και σε αυτό όλοι οι φορείς, θεσμικοί και της κοινωνίας των 
πολιτών, που έχουν ως αποστολή τους την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού οφείλουν να συστρατευθούν, 
τοποθετούμενοι ξεκάθαρα.Ο. 
27 Μαρτίου 2021, 22:11 | Θεώνη Λιβανού. Με την προσθήκη της δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 56ΑΚ, 
δημιουργείται με τον νέο νόμο, σύγχυση για την πραγματική γνώση των επιδοθέντων εγγράφων. Έτσι τεκμαίρεται 
ως νόμιμη, επίδοση προς το τέκνο, η οποία πλέον μπορεί να γίνει και σε διεύθυνση γονέα με τον οποίο για 
οποιοδήποτε λόγο το τέκνο δεν έχει πλέον επικοινωνία, με αποτέλεσμα το τέκνο ή ο γονέας με τον οποίο διαμένει 



1086 
 

να μη λαμβάνουν ποτέ πραγματική γνώση των εννόμων συνεπειών που πρόκειται ή απειλείται να επέλθουν. 
Ταυτόχρονα μάλιστα οδηγούμαστε και στο νομικό παράδοξο ο γονέας που στρέφεται για οποιοδήποτε λόγο 
δικαστικά κατά του τέκνου (πχ. αγωγή για μείωση διατροφής) να μπορεί να επιδώσει στον εαυτό του το σχετικό 
δικόγραφο για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου!Π.χ1: Η γιαγιά τέκνων, των οποίων ο γονέας (και γιος της 
συγκεκριμένης γιαγιάς) έχει διακόψει την επικοινωνία με τα τέκνα του, χωρίς ωστόσο να έχει απολέσει τη γονική 
μέριμνα, μπορεί να καταθέσει αγωγή επικοινωνίας (προκειμένου να δύναται να βλέπει τα εγγόνια της) 
επιδίδοντας το εν λόγω δικόγραφο στην οικία του γιου της.Π.χ.2: Μητέρα, η οποία καταβάλει μηνιαία διατροφή 
στα τέκνα της, κατόπιν απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου, τα οποία διαμένουν με τον πατέρα, 
δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο ίδιο δικαστήριο ζητώντας τη μείωση της μηνιαίας 
διατροφής, επιδίδοντας, ωστόσο, την αίτηση στην ίδια της την οικία.Π.χ.3:Όταν θα έρθει η στιγμή που θα σταλούν 
σημαντικά έγγραφα, όπως αποτελέσματα εξετάσεων που αφορούν θέματα υγείας των τέκνων, έγγραφα για τη 
στράτευση των τέκνων κλπ, για το οποία έχει τρέξει και τρέχει μια ζωή ο ένας από τους δύο (γιατί… μην 
κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, η μάνα είθισται κατά συντριπτική πλειοψηφία να τα επωμίζεται όλα και δεν πάει να 
είναι εργαζόμενη, να είναι άρρωστη και ο κόσμος να χαλάει γύρω της, αναλαμβάνει πάση θυσία όλες τις 
υποχρεώσεις των τέκνων της).Ερώτημα: Πείτε μου έναν λόγο, γιατί αυτά τα τόσο σημαντικά έγγραφα θα πρέπει 
να πηγαίνουν στον αδιάφορο γονέα, που σε πολλές περιπτώσεις δε θα ενημερώσει καν τον γονέα που αγωνίζεται 
για τα παιδιά του ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, να πρέπει να επιδίδονται σε εκείνον; ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ; Πάλι 
αυτή η μάνα, η εργαζόμενη, η αγωνίστρια θα πρέπει να βρει τη λύση και να διορθώσει το πρόβλημα που 
δημιουργεί ο δήθεν ενεργός πατέρας; Πώς να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των δύο γονέων που χωρίζουν όταν 
ένα 90% των χωρισμένων βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες; Θεωρείτε επίσης ότι είμαστε όλες και όλοι παιδιά 
πλουσίων γονέων ώστε να μπορούμε να βρίσκουμε το δίκιο των παιδιών μας στα δικαστήρια;ΔΕ ΒΟΗΘΑΤΕ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΛΥΠΑΜΑΙ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΚΑΝΕΤΕ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ. 
27 Μαρτίου 2021, 21:58 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 2 ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ.ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΑΛΛΑ 
Η ΕΠΟΙΚΟΙΝΟΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗΕΡΗ ΤΟΥ 1/3 ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ. 
27 Μαρτίου 2021, 17:48 | Δημήτρης Μ. Θα πρεπει να ορίζεται ρητα ως τόπος διαμονης του τέκνου η τελευταια 
κατοικια των γονεων πριν την διασπαση του γάμου ή συμβιωσηςΗ επίδοση των εγγράφων θα πρεπει να δινονταιο 
σε κάθε γονέα εκτός εάν του εχει αφαιρεθει η γονικη μεριμνα με δικαστικη απόφαση ή με συμφωνια μεταξύ 
γονέων. 
27 Μαρτίου 2021, 16:31 | Θεόδωρος Δάλλας. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα 
τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. 
27 Μαρτίου 2021, 15:53 | Χριστίνα Δάλλα. Προτείνω τις παρακάτω τροποποιήσεις: Άρθρο 1511. Άσκηση και 
διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες 
των γονέων του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή 
με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση 
καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά 
το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και 
με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα με την 
ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με 
τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί 
προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας 
τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. 
27 Μαρτίου 2021, 15:38 | ευαγγελοσ λαμπος. στουσ γονεισ που εχουν κοινη γονικη μεριμνα για πιο λογο η 
κατοικια να μην νομοθετηθει να ειναι ιδια και ισοποση χρονικα και στισ δυο κατοικιες(εφοσον συντρεχουν οι 
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καταλληλεσ προυποθεσεισ δηλ κοντινη αποσταση κατοικιων)? .ετσι θα αποφευχουν δικαστηρια για να κερδισει ο 
ενασ απο τουσ δυο περισσοτερο χρονο διαμονησ στο σπιτι του εναντι του αλλου γονεα? 
27 Μαρτίου 2021, 15:09 | Χριστίνα Δάλλα. Προτείνω να αλλάξει ως εξής: Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση 
άρθρου 56 ΑΚ. Άρθρο 56Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν 
τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία 
του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
καθενός εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. 
27 Μαρτίου 2021, 15:36 | Νίκος Βασιλάκης. Προτείνεται η εξής τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου: 
«… Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ως τόπος ΝΟΜΙΜΗΣ κατοικίας 
του ανήλικου τέκνου παραμένει ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων.Ο ανήλικος διαβιώνει στον 
τόπο της νόμιμης κατοικίας του και διαμένει ίσο χρόνο στην κατοικία κάθε γονέα, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη 
έγγραφη συμφωνία. Με δικαστική απόφαση δεν επιτρέπεται να οριστεί, για οποιονδήποτε από τους γονείς, 
χρόνος διαμονής του ανήλικου τέκνου με αυτόν μικρότερος του 50% του συνολικού χρόνου του τέκνου, 
περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων….». 
27 Μαρτίου 2021, 15:38 | Χρίστος Α. Ζέρβας. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ. Της Επιτροπής Γυναικείων Οργανώσεων για το 
Οικογενειακό Δίκαιο και την Συναινετική Συνεπιμέλεια. Αθήνα 27 Μαρτίου 2021. Εδώ και μεγάλο διάστημα 
επιχειρείται μια κυβερνητική επίθεση για τροποποίηση του ισχύοντος Οικογενειακού Δικαίου με τον 
ψευδεπίγραφο ισχυρισμό ότι αυτή αφορά την ισότητα των φύλων. Παράλληλα ξεκίνησε και η επίθεση 
οργανώσεων μπαμπάδων από ΜΜΕ, ιστοσελίδες, εκστρατείες ενημέρωσης μέσω αφισοκολλήσεων και 
αναρτήσεων πανώ, τις περισσότερες φορές με προσβλητική προς τις γυναίκες φρασεολογία. Αυτές οι εκστρατείες 
βρίσκουν συμμάχους και στα δημόσια ΜΜΕ και τους δημόσιους φορείς. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην 
στήριξη που παρέχει η ΟΣΥ, υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω 
χορηγίας στο σύλλογο ενεργών μπαμπάδων για σχετική αφισοκόλληση σε στάσεις λεωφορείων. Για του λόγου το 
αληθές παραθέτουμε ευχαριστήριο των ενεργών μπαμπάδων, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα τους, και έχει ως 
εξής: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Politis Group για την ευγενική και αφιλοκερδή χορηγία της προς 
την “ΑΜΚΕ Ενεργοί μπαμπάδες για τα δικαιώματα του Παιδιού”, με την συνδρομή της οποίας τοποθετήθηκαν οι 
αφίσες μας σε 300 κεντρικά σημεία σχεδόν σε όλους τους δήμους της Αττικής στα panels που βρίσκονται στις 
στάσεις των αστικών λεωφορείων». ΚΑΙ «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ΟΣΥ ΑΕ του ομίλου ΟΑΣΑ για 
την ευγενική και αφιλοκερδή χορηγία της προς την “ΑΜΚΕ Ενεργοί μπαμπάδες για τα δικαιώματα του Παιδιού”. 
Με την συγκατάθεση της ΟΣΥ ΑΕ τοποθετήθηκαν οι αφίσες μας σε 40 κεντρικά σημεία σχεδόν σε όλους τους 
δήμους της Αττικής στα εκδοτήρια των στάσεων Λεωφορείων και Τρόλεϊ. Η αρωγή της ΟΣΥ στον αγώνα που 
κάνουμε για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την ευαισθητοποίηση όλων για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό 
θέμα που αφορά χιλιάδες συνανθρώπους μας για τα δικαιώματα του παιδιού είναι πολύ σημαντική και 
ευελπιστούμε ότι μελλοντικά οι δρόμοι μας θα σμίξουν πάλι καθώς μας διακρίνουν κοινά οράματα και στόχοι». 
Με αυτά κατά νου θέτουμε τα εξής ερωτήματα: 1) Οι «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. – ΟΣΥ Α.Ε. και ο ΟΑΣΑ Α.Ε.» που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουν το δικαίωμα να χρηματοδοτούν και να 
υποστηρίζουν καμπάνια για ένα θέμα που έχει τόσο διχάσει την ελληνική κοινωνία; 2) Αυτή η μονομερής ενέργεια 
και εύνοια δύναται να υποκρύπτει υποστήριξη στα αιτήματά τους και να χρησιμοποιείται ως Δούρειος ΄Ιππος για 
να επιτελεσθεί η ανατροπή ενός από τα πιο προοδευτικά Οικογενειακά Δίκαια στην Ευρωπαϊκή΄Ενωση και τελικά 
αντί να ληφθεί μέριμνα για τα παιδιά μετά το διαζύγιο να προκληθεί βλάβη; Και 3) Με ποιόν τρόπο η ΟΣΥ και ο 
ΟΑΣΑ, ως Oργανισμοί του Δημοσίου, προστατεύουν τα δικαιώματα του παιδιού και τις μητέρες – θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον προωθούν ένα νομοσχέδιο που έρχεται σε αντίθεση με τα δικαιώματά τους και 
είναι πολύ πιθανόν να εγκλωβίσει τις γυναίκες θύματα κακοποίησης σε καταστροφικές συζυγικές σχέσεις; Ως 
Επιτροπή διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτήν την επιχειρούμενη παρέμβαση στο Οικογενειακό Δίκαιο, η οποία 
και αποτελεί την κορωνίδα μίας συστηματικής πολιτικής εκστρατείας υποβάθμισης και απαξίωσης των θεσμών 
και των νόμων για την ισότητα στη χώρα μας ανεξαρτήτως των δεσμεύσεών μας έναντι της ΕΕ και των διεθνών 
Συμβάσεων. (Η εκστρατεία ξεκίνησε με την υποβάθμιση και την υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας στο 
υπουργείο Εργασίας, απογυμνώνοντάς την από τον αυτοτελή θεσμικό της ρόλο). ΄Ολο το προηγούμενο διάστημα 
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ο δημόσιος διάλογος για το φλέγον θέμα του Οικογενειακού Δικαίου διεξαγόταν με όρους σχεδόν μονολόγου. Ο 
χρόνος και ο χώρος στα ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ ήταν εξώφθαλμα μοιρασμένος υπέρ της άποψης για την 
υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Συνεπώς δημιουργήθηκε στρεβλά η εντύπωση στην κοινωνία πως δεν υφίσταται 
αντίλογος, ο οποίος τάσσεται υπέρ της συναινετικής συνεπιμέλειας κατά περίπτωση. Σημειωτέον πως το εν λόγω 
νομοσχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε προχείρως και εν κρυπτώ, δεν προήλθε από τις διεργασίες μίας 
συμπεριληπτικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, αλλά προέκυψε δι’ αποκλεισμού. Στις εξαντλητικές 
συζητήσεις για την κατάρτισή του συμμετείχαν μόνον οργανώσεις πατέρων και όχι μητέρων ούτε 
γυναικείες/φεμινιστικές, κάτι τουλάχιστον αναμενόμενο, εφόσον το θέμα ήταν το Οικογενειακό Δίκαιο και η 
ισότιμη ρύθμιση της συνεπιμέλειας μετά το διαζύγιο. Επιπλέον, ούτε καν προσεκλήθη η καθ’ ύλην αρμόδια Γενική 
Γραμματεία Ισότητας, η οποία τηρεί σιγήν ιχθύος μέχρι και σήμερα, υποβαθμίζοντας έτι περαιτέρω το ρόλο της. 
Το κυοφορούμενο νομοσχέδιο δημιουργεί συνθήκες για την διαιώνιση της βίας εις βάρος παιδιών και γυναικών 
και μετά το διαζύγιο, σε οικογένειες, που βιώνουν τέτοιες συμπεριφορές, παραβιάζοντας διεθνείς Συμβάσεις, 
μεταθέτει το κέντρο βάρους από το παιδί στον πατέρα, διατηρεί την έννοια της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, 
χωρίς να χρησιμοποιεί το όρο, ενώ σχετικοποιεί την ίδια την γονική μέριμνα. Για όλους αυτούς τους λόγους 
υπήρξαν και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις γυναικείες οργανώσεις και 
έγκριτες/ους νομικούς. Ωστόσο, στα αλλεπάλληλα αιτήματα της Επιτροπής μας προς τον Πρωθυπουργό, την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, βουλεύτριες της Ν.Δ. και την Ειδική 
Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ουδέποτε υπήρξε ανταπόκριση πλην μίας 
εξαιρέσεως. Η Επιτροπή μας πραγματοποίησε συνάντηση με μία βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, την οποία 
και ευχαριστούμε. Απεναντίας η επιτροπή μας είχε συνάντηση με τις Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙ.ΝΑΛ., ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25. Επιτροπή 
για το Οικογενειακό Δίκαιο και την Συναινετική Συνεπιμέλεια. 
27 Μαρτίου 2021, 14:12 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσειςΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΕπιτέλους όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: 
«Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που 
ζουν!»Ήταν προεκλογική δέσμευση ! Είναι απαίτηση! 
27 Μαρτίου 2021, 14:24 | Ελίνα. Η εναλλασσόμενη κατοικία είναι καταστροφική. Το παιδί θα βρίσκεται μόνιμα 
σε κατάσταση μετακόμισης. 
27 Μαρτίου 2021, 11:02 | Γιωργος Παππας. Συμφωνα με ολους τους ψυχολογους και ολες τις ερευνες το παιδι 
εχει αναγκη και τους 2 γονεις του. Οχι αλλα ορφανα παιδια να μεγαλωνουν με γιαγιαδες και πατριους. Δωστε ενα 
τελος σε αυτο. Για τα παιδια ολων των ελληνων. 
27 Μαρτίου 2021, 11:11 | Καιτη Δημου. Το παιδι πλεον πρεπει να εχει 2 κατοικιες σε ολες τις δημοσιες υπηρεσιες 
και να ενημερωνονται και οι 2 στις οικιες τους για οτι αφορα το παιδι. 
27 Μαρτίου 2021, 09:49 | Ασπασία Λ. Το παιδί σε οποιαδήποτε περίπτωση εφόσον κοιμάται έστω και το 1/3 του 
χρόνου του στο σπίτι του πατέρα του έχει δύο κατοικίες. Διαφορετικά τον νομιμοποιούμε ως επισκέπτη κι αυτό 
δεν είναι σωστό ούτε για το παιδί ούτε για κανένα από τους γονείς, ενώ δίνει την αφορμή στον γονέα με τον οποίο 
το παιδί «συνήθως διαμένει» να αυθαιρετεί, πολλές φορές σε βάρος του παιδιού και να το αγνοεί παντελώς ο 
άλλος γονέας. Συνεπώς γνώμη μου είναι να μην συμπεριληφθεί το «που συνήθως διαμένει». Το παιδί δεν είναι 
επισκέπτης στη ζωή κανενός από τους δύο γονείς, ούτε και στο σπίτι κανενός γονέα, το οποίο σπίτι στο τέλος 
μάλιστα μπορεί ως μοναδικός κληρονόμος και να κληρονομήσει. Κι ακόμα χειρότερα αν διαμένει τον περισσότερο 
καιρό σε σπίτι με ενοίκιο το οποίο μπορεί και να αλλάζει κατά καιρούς. Πόσο μάλλον όταν ο γονέας με τον οποίο 
«συνήθως διαμένει» το παιδί δεν έχει στην ιδιοκτησία του σπίτι ή άλλο περιουσιακό στοιχείο να του 
κληρονομήσει. Δηλαδή θα θεωρείται σπίτι του παιδιού κάθε σπίτι που θα νοικιάζει κατά καιρούς ο γονιός του και 
δεν θα θεωρείται σπίτι του παιδιού το σπίτι που διαθέτει ο άλλος γονιός του, το οποίο μάλιστα πολύ πιθανό όταν 
μεγαλώσει να του λύσει και το πρόβλημα της στέγης του. 
27 Μαρτίου 2021, 09:08 | Ελένη. Είναι δυνατόν ΟΣΥ ΑΕ να κάνει χορηγίες στους ενεργούς μπαμπάδες και ο 
υπουργός να μην έχει δει καμία γυναικεία Οργάνωση ; Ρουσφέτια πάτε να κάνετε μέσο του νέου νομοσχεδίου . 
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27 Μαρτίου 2021, 01:15 | Μαρία Κοντογιάννη.  Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο να ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ 
ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ και άρα και την ευθύνη, διαφορετικά ενέχει κινδύνους να μην 
πληροφορηθεί για το περιεχόμενο του εγγράφου.  Όσό και να πιέζουν κάποιοι με εγωκεντρικά συμφέροντα, η 
σχέση μητέρας-παιδιού ήταν και θα είναι μια και μονάδική και πάνω από όλα. Γιατί έτσι είναι για τα ίδια τα παιδιά. 
Και θα έπρεπε να την διαφυλάσσετε ως ιερή που είναι με την ανάλογη σοβαρότητα και ευαισθησία για το καλό 
των παιδιών.Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Είναι καταστροφικό, ασαφές και αδιέξοδο. 
26 Μαρτίου 2021, 23:47 | Χρίστος Α. Ζέρβας. Το νομοσχέδιο ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για την 
σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας. Ξεκίνησε με την φιλοδοξία της καθιέρωσης της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας 
(του ακραίου σημείου δηλαδή επέμβασης του μη διαμένοντος γονέα στην καθημερινότητα του παιδιού και του 
γονέα, με τον οποίοναυτό διαμένει) και κατέληξε – άγνωστο μέσα από ποια διαδρομή – στο άλλο άκρο που είναι 
η σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και η μετατροπή της σε αντικείμενο συναλλαγής και capitisdeminutio. 
Καθιερώνει ρυθμίσεις, οι οποίες ευνοούν τους οικονομικά ισχυρούς, διαμορφώνει ισχυρά πρότυπα μονογονεϊκών 
οικογενειών, παιδιών χωρίς δύο γονείς και «γονέων μιας χρήσης» και θέτει υπό νομική διαπραγμάτευση ακόμα 
και την γονεϊκή ιδιότητα στους γονείς, οι οποίοι δεν πειθαρχούν στις συμφωνίες και στις αποφάσεις.Επικαλούμενη 
ουσιώδη μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών, τις οποίες δεν κάνει τον κόπο να προσδιορίσει, η Αιτιολογική 
έκθεση του ν/σ αποκαλύπτει την φιλοδοξία του να βάλει και αυτό μία σφραγίδα στην ιστορία, αφού όπως ρητά 
αναφέρει «Από το έτος 1983 δεν έχει λάβει χώρα οποιαδήποτε αναμόρφωση στο κεφάλαιο του Αστικού Κώδικα 
που διέπει τις σχέσεις γονέων και τέκνων, γεγονός που συνιστά αναχρονισμό καθόσον έχουν μεταβληθεί 
ουσιωδώς οι κοινωνικές συνθήκες». Και ενώ ορίζει ως στόχο «την προσαρμογή της ελληνικής έννομής τάξης σε 
όσα ισχύουν σε προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου προβλέπεται από την νομοθεσία η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας», τραυματίζει με κάθε τρόπο ως και καταργεί την από κοινού άσκηση της, σύμφωνα με όσα 
προαναφέρθηκαν.Πλην ελαχίστων διατάξεων, πρόκειται για μία νομική απόπειρα που δεν δικαιούται να 
εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, από όσα επιλύει. 
Και αποτελεί ύβρι στην ιστορία (δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά στο αγωνιζόμενο κίνημα που 
τα κατέκτησε) να πιάνει στο στόμα του τον ν. 1329/1983 και να καμώνεται ότι τον μιμείται. Ο πολιτικός υπεύθυνος 
της σύνταξής του καλύτερα θα κάνει να βρει έναν άλλο τρόπο κοινωνικής προσφοράς για να μείνει στην ιστορία. 
Εξάλλου, αν δεν κάνω λάθος, έχει την ιδιότητα του γιατρού και υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα δημόσια νοσοκομεία 
τελευταία λόγω της πανδημίας.Αν και η κυβέρνησή του αντί να προσλαμβάνει δικαστικούς υπαλλήλους, γιατρούς 
και νοσηλευτές, προσλαμβάνει αστυνομικούς και απολύει συνδικαλιστές γιατρούς.Και τώρα νομίζει ότι με 
«καθρεφτάκια για ιθαγενείς» θα μας πείσει ότι επιχειρεί την ιστορική μεταρρύθμιση! 
26 Μαρτίου 2021, 22:02 | Χρίστος Α. Ζέρβας. H τελική μορφή του νομοσχεδίου που κατατέθηκε ευτυχώς δεν 
περιέχει τον παραλογισμό της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, αλλά δυστυχώς περιέχει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο : 
Την σχετικοποίηση της ίδιας της γονικής μέριμνας. Και φαίνεται ότι αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό ακόμα στις 
αντιμαχόμενες πλευρές, που εξακολουθούν να ορθώνουν τα πυρά τους γύρω από το θέμα της συνεπιμέλειας, 
παραβλέποντας ότι απέναντι στο διαπιστωμένο αδιέξοδο της τελευταίας, επιχειρείται ένας νομοθετικός 
σχεδιασμός πολύ περισσότερο επικίνδυνος, ταξικός και διαλυτικός για τι ανθρώπινες σχέσεις.Όπως είναι γνωστό, 
με το άρθρο 1510 Α.Κ. ορίζεται η έννοια της γονικής μέριμνας ως καθήκον και δικαίωμα των γονέων, οι οποίοι την 
ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, την διοίκηση της περιουσίας 
και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την 
περιουσία του. Συνεπώς, η γονική μέριμνα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση αναγκαστικού δικαίουκαι 
δημόσιας τάξης, η οποία επιβάλλεται και ταυτόχρονα απονέμεται από το νόμο και στους δύο γονείς με την 
αδιάσπαστη νομοθετική εντολή να την ασκούν από κοινού. Πρόκειται για μία υποχρέωση, η οποία είναι 
προσωποπαγής, αδιαίρετη, αδιάσπαστη, μη δεκτική μεταβίβασης και κάθε είδους διάθεσης, της οποίας η 
απεμπόληση είναι ατιμωτική, διότι ακυρώνει στην πράξη την ιδιότητα του γονέα. Και βεβαίως η γονική μέριμνα 
δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 
1/3, ¾ κ.ο.κ.. 
26 Μαρτίου 2021, 22:02 | Χρίστος Α. Ζερβας. Το εν λόγω νομοσχέδιο διαπνέεται από μισογυνιστικές απόψεις, 
είναι αποσπασματικό, μπερδεύει την έννοια της γονικής μέριμνας με αυτή της επιμέλειας, διευρύνει την έννοια 
της κατοικίας του τέκνου και δημιουργεί σίγουρα περισσότερα προβλήματα, τα οποία θεωρητικά καλείται να 
αντιμετωπίσει. Τα προβλήματα αυτά θεωρώ ότι θα δημιουργήσουν πολλές δικαστικές διαμάχες και θα 
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αποτελέσουν εν τέλει τροχοπέδη στο αναφαίρετο δικαίωμα των ζευγαριών  να χωρίζουν καθώς τα προβλήματα 
πολλαπλασιάζονται αντί να επιλύονται. 
26 Μαρτίου 2021, 22:17 | ΜΑΡΙΑ. Η κατοικία των τέκνων πρέπει να είναι η κατοικία και των 2 γονέων . Η επίδοση 
εγγράφων θα πρέπει να γίνεται στις κατοικίες των 2 γονέων. Πρέπει να είναι σαφής η ισότητα των γονέων απέναντι 
στα τέκνα τους. 
26 Μαρτίου 2021, 21:40 | ΜΑΡΙΑ. Η κατοικία των τέκνων πρέπει να είναι η κατοικία και των 2 γονέων . Η επίδοση 
εγγράφων θα πρέπει να γίνεται στις κατοικίες των 2 γονέων. Πρέπει να είναι σαφής η ισότητα των γονέων απέναντι 
στα τέκνα τους. 
26 Μαρτίου 2021, 21:24 | Σπύρος. Ήρθε η ώρα να βλέπουμε τα παιδιά μας σαν γονείς. Θα ήταν ευχής έργο να 
έχουμε ισορροπία στη σχέση με τα παιδία μασ. 50 50 επικοινωνία με τα παιδιά και τους 2 γονείς. Συνεπιμέλεια 
και ενναλασομςνη κατοικία. 
26 Μαρτίου 2021, 21:10 | Μπατσακουτσας Δημήτρης. Στο πρωτο εδαφιο μετα την λέξη «…ο ανηλικος έχει 
κατοικια..» να προστεθει «..ο ανηλικος έχει κατοικια τον τόπο κατοικιας των γονέων πρίν την διασπαση της 
συμβιωσης.»Στο δευτερο εδάφιο η πρόταση «..οποιουδηποτε εκ των γονεων..» να αντικατασταθει με την πρόταση 
«..κεθένα εκ των γονέων..». 
26 Μαρτίου 2021, 19:10 | Μανώλης.  Προτεινόμενες αλλαγές στο κεφάλαιο Β. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία εναλλάξ και 
των δύο γονέων του. 
26 Μαρτίου 2021, 17:10 | Χ. Π. Δικηγόρος. Η προσθήκη αναιτιολόγητη και σε κάθε περίπτωση νομοτεχνικά 
άστοχη αφού η διάταξη αφορά στη νόμιμη κατοικία του ανηλίκου και όχι στα περί επιδόσεων. 
26 Μαρτίου 2021, 17:55 | Π. Αλεξόπουλος. Πρόταση βελτίωσης: «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση χωριστής 
διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων.». 
26 Μαρτίου 2021, 16:49 | Κωνσταντίνος Μήτρου. Γράφετε στο άρθρο αυτό «Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι 
δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο 
συνήθως διαμένει.» Πιο αόριστο και ασαφές δεν γίνεται. Με αυτό τον τρόπο εκμηδενίζεται τον ένα γονέα. Ότι 
δηλαδή προ υπήρχε. Υποτίθεται ότι γίνεται αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου μετά από 40 χρόνια. Πόσα 
χρόνια δηλαδή πρέπει να περάσουν για να έχει το παιδί, που έρχεται από 2 γονείς στον κόσμο και τους 2 γονείς 
του, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις; Δεκάδες έρευνες ελλήνων και ξένων επιστημόνων δείχνουν τα 
ευγερτήματα της ισόχρονης επαφής του παιδιού με τους γονείς του. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να το λάβετε 
υπόψιν σας;Σας παρακαλώ λάβετε υπόψιν σας τα παρακάτω : 1) Νομική ισότητα των γονέων. 2) Βέλτιστο 
συμφέρον των παιδιών να είναι η ισόχρονη φυσική παρουσία των γονέων στην ζωή των παιδιών τους. 3) Να είναι 
ξεκάθαρα η γονική μέριμνα μία και αδιάσπαστη. 
26 Μαρτίου 2021, 13:18 | christiano. Οι γονείς που μένουν για παράδειγμα 30Km μακριά από τα τέκνα τους θα 
δούνε κανένα όφελος από την συν επιμέλεια, μπορούν να παίρνουν τα παιδιά τους τις μισές μέρες του μήνα? 
25 Μαρτίου 2021, 23:40 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙς ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗς ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΓΑΜΟΥ ΒΙΟΥ ;ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΥΝΕΝΑΙΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ » ΠΟΥ 
ΕδΩΣΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ; ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ; 
ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕ ΤΗ ,ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥς ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 
ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΟΝΟ ; 
 25 Μαρτίου 2021, 22:55 | ΓΟΝΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Για το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί ως εξής «Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. 
Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
25 Μαρτίου 2021, 21:59 | ΜΑΚΗΣ. Ο ρόλος του πατέρα στη ζωή των παιδιών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΛΛΑ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ για το σωστό μεγάλωμα τους! Ολη η εννοια και η προσπαθεια της συνεπιμελειας θα επρεπε μα εχεις 
ως γνώμονα το καλό των παιδιών και Πόσο σημαντική είναι στη ζωή τους η συμβολή Όχι μόνο της μάνας αλλά και 
του πατέρα. Γι αυτό λοιπόν, ισοχρονη και ισότιμη επιμέλεια, εναλλασσόμενη κατοικία και καλύτερη αντιμετώπιση 
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ως προς το δικαίωμα των παιδιών να έχουν στη ζωή τους τον πατέρα τους! Είναι απάνθρωπο να έχει ξεκινήσει μια 
προσπάθεια, που θα βοηθήσει τόσες παιδικές ψυχές να μεγαλωνουν Χωρίς να στερούνται τον πατέρα τους, και 
να μείνει στη μέση! Είναι καθήκον μας να βελτιώνουμε τη ζωή των παιδιών μας, να μεγαλώνουν σε μια οικογένεια, 
που έστω και μετά από ένα διαζύγιο, θα συναγωνίζεται το περιβάλλον αυτό μια ακέραιηΣ οικογένειας. 
25 Μαρτίου 2021, 21:18 | Αλέξανδρος Κοίλιας. Στο άρθρο 56 θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις:– 
Κατοικία του τέκνου είναι οι κατοικίες και των δύο γονέων εφόσον αυτοί ασκούν την γονική μέριμνα. (το τέκνο 
μπορεί να έχει 2 κατοικίες, άλλωστε σε περίπτωση 50-50 χρόνου επικοινωνίας δεν υπάρχει γονέας με τον οποίο 
συνήθως το τέκνο διαμένει).– Η επίδοση εγγράφων θα πρέπει να γίνεται στις κατοικίες και των δύο γονέων εφόσον 
αυτοί ασκούν την γονική μέριμνα. (επίσης σε περίπτωση ηλεκτρονικών εγγράφων θα πρέπει να γίνεται στις 
διευθύνσεις email και των δύο γονέων) (Με αυτόν τον τρόπο είναι σίγουρη η ενημέρωση και των 2 γονέων για 
έγγραφα, ακόμη και αν ο ένας γονέας θέλει να το αποκρύψει από τον άλλον γονέα). 
25 Μαρτίου 2021, 21:56 | Ασπασία Λ. Τί σημαίνει «ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο 
συνήθως διαμένει»; Τί νόμος είναι τούτος που από το 3ο άρθρο του αρχίζει τα ήξεις αφήξεις; Δεν πρέπει όλοι οι 
νόμοι να στηρίζονται στο Σύνταγμα της Ελλάδος; Να θυμίσουμε σ΄ αυτούς που ψηφίσαμε και ορκίστηκαν να 
υπηρετούν το Σύνταγμα τί λέει: «Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. 
Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.» Συνεπώς στο σημείο αυτό το Άρθρο 3 του 
υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου πρέπει να λέει: «Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει εναλλασσόμενη κατοικία, δηλαδή δύο κατοικίες, τις κατοικίες των γονέων του». 
25 Μαρτίου 2021, 20:34 | Αντώνης Παύλου. Τα παιδιά έχουν δύο γονείς και όταν η γονική μέριμνα ασκείται και 
από τους δύο πρέπει να έχει ως κατοικία τα σπίτια και των δύο γονέων . Με ίσο χρόνο διαμονής και στα δύο σπίτια 
. Διπλή αγάπη , διπλή φροντίδα χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. 
25 Μαρτίου 2021, 19:19 | Άγγελος Μπαλαουρας. Αφού το παιδί προέρχεται από δύο γονείς καλό θα ήτανε στην 
ηλικία που πρέπει να δίνεται και στους γονείς ισότητα στο χρόνο του κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού 
,αλλιώς η πληγή θα μεγαλώνει περισσότερο για το παιδί όσο και για τον γονέα που δεν το έχει αναμφισβήτητα 
.Με θέμα πάντα το παιδί παρακαλώ το κράτος και τους αρμόδιους να μεριμνήσουν ως προς το ΔΙΚΑΙΟ που αυτό 
σημαίνει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, ως προς τη ΣΩΣΤΗ πρόοδο του ανήλικου τέκνου και ενδυνάμωσης της 
ψυχολογίας του. Ας μην έχουμε άλλα φοβισμένα παιδιά και η επιστήμη έχει αποδείξει ότι τα παιδιά που 
μεγαλώνουν χωρίς την παρουσία του ενός γονέα ζούνε με φόβο με αγχώδης διαταραχή με μικρή αυτοπεποίθηση 
κτλ.Με εκτίμηση και σεβασμό πολύ σας παρακαλώ αποδώστε δικαιοσύνη δώστε το παιδί στους γονείς του. 
25 Μαρτίου 2021, 18:23 | Νικος Μπελαλης. Αναφερόμενος σε παρά πολλές επιστημονικές μελέτες από 
ανθρωπους πολλών ειδικοτήτων , μεμονωμένα η σε σύνολο ομάδων , μέσω ερευνητικών κέντρων η 
πανεπιστημίων θα ήθελα να τονίσω ότι στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε ,ναι μεν είναι απαραίτητη η 
παρουσία της μητέρας αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις. Ο αντρικος πληθυσμός έχει πλέον 
αποδεχτεί το ποσό σημαντικός είναι ο ρόλος του από την πρώτη μέρα της ζωής ενός παιδιού . Σε μεγάλο ποσοστό 
έχει καλύψει και τις υποχρεώσεις της μητέρας. Οσο ισχυρός είναι ο δεσμός μητέρας παιδιού άλλο τόσο και 
σημαντικός είναι ο δεσμός με τον πατέρα. Όσο λυπηρό και αν ακούγεται , που όλοι το γνωρίζουν αλλά κανείς δεν 
το παραδέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών χρησιμοποιούν τα παιδιά ως όπλο για την συναισθηματική 
κακοποίηση του πατέρα αλλά και ως μέσο για την επίτευξη διαφόρων στόχων πέρα των αναγκών ενός παιδιού . 
Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το ποσό επιμονή δείχνουν οι γυναικείες οργανώσεις για την αποτροπή της 
συνεπιμελειας. Τι καλύτερο δωρο υπάρχει στην ζωή ενός παιδιού από την αγάπη και την παρουσία των γονιών 
του;; Μη θεσπίζοντας τον όρο υποχρεωτική συνεπιμελεια απλά δίνεται η δυνατότητα σε πολλές γυναίκες ο 
«ευνουχισμός» του πατέρα με σφραγίδα δημοσίου. ΘΕΩΡΩ ΑΠΙΘΑΝΟ ΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΚ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΛΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ. Για μια φορά στην ιστορία αφήστε στην 
άκρη τα θέλω και τα πρέπει μιας μικρής ομάδων ανθρώπων και κοιτάξτε το πραγματικό καλό . Ο όρος οικογένεια 
διαλύεται γιατί το επιτρέπει η δικαιοσύνη. Οικογένεια δεν είναι μόνο 4 άτομα μέσα σε ένα σπίτι. Υπάρχουν 
παππούδες γιαγιάδες ξαδέρφια που στερούνται το καλύτερο δωρο της ζωής. Κάντε την διαφορά και θα δείτε ότι 
η ιστορία και ο χρόνος θα σας ανταμείψει !!! 
25 Μαρτίου 2021, 17:42 | Νικόλαος. Τα ανήλικα τέκνα πρέπει να μένουν στον τόπο γέννησής τους για να είναι 
κοντά στον πατέρα τους, συγγενείς, ξαδερφάκια, νονούς, φίλους και να μην είναι απομακρυσμένα από εκείνους 
σε μία πολύ απομακρυσμένη πόλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα τέκνα και για να μπορούν να έχουν φυσική 
επικοινωνία τουλάχιστον με τον πατέρα τους. Παρακαλώ λάβετε το σοβαρά υπόψη για το καλό πρώτα των 
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παιδιών και μετά για τον πατέρα όπως είμαι εγώ για αυτό που μου έχει συμβεί όπου εργάζομαι και δεν μπορώ να 
ταξιδεύω τόσο μακριά για να τα βλέπω. Τα παιδιά μου με στερούνται αφάνταστα όπως και εμένα μου λείπουν 
πάρα πολύ γιατί είναι η ζωή μου.Με εκτίμηση, Νικόλαος Τσιβουράκης πατέρας δύο κοριτσιών. 
25 Μαρτίου 2021, 17:34 | Παναγιωτης. Όταν μια μητέρα παίρνει άνευ λόγου και αιτιας το τέκνο από τον πατέρα 
ο οποίος το μαθαίνει από εξώδικο. Η απόσταση είναι άνω των 400χλμ. Λόγω της κατάστασης covid υπάρχουν 
αναβολές δικαστηρίων. Θα θεωρηθεί ως κατοικία αυτή που μένει τώρα με την μητέρα του και όχι η κοινή 
κατοικία? Θα πρέπει ο νόμος να ξεκινά από εκει δηλαδή ότι η κατοικία του τέκνου είναι η κοινή κατοικία. Γιατί να 
νομιμοποιειται αυτός που θα προλάβει να πάρει με εξώδικο και ασφαλιστικά μέτρα το τεκνο από τον αλλο ? 
25 Μαρτίου 2021, 16:21 | Παρασκευή Δ. Τα παιδιά εντός ή Εκτός γάμου έχουν δύο γονείς. Έτσι έχουν και δύο 
σπίτια. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να περνούν ΙΣΟΧΡΟΝΑ τον χρόνο τους και με τους δύο γονείς. Αν υπάρχει 
μεγάλη χιλιομετρική απόσταση ο χρόνος που θα δαπανά το παιδί με κάθε γονέα του δεν είναι δυνατόν να είναι 
λιγότερος από το 1/3 κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 1/2 κατα τα διαστήματα των σχολικών εορτών. 
Οι σχολικές διακοπές του καλοκαιριού έχουν διάρκεια 90 ημέρες, οπότε απο 45 ημέρες σε κάθε γονέα δηλαδή 
απο 15 ημέρες για τους τρεις μήνες. 
25 Μαρτίου 2021, 15:22 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Αξιότιμε υπουργέ κύριε ΤσιάραΑρχικά θα ήθελα να σας 
εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την πρωτοβουλία σας και την πραγματικά γενναία σας απόφαση να παρέμβετε 
στο απαρχαιωμένο και συνάμα άδικο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ελληνικό οικογενειακό δίκαιο και την 
ευγενή σας πρόθεση να θεσπιστούν μεταρρυθμίσεις ριζοσπαστικές αλλά απολύτως αναγκαίες, καθώς αφορούν 
στις σχέσεις των παιδιών και με τους δύο γονείς οι οποίες αντανακλούν την ψυχοσύνθεση και τη συναισθηματική 
υγεία των ανήλικων Ελλήνων και Ελληνίδων, των παιδιών μας, που θα σηκώσουν στους ώμους τους το μέλλον της 
πατρίδας μας.Μου είναι ιδιαιτέρως δύσκολο κύριε υπουργέ, να καταλάβω το γιατί πρέπει η ατυχής επιλογή 
συζύγου που οδήγησε στο χωρισμό να είναι η αιτία της αποξένωσης του ΓΟΝΕΑ που εκδιώκεται από τη συζυγική 
εστία (συνήθως του πατέρα) από τα παιδιά του και να περιορίζεται σε μία επικοινωνία του δεύτερου 
Σαββατοκύριακου και λίγων ωρών μεσοβδόμαδα που, να είστε σίγουρος, ποτέ δε φθάνει. Γιατί ο ΓΟΝΕΑΣ αυτός 
να δυστυχεί και να εκλιπαρεί για λίγο περισσότερο χρόνο, υπομένοντας πολλές φορές πάσης φύσεως ιδιοτροπίες 
και εκβιασμούς αντί να ανατρέφει τα παιδιά του με αξιοπρέπεια; Γιατί ο ΓΟΝΕΑΣ αυτός να αντικρύζει τα παιδιά 
του να κλαίνε με τη θλίψη ζωγραφισμένη στα προσωπάκια τους: . Να γεμίζουν πίκρα και ανασφάλεια, ψυχολογικά 
κενά και φοβίες από την έλλειψη του ΓΟΝΙΟΥ από την καθημερινότητά τους; Γιατί ο ΓΟΝΕΑΣ αυτός να μην μπορεί 
να συμμετέχει στη ζωή των παιδιών του, να τα διαβάσει, να τους μιλήσει για τη ζωή, να τα συμβουλεύσει, να τα 
διδάξει, να τα αγκαλιάσει, να τα φιλήσει, να είναι δίπλα τους στην ασθένεια, στην άσχημη στιγμή, στη χαρά, στη 
λύπη; Να είναι ΑΠΩΝ από τη ζωή των παιδιών του ενώ ο ίδιος και τα παιδιά να τον θέλουν ΠΑΡΟΝΤΑ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ; Είναι ο ΓΟΝΕΑΣ, το αντιλαμβάνεστε; Να ζει με φωτογραφίες και γράμματα 
και να θρηνεί τα εν ζωή παιδιά του και αυτά τον εν ζωή ΓΟΝΙΟ τους; Γιατί να είναι αιχμάλωτος του ρολογιού και 
να κινδυνεύει να βρεθεί στο Αυτόφωρο για αργοπορία λίγων λεπτών, γιατί να εμπαίζεται με την τηλεφωνική 
επικοινωνία καλώντας ώρες ολόκληρες χωρίς να το σηκώνουν, γιατί να μην μπορεί να πάρει μία βεβαίωση, ένα 
έγγραφο από δημόσια υπηρεσία που σχετίζεται με το παιδί; Γιατί ο ΓΟΝΕΑΣ αυτός να βιώνει τον αυταρχισμό του 
επιμελώντα, την υποβάθμιση, την προσβολή, την ταπείνωση; ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥ; Γιατί ο ΓΟΝΕΑΣ αυτός να αποστραγγίζεται οικονομικά, διεκδικώντας τα αυτονόητα στις δικαστικές αίθουσες 
και τελικά να εισπράττει απλόχερα την απόρριψη και την αδικία; Γιατί ο ΓΟΝΕΑΣ αυτός να λογοδοτεί και να δίνει 
αναφορά για το παραμικρό μέσα στις λίγες ώρες που βρίσκεται με τα παιδιά του, ενώ ο ίδιος να υπολογίζεται ως 
παρείσακτος και να μην ερωτάται ποτέ και για τίποτα ακόμη και σε σοβαρά ζητήματα; Γιατί ο ΓΟΝΕΑΣ αυτός να 
βλέπει τα παιδιά του να διαπλάθονται, με δόλο, αρνητικά προς αυτόν, να παρασύρονται σε λανθασμένες 
εντυπώσεις, να καθοδηγούνται με κερδοσκοπικά κίνητρα, να βλέπει την εικόνα του να διαστρεβλώνεται και να 
μπαίνει στη διαδικασία της απολογίας και της αποτερατοποίησης; Και γιατί να μην μπορεί αυτός ο ΓΟΝΕΑΣ να 
αντιδράσει; Γιατί να μην έχει ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ να ασκήσει το βιολογικό του καθήκον απέναντι στα παιδιά που αυτός 
έφερε στον κόσμο; Μου είναι τόσο αδιανόητο να μην μπορεί ο ΓΟΝΕΑΣ να απολαμβάνει στη ζωή του τα παιδιά 
του, να μην μπορεί να χαρεί μαζί τους και αυτά μαζί του, να μην μπορεί να προσφέρει αυτά που μπορεί. Να θέλει 
και η νομοθεσία να του το στερεί. ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΟΝΙΟ!Αυτά τα «ορφανά» παιδιά και τον εν ζωή «μακαρίτη» 
ΓΟΝΕΑ έρχεται να ενδυναμώσει και να προστατεύσει ο νέος νόμος και η μεταρρύθμιση στο οικογενειακό δίκαιο 
και επιτέλους να τον δικαιώσει. Και είναι οπισθοδρομική, κακόβουλη, ρατσιστική, εγωκεντρική, ευτελής και 
απεχθής η στάση εκείνων που υποστηρίζουν, εν έτει 2021, την πεπαλαιωμένη, ανήθικη και αιχμαλωσιακή 
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αποκλειστική επιμέλεια που αποξενώνει και εξοντώνει ουσιαστικά τον έναν ΓΟΝΕΑ από τη ζωή των παιδιών. Οι 
όροι «παιδιά μπαλάκια» και «παιδιά βαλίτσες» δεν υφίστανται και επινοήθηκαν από τους εκφραστές του 
αντιμεταρρυθμιστικού μετώπου λόγω της ενσυναίσθησης της αδυναμίας τους, της ανεπάρκειάς τους, της 
ανασφάλειας και της μικροψυχίας τους και της προσπάθειάς τους να συγκαλύψουν και να κουκουλώσουν τη ζημιά 
που διαπράττουν στις ψυχές των παιδιών. Αντ’ αυτού, υπάρχουν παιδιά χαρούμενα και ψυχοσωματικά άρτια, που 
απολαμβάνουν ΕΞΙΣΟΥ και τους δύο γονείς τους και παιδιά δυστυχισμένα και ψυχολογικά ανάπηρα, κυριευμένα 
από συμπλέγματα λόγω της στέρησης της γονεϊκής φροντίδας. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ 
ΕΙΔΟΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ), ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΚΑΝΕΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΞΙΣΟΥ. Ο νέος 
νόμος πρέπει να μεριμνά για το καλό του παιδιού και μόνο γι’ αυτό. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ και η θέσμοθέτηση της 
κατοικίας και των δύο ΓΟΝΕΩΝ ως κατοικία και του τέκνου είναι πλέον μονόδρομος. Μόνο έτσι, ο αποξενωμένος 
ΓΟΝΕΑΣ αναμορφώνεται από επισκέπτης σε ενεργό στήριγμα για το παιδί και αναλαμβάνει αποδοτικό ρόλο. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στις ανάγκες του παιδιού. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ και στους δύο ΓΟΝΕΙΣ. 
Οι μισές διανυκτερεύσεις του μήνα στον έναν ΓΟΝΕΑ και οι άλλες μισές στο άλλον με εβδομαδιαία εναλλαγή, 
εφόσον ικανοποιούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις και πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις που προάγουν 
το συμφέρον του παιδιού με κυριότερη τη σχολική και ευρύτερα εκπαιδευτική σταθερότητα.Κύριε υπουργέ, Σας 
ευχαριστώ που εμφυσύσατε μέσα στα στήθη του ταλαιπωρημένου και παραμελημένου ΓΟΝΕΑ τη φλόγα της 
ελπίδας, τη χαρά της δικαίωσης, την προσδοκία της συνεύρεσης, που του επιτρέψατε το όνειρο! Ευελπιστώ, οι 
νέες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται καθ’ οδόν να αποτελέσουν την απαρχή μιας καινούριας 
εποχής για την ελληνική κοινωνία που θα καταξιώνει και θα σέβεται εξίσου το ρόλο και των δύο ΓΟΝΕΩΝ στη ζωή 
των παιδιών. Επενδύω στη διαύγεια της προσωπικότητάς σας και της ειλικρίνειας του πολιτικού σας λόγου που 
ελπίζω να μην μας απογοητεύσει. Με τιμήΧριστοδούλου Χρήστος, Βιολόγος-εκπαιδευτικός. 
25 Μαρτίου 2021, 14:32 | Αρης θεοδώρου. Τοποθέτηση Νο2Για το έτος 2020 το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
δημοσίευσε Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 2020 Αναφορές Κακοποίησης Παιδιών Για διευκόλυνση του 
αναγνώστη στο τέλος του εγγράφου αναφέρει στην στήλη 2. Διαχωρισμός ανά ιδιότητα θύτη (στη σχέση του με 
το θύμα / αφορά αριθμό καταγγελλιών.ΜΗΤΕΡΑ 386 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝΠΑΤΕΡΑ 191 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η κακοποίηση ανηλίκων για το έτος 2020 (διακυβέρνηση ΝΔ) είναι γένους θυληκού. Η 
βιοικοινωνική υπεροχή στην κακοποίηση παραμένει και για φέτος όπως και πέρσι γένους θυληκου. Σε αυτό 
συνέβαλε η υπάρχουσα νομοθεσία και νομολογία & θα συνεχίσει και μετα την ψήφιση αυτου του νομοσχεδίου 
να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις η βία των γυναικών απέναντι σε ανηλίκους. Εχει δοθεί το μήνυμα στην κοινωνία, 
μέσω της Νομολογίας ότι η μάνα αποφασίζει για τα παιδιά, μπορεί να τα κακοποιεί , να τους αφαιρεί την ζωή, 
ισχυριζόμενη επιλόχεια καταθλιψη και να μην τιμωρείται.Η νομοθετική εξουσία αυτήν την στιγμή νομοθετεί την 
νομολογία του Α.Π.Δεν εχουμε καμμία διάκριση εξουσιών υπερ συμφερόντων.Επειδή πλέον έχουμε το 
μεγαλύτερο μέρος του γυναικείου πλυθυσμού υπέρ της συνεπιμέλειαςΕπειδή η υγιής Ελληνίδα δεν συντάσσεται 
με ψυχοσωματικά άρρωστες «κυρίες» αλλά σέβεται την ζωή των παιδιών των δικών της αλλά και των 
άλλων,Επειδή το 91% ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΝΤΑΣΕΤΑΙ ΜΕ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Σας καλώ να 
αποσύρεται τις διατάξεις που επιβάλλουν πρωτεύων και δευτερεύων γονέα και να νομοθετήσετε ΑΜΕΣΑ κοινή 
επιμέλεια γονέων εναλλασσόμενη κατοικία. 
25 Μαρτίου 2021, 13:07 | ΛΕΝΑ. Πρέπει να υπάρχει μία ΝΟΜΙΜΗ κατοικία του ανήλικου τέκνου και αυτή πρέπει 
να είναι η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων. Το τέκνο διαβιώνει στον τόπο της νόμιμης κατοικίας του και 
διαμένει ίσο χρόνο στην κατοικία κάθε γονέα, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία. Με δικαστική 
απόφαση δεν επιτρέπεται να οριστεί, για οποιονδήποτε από τους γονείς, χρόνος διαμονής του τέκνου με αυτόν 
μικρότερος του 50% του συνολικού χρόνου του τέκνου, περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων. 
24 Μαρτίου 2021, 23:13 | Λαμπρόπουλος Κώστας. Χιλιάδες μπαμπάδες χασαμε τα παιδιά μας εν μεσο μιας 
νυκτης με ενα απλο εξωδικο που αλλάζει την κατοικια η μητερα για να αποκοψει την επικοινωνία του μπαμπά με 
τα παιδια.Εμενα εφυγε 30/12/19 απο Αθήνα με αυθημερόν εξωδικο και πηγε 600χιλιομετρα μακριά για να 
αποκοψει την επικοινωνία μου με την 8χρονων κορη μου. Και πρέπει νσ δινω καθε μηνα 350ε διατροφη και γυρω 
στα 700ε για ενα σκ κατι το οποιο ειναι αδύνατον να γίνεται καθε μηνα.Και με ενα παιδί που καθημερινα φωνάζει 
μπαμπά ελα παρε με για παντα δεν αντεχω και δεν περναω καλα με την μαμα και με γραπτες βεβαιωσεις απο 2 
προνοιες και παιδοψυχολο για την αρνηση του παιδιου να μενει με την μητερα αλλά που είναι η δικαιοσυνη να 
αλουσει αυτο το πσιδακι. Αμμεσα πρέπει να ληφθουν δραστικα μετρα για να μεγαλωνουν ισοχρονα τα παιδιά και 
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με τους 2 γονείς. Για να γεννηθεί ενα παιδι χρειάζεται ενας αντρας μια γυναίκα που εχουν ισα δικαιωματα στο 
μεγαλωμα του παιδιού.50/50 ΣΕ ΟΛΑ για το συμφέρον του παιδιού. 
24 Μαρτίου 2021, 22:26 | ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΠΟΥ. Με γνώμονα το συμφέρον των παιδιώνΕν όψει της ψήφισης του νόμου 
για την συνεπιμέλεια και ιδιαιτέρως για την πρόθεση του νομοθέτη να θεσμοθετηθεί η ύπαρξη διπλής ζωής στην 
ανατροφή των ανηλίκων παιδιών θα θέλαμε να παραθέσουμε μια σειρά από νευραλγικά σημεία για το αντίθετο. 
Και αρχικά αναφέρουμε το γνωστό θέμα με τη σχέση της μητέρας και παιδιού πόσο είναι σημαντική και αποτελεί 
ένα θέμα πολυδιάστατο και πολυσύνθετο καθώς και αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημών όπως είναι η 
βιολογία, η ψυχιατρική, η ψυχολογία, η νευροφυσιολογία και άλλες. Οι διάφορες προσεγγίσεις στο θέμα, από 
αυτήν περί του δεσμού μητέρας- παιδιού, που ασχολείται με την μοναδικότητα αυτής της σχέσης για το μεγάλωμα 
του παιδιού αλλά και για την ομαλή εξελικτική του πορεία, έως την θεωρία της προσκόλλησης και του 
αποχωρισμού, στηριζόμενες και σε βιολογικά και νευροβιολογικά επιστημονικά δεδομένα( π.χ. για την 
ψυχοβιολογική σύνδεση του εμβρύου με την μητέρα, και αργότερα για την σύνδεση του βρέφους με την τροφό 
κ.λ.π.,) τείνουν να συμφωνούν στο ότι μεταξύ της μητέρας και του παιδιού δημιουργούνται καθοριστικές 
επιδράσεις για την ζωή του τελευταίου, έτσι ώστε να προκύπτει μία απαραίτητη καθημερινή συναναστροφή, η 
έλλειψη της οποίας στην παιδική κυρίως ηλικία να επιφέρει μη επιθυμητές συνέπειες για την ανάπτυξη του και 
την ισορροπία του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πατέρας δεν διαδραματίζει πολύ σοβαρό ρόλο στην ζωή του παιδιού 
του αλλά εκ των πραγμάτων η φύση, του έχει δώσει συγκεκριμένο βιολογικό και ψυχοκοινωνικό ρόλο. Το 
προβάδισμα σε ζωτικά θέματα το έχει η μητέρα. Αν λείπει παραδείγματος χάριν η μητέρα από την ζωή του 
νεογέννητου ο πατέρας θα πρέπει να βρει τεχνητό η ξένο μαστό για να το θρέψει. Αν το βρέφος προλάβει και 
ζήσει π.χ 40 ημέρες στην αγκαλιά της μητέρας του μαζί με τους εννέα μήνες στον αμνιακό σάκο, ο αναγκαστικός 
αποχωρισμός σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να βιώνεται ως απώλεια της μητρικής αγάπης και της 
ασφάλειας που απορρέει από αυτήν και μπορεί να τραυματίσει το παιδί. Βασιζόμενοι στην ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία για την αναγκαιότητα ύπαρξης ποιοτικών συνθηκών στη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού, 
πιστεύουμε ότι σε περίπτωση διαζυγίου τα ανήλικα παιδιά πρέπει να παραμένουν κοντά στην μητέρα, ώστε να 
αποφεύγουμε την εμφάνιση του άγχους αποχωρισμού, ανασφάλειας, βίαιης απομάκρυνσης των παιδιών από το 
άτομο που είναι ψυχοβιολογικά συνδεδεμένο μαζί τους. Αν ρίξουμε μία ματιά στην βιβλιογραφία θα 
διαπιστώσουμε ευθύς αμέσως ότι η διαδραματίση του μητρικού ρόλου είναι δύσκολη υπόθεση, ότι όλη η 
ανθρωπότητα είναι επηρεασμένη από αυτόν και ότι δυστυχώς τέλεια μητέρα δεν υπάρχει. Δυστυχώς όμως και 
την πιο κακή μητέρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει άλλος στα πρώτα χρόνια της ζωής. Εξάλλου η οικογενειακή 
εστία είναι εκεί όπου υπάρχει μητέρα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι οι γονείς που χωρίζουν πρέπει να 
ενισχύονται από τον νόμο να εξασφαλίζουν στα παιδιά τους, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη, την αποφυγή 
της βίαιης αλλαγής των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών, την εξασφάλιση της συνέχειας της προηγουμένης 
γονικής εικόνας (ως δυάδας). Το μέλημα τους δεν πρέπει να είναι πως θα θέσουν την ζωή των παιδιών, στην 
πρακτική του διαχωρισμού και της διάσπασης αλλά της ενότητας και της σύνδεσης. Και αυτό θα επιτευχθεί με την 
βοήθεια του νόμου . Η πρόταση μας εντέλει είναι να φροντίσει ο νόμος, ώστε τα ανήλικα να παραμένουν  με την 
μητέρα για λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά και να κατευθύνει το πρώην ζευγάρι στην αναγκαστική 
επικοινωνία και συναπόφαση για τα θέματα των παιδιών όπως και για την απαραίτητη συνεργασία των γονέων 
για τα καθημερινά θέματα. Στην περίπτωση που αδυνατούν να επικοινωνήσουν οι δυο γονείς υπάρχουν 
διαδικασίες (πχ συμβουλευτική γονέων και follow up των οικογενειών για όσο χρειαστεί) που θα υποβοηθήσουν 
την εναρμόνιση των σχέσεων στην οικογένεια αποφεύγοντας με μεθοδικό τρόπο και με την βοήθεια του νόμου 
την αύξηση του χάσματος που δημιουργείται ούτως ή άλλως με το διαζύγιο. Η νομοθεσία είναι πολύ χρήσιμη, για 
να στηρίξει την αντίληψη ότι ο κάθε γονέας δεν επιτρέπεται να ενεργεί «κατά το δοκούν». Ότι δεν ωφελεί να 
ακολουθεί μία μοναχική πορεία για το μεγάλωμα των παιδιών, μιας που το διαζύγιο στην ουσία δεν δημιουργεί 
μονογονεϊκές οικογένειες. Στην περίπτωση που ζουν και οι δύο γονείς είναι απαραίτητο να αποφεύγουν τον 
τραυματισμό, τον κατακερματισμό και την ψυχική αναστάτωση του παιδιού, με το να το αναγκάζουν να έχει δυο 
σπίτια και δύο ζωές προς χάριν εγωιστικών ή άλλων προθέσεων. Είναι διαφορετικό να ξέρει το παιδί ότι έχει το 
δωμάτιο του στο σπίτι του πατέρα του, όταν τον επισκέπτεται και διαφορετικό να ζει με δύο οικογενειακές εστίες 
και ίσως να υπομένει αναγκαστική παραμονή σε ένα χώρο που μπορεί να μην περνάει καλά ή που μπορεί να μην 
βλέπει καν τον πατέρα του επειδή εκείνος εργάζεται πολλές ώρες και το παιδί μένει με τους παππούδες. Και όσον 
αφορά στην ισότητα των δύο φύλλων, ξέρουμε όλοι και εμείς οι απλοί πολίτες ότι ισότητα δεν σημαίνει ομοιότητα 
ή εξομοίωση. Ο Πατέρας έχει δικαίωμα στο μεγάλωμα του παιδιού του, έχει δικαίωμα να έχει σχέση, να διεκδικεί 
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την αγάπη του αλλά αν αγαπάει πραγματικά το παιδί του δεν δικαιολογείται να θέλει να το χωρίζει στα δύο 
δηλαδή μία εβδομάδα στο σπίτι της μητέρας και μία εβδομάδα στο σπίτι του πατέρα, και άλλα να πράττει ο ένας 
γονέας στο σπίτι του και άλλα να πράττει ο άλλος στο δικό του σπίτι και το παιδί στη μέση. Από την επαγγελματική 
μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι ο νόμος μπορεί να προστατέψει τους πατεράδες από τις άκαμπτες ή 
ακατάλληλες για συνεννόηση μητέρες με παρεμβάσεις εξατομικευμένες. Αυτή νομίζουμε ότι είναι μια καλή 
πρακτική που προστατεύει τα παιδιά δηλαδή ο νόμος να δίνει την ευελιξία στους λειτουργούς του, ώστε να 
εντοπίσουν το συμφέρον του παιδιού εξατομικευμένα. – Η εξατομίκευση των υποθέσεων, – η ιδιαίτερη 
μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και της οικογένειας, – η αξιοποίηση υπηρεσιών υγείας (διότι η 
προστασία των παιδιών δεν εξαρτάται από την απλή εφαρμογή νόμων αλλά και από τις υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης) – η μη αποδοχή της διατροφής , ως μείζον θέμα για το νόμο, σε αυτήν την υπόθεση 
της προστασίας των ανηλίκων τέκνων, μπορεί να βοηθήσουν προς βελτίωση αυτής της προσπάθειας. Όλα τα 
παραπάνω συγκλίνουν εύλογα στο γεγονός ότι καμία υπόθεση διαζυγίου γονέων με ανήλικα παιδιά δεν είναι 
δυνατόν να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μαζικά και οι γονείς να αντιμετωπίζονται 
συλλήβδην ως αδικούντες ή αδικούμενοι συνολικά και όχι ως υπόχρεοι να δρουν για το συμφέρον των παιδιών 
τους πρωτίστως και δευτερευόντως για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους . Τέλος πιστεύουμε ότι καμιά 
υπόθεση προστασίας ανηλίκων δεν ισχύει χωρίς να τίθεται πρώτα το συμφέρον του παιδιού και κατόπιν των 
ενηλίκων. 
24 Μαρτίου 2021, 20:02 | Άγγελος Ζυρνόβαλης.  «Άρθρο 56. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ, ή σε τρίτο που ασκεί την γονική 
μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, 
έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.».Ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν 
διακρίσεις ανάμεσα σε γονείς, είναι να μη δημιουργούνται νομικά εξ αρχής. Είναι μέρος της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ 
ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ τα τέκνα να διαμένουν με τους γονείς τους. Η ανατροφή (Κεφάλαιο Α Άρθρο 1), προϋποθέτει 
διαμονή. Η διάκριση σε γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει το τέκνο και γονέα που συνήθως επισκέπτεται, 
επικοινωνεί, περνάει χρόνο, παίζει μπάλα και τρώει παγωτό… είναι αυτή που σκανδαλίζει το νομοσχέδιο στο 
σύνολο του, και κατά συνέπεια καταργεί τον απότερο σκοπό του. Δύο γονείς ΙΣΟΥΣ απέναντι στο νόμο. Κάθε παιδί 
έχει το δικαίωμα ανατροφής από τους γονείς του. Κάθε γονέας που ασκεί την ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, 
διαμένει με το τέκνο του ΙΣΟΧΡΟΝΑ με τον άλλο γονέα, εκ του νόμου, ή κατά αναλογία εφ όσον το ζητήσει ο ίδιος, 
και συμφωνήσει ο άλλος γονέας και το τέκνο. Δεν μπορεί κάποιος γονέας να αιτείται να στερηθεί το τέκνο τον 
άλλο γονέα του, αλλά τον ίδιο. Ετσι καλλιεργείται και η κουλτούρα συνεννόησης και συναίνεσης, που είναι και 
ένας απο τους σκοπούς του παρόντος νομοσχεδίου. Το να παραχωρεί κάποιος δικαιώματα, δημιουργεί κλίμα 
συναίνεσης. Το να στερεί κάποιος δικαιώματα του άλλου, δημιουργεί κλίμα αντιδικείας. 
24 Μαρτίου 2021, 20:08 | Μπατσακουτσας Δημήτρης. Στο πρώτο εδαφιo μετα την λέξη «…ο ανηλικος έχει 
κατοικια..» να προστεθει «..ο ανηλικος έχει κατοικια τον τόπο κατοικιας των γονέων πρίν την διασπαση της 
συμβιωσης.»Στο δευτερο εδάφιο η πρόταση «..οποιουδηποτε εκ των γονεων..» να αντικατασταθει με την πρόταση 
«..κεθένα εκ των γονέων..»Παρατήρηση : οι διορθωσεις αυτές να γίνουν προκειμένου και οι δυο γονεις να έχουν 
ίσο χρονο με το τέκνο να μην υπάρχει μονομερείς πραξεις από τον ένα γονέα διασφαλιζοντας πάντα το συμφερον 
και τα δικαιωματα του τέκνου εχοντας ισοτιμη ανατροφη και από τους δυο γονεις καθως αποτελεί δικαιωμα του 
παιδιου συμφωνα με τον Ν.2101/1992 «Κυρωση διεθνους συμβασης για τα δικαιωματα του παιδιου καθως και 
εφαρμογη του Αρθρου 4 του Συνταγματος της Ελλάδας περι ισότητας των Ελλήνων πολιτων. 
24 Μαρτίου 2021, 19:35 | Ελευθερία Παναγιωτοπούλου. Η συνεπιμέλεια να κρίνεται κατά περίπτωση. Το μόνο 
σίγουρο είναι να παίρνεται υπόψη η καταλληλότητα των γονιών, η αναπτυξιακή φάση του παιδιού,οι ανάγκες του 
παιδιού. Σίγουρα να ζητιέται η άποψη δημοσίων λειτουργών , διεπιστημονικής ομάδας. Να πάψουν τα παιδιά να 
είναι το έπαθλο ενός γονιού ή η αρένα παθολογικών προσωπικοτήτων. 
24 Μαρτίου 2021, 16:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ – ΠΙΕΡΡΟΣ. Αναδιατύπωση άρθρου ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει ως κατοικία του την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει ως 
κατοικία του την κατοικία του γονέα ο οποίος ασκεί την επιμέλεια. Σε περίπτωση που υφίσταται συνεπιμέλεια 
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μεταξύ των δυο γονέων, είτε κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, υφίσταται κατ’ 
αποτέλεσμα για το τέκνο εναλλασσόμενη κατοικία του, η οποία ταυτίζεται με την κατοικία ενός εκάστου εκ των 
γονέων. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε 
τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
24 Μαρτίου 2021, 15:23 | A.S. Η Συνεπιμελεια δεν μειώνει τη μαμά ως γονέα.. Η Συνεπιμελεια κάνει τον μπαμπά 
Ίσο με τη μαμά .. Η Συνεπιμελεια δίνει δικαίωμα στο παιδί να είναι και με τους δύο γονείς. Τι ποιο λογικο. Πολλοί 
πολλές αντιδρανε ,αντιδρανε σκεφτόμενοι το συμφέρον του παιδιού η το προσωπικό τους συμφέρον??? 
24 Μαρτίου 2021, 12:54 | Σωκράτης Καραμπατέας. «ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον 
οποίο συνήθως διαμένει» Απορία: εάν ένα ζευγάρι μόλις χώρισε ποιός και πώς αποφασίζει για το ποιός είναι 
αυτός ο γονέας? Πάλι στα χέρια του δικαστή η μπάλλα άρα πάμε για δίκη? 
24 Μαρτίου 2021, 11:17 | Θ. Κ. Ο ανήλικος έχει 2 γονείς. Αν αυτοί χωρίσουν έχει και ανάλογα σπίτια. Σπίτι και 
καταφύγιο του παιδιού είναι η αγάπη των γονέων. Αν κάποιος από τους γονείς δεν θέλει ή δεν μπορεί να 
συμμετέχει ισόχρονα ή είναι αποδεδειγμένα προς το συμφέρον του παιδιού να έχει μειωμένη επαφή με αυτόν 
τον γονιό (με οριστική δικαστική απόφαση ανεξαρτήτως φύλου), τότε το παιδί να διαμένει με τον ένα γονέα. 
24 Μαρτίου 2021, 09:57 | Βαλ. Μεγάλη και φλεγουσα κουβέντα ανοίξατε…Θα μιλήσω κι εγώ με την ιδιότητα της 
χωρισμενης μητέρας.Κατ αρχήν να πω πως δε γνωρίζω το νομο επακριβώς,περιμένω όπως κ άλλοι να δω τι 
ακριβώς θα προβλέπεται.Κατ αρχήν θα ξεκινήσω από το «θετικο» που σκεφτόμουν αρχικά πως θα επιφέρει ο 
νόμος και αυτό θα είναι για να το πω λαϊκά,να δει και ο έτερος γονεας τη γλυκά του να μεγαλώνεις παιδί και της 
καθημερινότητας με το παιδί γενικότερα…Προσωπικά,φυσικά δε συμβαίνει σε όλους,μιλάω για τη δικη μου 
περίπτωση,τις ελάχιστες φορές που έχει δει ο πρώην σύζυγος μου την 17 μηνών κόρη μας,κι αυτό για μερικές 
ώρες,του την πάω πλυμμενη,ντυμένη,χτενισμενη,φαγωμένη και με μια τσάντα με φαγητά που της έχω φτιάξει για 
πν ενδεχόμενο,ξεκούραστη,γενικά στην πενα που λέμε,και αυτός κάθεται μαζί της για τρεις 
ώρες,αχαχα,μπουχουχου,και έχει την εντύπωση πως έτσι είναι όλη μας η ζωή…Πάμε τώρα στα 
αρνητικά…Ιδανικά,δε θα ήθελα το παιδί μου να ζει τις μισές μέρες της εβδομάδας σε ένα σπίτι και τις άλλες μισές 
σε άλλο,καθώς,όπως κι εγώ θέλω να έχω μια βάση,το σπίτι μου,ποσο μάλλον ένα μικρό παιδί που θέλει να νιώθει 
σταθερότητα…στη δικη μου περίπτωση είναι δύσκολο να μείνει και στον πατέρα της,καθώς αυτός εργάζεται στο 
εξωτερικό,αλλά προσπαθώ να σκεφτώ και τις άλλες περιπτώσεις.Δευτερο και σημαντικότερο κατα την ταπεινή 
μου πάντα γνώμη…Αν είναι να ζητάμε την άδεια του ετερου γονέα για οτιδήποτε κάνει το παιδί,για οπουδήποτε 
θέλουμε να το εγγραφούμε δηλαδή,λυπάμαι που το λέω,αλλά την κάτσαμε τη βάρκα.Οχι γιατί δεν πιστεύω ότι θα 
πρέπει να συναποφασιζπυν οι γονείς για το παιδί τους,άσχετα απ το αν είναι χωρισμένοι,αλλά ας μη 
γελιόμαστε…Αν υπήρχε συνεννόηση ανάμεσα στο ζευγάρι,τότε δε θα χώριζε…οι περιπτώσεις που τα διαζύγια 
είναι βελούδινα και όλα καλά μετά με το παιδί,δυστυχώς είναι ελάχιστες…εδώ εγώ την υπογραφή του πατέρα 
ζήτησα για να βάπτισω το παιδί και,όχι μόνο δεν την έβαλε ποτε,αλλά με τρέχει και στα δικαστήρια γιατί δε 
συμφωνεί με την πρόταση μου για διπλή ονομασία (ο καθένας δηλ.το ονομα που θελει),αλλά θέλει μόνο το όνομα 
που θέλει αυτός,άσχετα αν το παιδί το έχει δει ελάχιστες φορές από τότε που γεννήθηκε.Και το παιδί εν τω μεταξύ 
παραμένει αβάπτιστο…Καταλαβαινει επομένως κάποιος πολύ εύκολα,πως στόχος του συγκεκριμένου γονεα δεν 
είναι η διευκόλυνση του παιδιού,αλλά η εκδίκηση προς τον έτερο γονέα…και δυστυχώς δεν αποτελώ εξαίρεση σ 
αυτό.Σκεφτειτε τι έχει να γίνει επομένως κάθε φορά που ο έχων την επιμέλεια γονεας θα ζητάει την υπογραφή 
του ετερου γονέα για να ξεκινήσει το παιδί αγγλικά,λογοθεραπειες,φροντιστήρια,κλπ κλπ,φανταστείτε ο,τι θέλετε 
εσείς…θα τρέχουμε όλοι στα δικαστήρια να λύσουμε αυτα τα θέματα και εν τω μεταξύ τα παιδιά δε θα ξεκιναν 
σχολείο,δραστηριότητες κλπ;;Δεν ξέρω τι θα επακολουθησει του νόμου αυτού,αλλά δυστυχώς δεν μου φαίνεται 
ότι έρχεται για να διευκολύνει τις ζωές των παιδιών και των εχόντων την επιμέλεια γονέων. ο Θεός βοηθός. 
24 Μαρτίου 2021, 09:33 | Μαρια Μ. Υποχρεωτικη συμεπιμελια;;τι γίνεται όταν ο μπαμπάς ασκεί λεκτική βία;; τι 
γίνεται όταν απειλεί μέσα από τα παιδια ότι θα τελειώσει τη μαμά τους ;;;; Τι γίνεται όταν δεν είναι ενταξη στις 
υποχρεώσεις του και δεν τον ενδιαφέρει εδώ κ ένα χρόνο τη τρώνε τη φοράνε πως ζεστενονται;; τι γίνεται όταν 
έρχονται κλαμενα από το σαββατοκύριακο που υποτίθεται θα περνούσαν καλα και αυτός κατανάλωσε αλκοόλ και 
ξέσπασε στα παιδιά;; Να σας πω εγώ τι γίνεται… τρέμει κ φοβάται ξυπναει τι νύχτα κλαίει και ρωτάει «μαμά 
μαγαπας»… χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θέλει ούτε να πάει στο μπαμπά της ούτε να του μιλήσει!!!ξεκινάει 
ψυχολογο … αντί να τον στείλετε εσείς αυτον που λέγεται «μπαμπάς»σε ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ!!! Πάει το παιδί σε ψυχολογο…. και έρχεστε εσείς και μου λέτε για «Υποχρέωτικη συνεπιμελια»… Η 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΗΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ!!!! Καταδικαζεται τα παιδια του 
αύριο!!!!! 
24 Μαρτίου 2021, 08:27 | Κώστας Χαριτόδημος. Η φράση κλειδί που θα διαιωνίσει το πρόβλημα της γονεϊκής 
αποξένωσης είναι ο γονέας με τον οποίο συνήθως διαμένει. Ελλοχεύει ο κίνδυνος ο Α γονέας να παίρνει το παιδί 
μακριά από τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας σε άλλη πόλη με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται και όλα 
τα θετικά που προσπαθεί να εισάγει αυτό το νομοσχέδιο. Για ποιά από κοινού γονική μέριμνα μιλάμε ότι μπορεί 
να εφαρμοστεί, όταν ο γονέας που θα έχει πάρει το παιδί σε άλλη πόλη θα φέρει προ τετελεσμένων γεγονότων 
τον Β γονέα όπως για παράδειγμα η επιλογή του σχολείου, των γιατρών του, των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 
κ.α. όπου θα είναι αναγκασμένος να επιλέξει ο Β γονέας ενδεχομένως ναι μεν κάποιους/κάποια από αυτά αλλά 
με τον γεωγραφικό περιορισμό που έχει επιβληθεί από τον Α γονέα. 
24 Μαρτίου 2021, 08:37 | Γιώργος Νικολαϊδης. Τι σημαίνει ο όρος «ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του 
γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει»; Είναι πέρα για πέρα άδικο για το παιδί ακόμη και με αυτό το νομοσχέδιο 
να εξακολουθεί να υπάρχει γονέας Β κατηγορίας όταν δεν του αναγνωρίζουμε το δικαίωμα η κατοικία του να είναι 
και κατοικία του παιδιού. 
23 Μαρτίου 2021, 23:36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα που ΕΚΑΣΤΟΤΕ διαμένει. 
23 Μαρτίου 2021, 22:37 | Γεωργακόπουλος Αριστειδης. Το παιδι δεν ειναι ιδιοκτησία του ενος γονεα. Ειναι 
καρπος δυο. Πρέπει να του δωσετε δικαίωμα στην επιλογή και αν δεν ειναι σε θεση να επιλέξει απο μονο του να 
παρθεί μια απόφαση κατά περίπτωση για το που θα διαμενει συνήθως. Δεν μπορει ενα ζευγαρι να ειναι 
παντρεμενο 5 χρονια και ξαφνικα οταν χωριζει να κρινετε ακατάλληλος ο πατερας (συνηθως) να εχει τα παιδια 
του τις μισες μερες σπιτι του! 
23 Μαρτίου 2021, 18:29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ. Να αντικατασταθεί η λέξη ΣΥΝΗΘΩΣ με τη λέξη 
ΕΚΑΣΤΟΤΕ «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την  ίδια 
κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο ΕΚΑΣΤΟΤΕ διαμένει». 
23 Μαρτίου 2021, 16:20 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΡΙΝΕΤΕ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.Νομοθετήστε βάση των 
δεσμεύσεων σας στην Βουλή των Ελλήνων και της Ευρωπαϊκής οδηγίας Ψήφισμα 2079/2015 με ίσο χρόνο, 
εναλλασσόμενη κατοικία, ίσα δικαιώματα γονέων. Μην οδηγείτε την χώρα σε επικίνδυνα μονοπάτια. 
Νομοθετήστε με μόνο γνώμονα το αληθινό συμφέρον των παιδιών αλλά και των γονέων αυτών,ΜΕ ΠΛΗΡΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ.ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΤΟ ΣΥΣΚΕΡΙΜΕΝΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ 2079/2015 ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.Λουξεμβούργο – Γαλλία – Μάλτα – Ουγγαρία 
– Δανία – Πολωνία – Εσθονία Ιρλανδία – Σλοβακία – Σλοβενία – Σουηδία – Κάτω Χώρες – Τσεχία – Φινλανδία. 
23 Μαρτίου 2021, 15:04 | Μαρια. Υποχρεωτικη συνεπιμελια;; Οι υποχρεώσεις των μπαμπάδες που είναι…. τι 
γίνεται όταν ο μπαμπάς ασκεί λεκτική βία;; τι γίνεται όταν απειλεί μέσα από τα παιδια ότι θα τελειώσει τη μαμά 
τους ;;;; Τι γίνεται όταν δεν είναι ενταξη στις υποχρεώσεις του και δεν τον ενδιαφέρει εδώ κ ένα χρόνο τη τρώνε 
τη φοράνε πως ζεστενονται;; τι γίνεται όταν έρχονται κλαμενα από το σαββατοκύριακο που υποτίθεται θα 
περνούσαν καλα και αυτός κατανάλωσε αλκοόλ και ξέσπασε στα παιδιά;; Να σας πω εγώ τι γίνεται… τρέμει κ 
φοβάται ξυπναει τι νύχτα κλαίει και ρωτάει «μαμά μαγαπας»… χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θέλει ούτε να πάει 
στο μπαμπά της ούτε να του μιλήσει!!!ξεκινάει ψυχολογο … αντί να τον στείλετε εσείς αυτον που λέγεται 
«μπαμπάς»σε ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!!! Πάει το παιδί σε ψυχολογο…. και έρχεστε εσείς και 
μου λέτε για «Υποχρέωτικη συνεπιμελια»… Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΚΑΛΗΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ!!!! Καταδικαζεται τα παιδια του αύριο με κακοποίηση στην ψυχή τους!!!!! 
23 Μαρτίου 2021, 12:22 | Ο ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΑΣ. θα μου συγχωρεθεί να βγώ λιγάκι εκτός διαδικασίας και να απαντήσω 
γενικά σε τοποθετήσεις κάποιων κυριών ονοματι… ζορζετ ή μαρίας ή κιτσαςΚαι εγώ δεν ξέρω τι νούμερο 
παπουτσια φαράνε τα παιδια μου. Ουτε ρουχα τι νουμερο φοράνεΤον γιό μου όταν πήγα στον βρεφονηπιακό 
σταθμό μετα απο 2 χρόνια ΔΕΝ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΑ διότι επι 3 χρόνια δεν ειχα προσωρινα εκτελεστό τίτλο να ερθω σε 
επικοινωνία μαζί τους.Αν και η αγωγή μου ΟΡΙΖΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ειχα προσφυγει σε εφετείο και δεν ειχα δικαίωμα 
να τα δω γιατι η μανα τους αντιπετώπιζε ψυχοσωματικα προβληματα και οι ανιόντες της εκμεταλλευόντουσαν το 
μισος των υπουργων και της νομολογίας για τους πατεράδες. ΕΙΜΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΣΑΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟ 
ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ ΕΠΙΣΗς ζητάω εκλογές. 
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23 Μαρτίου 2021, 11:38 | Ο.ΣΤ.Γ. Θα μπορεί δηλ. κάθε γονέας που εκπροσωπεί το τέκνο να επιδίδει τα δικόγραφα 
που το αφορούν (πχ αγωγή διατροφής) στην κατοικία του τέκνου, η οποία ενδέχεται να είναι ίδια με αυτήν του 
ενάγοντα?? Πως θα ενημερώνεται τότε ο άλλος γονέας για να παραστεί στο δικαστήριο εάν δεν γνωρίζει για την 
άσκηση (κατάθεση και επίδοση) της αγωγής???? Επίσης, υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο να είναι δυνατή η 
επίδοση και στην κατοικία του γονέα, που ενδεχομένως δεν ασκεί καθόλου τη γονική μέριμνα?? 
23 Μαρτίου 2021, 10:23 | ΑΡΗΣ. Άρθρο 56 ΑΚΑν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει.Και η υποτιθέμενη 
συνεπιμέλεια μας πρόσθεσε τοΗ επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα.Αυτό είναι καραμπινατη συνεπιμέλεια απορώ πως οι 
πατεράδες θεωρούν οτι ο υπουργός ειναι παραβατης καθηκοντος. 
23 Μαρτίου 2021, 01:00 | Ζορζέτ. Ο πατέρας του παιδιού μου δεν ξέρει τι νούμερο ρούχα και παπούτσια φοράει 
ο γιος του, που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, υψηλής λειτουργικότητας. Θεωρεί πως οι λογοθεραπειες, έργο 
θεραπείες, ο παιδοψυχολογος και ο παιδοψυχιατρος είναι για να «μου παίρνουν τα λεφτά» και να «αχρηστευουν 
το παιδί» που είναι απλά πολύ αντικοινωνικό αντράκι και ιδιότροπο, σαν τον ίδιο, με μια κάποια επιθετική 
συμπεριφορα, που τον κάνει έως και περήφανο. Θεωρεί ότι η ειδική διατροφή, σε ένα παχύσαρκο παιδί, είναι μια 
ανοησία και το 8χρονο παιδί μπορεί να τρώει 2 πιτόγυρα κάθε μέρα καθώς δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει, ενώ 
αντιμετωπίζει και ο ίδιος του προβλήματα υγείας από παχυσαρκία. Σημειώστε ότι κάθε απόγευμα βλέπονται και 
ο γιος μας τρώει, συνήθως, μαζί του βραδινό. Με βρίζει μπροστά του, όποτε τον παρακαλάω να μην του δώσει 
junk food και να χρησιμοποιήσει τα έτοιμα ταπερ που του στέλνω, ενώ συχνά-πυκνά ξεστομίζει απειλές για 
χειροδικία, από τον εκνευρισμό του, επίσης μπροστά στο παιδί. Τον παίρνει και τον φέρνει με το μηχανάκι, γιατί 
κουράζεται πολύ και δεν μπορεί να περπατήσει, άλλωστε για 1 χιλιόμετρο που απέχουν τα σπίτια μας δεν τρέχει 
και τίποτα. Ο Κορωνοϊός είναι μια σκευωρία, το εμβόλιο έχει τσιπακι, απειλείται η ορθοδοξία και τώρα που 
έρχεται ο αντίχριστος δηλώνει ότι «εγώ θα πάρω τον γιο μου να πάμε στο βουνό». Ξεχνάει να θυμήσει στο παιδί 
να πάρει μαζί του την σχολική τσάντα του, μαζί με τα ρούχα που του δίνω γιατί αυτός δεν έχει, όταν το επιστρέφει 
μετά από ΠΣΚ και πάντα τον φέρνει εντελώς αδιάβαστο. Θεωρεί πως και η σχολική εκπαίδευση δεν είναι και κάτι 
τόσο το σημαντικό, ενώ η μεγαλύτερη μέριμνα του είναι είτε να φοβερίζει λεκτικά, προτάσσοντας τον σωματικό 
του όγκο, όποιον του αναφέρει ότι τοσο το παιδί όσο και ο ίδιος χρειάζονται βοήθεια (όταν λάμβανα ήδη την δική 
μου, και – μαντέψτε- η πρώτη ερώτηση που μου απηύθυνε η ειδικός ήταν πόσο συχνά βλέπει ο πατέρας το παιδί, 
που εννοείται είχε πάλι αρνηθεί να παραστεί) είτε να πλασάρει και μια δακρυβρεχτη, πονεμένη ιστορία για το 
πόσο προσπαθεί αλλά οικονομικά δεν μπορεί (βέβαια προ καραντίνας είχε καθημερινά νυχτερινή ζωή και τύχαινε 
να στήνει και το παιδί ενίοτε στα ραντεβού καθώς, μεθυσμένος, αποκοιμιόταν) ενώ έχει και γνωμάτευση από 
ψυχίατρο ως μυθομανής. Στην κοινή συνάντηση μας με ειδικό υγείας δημοσίου φορέα, που πραγματοποιήθηκε 
προ λίγων μηνών εν μέσω απειλών γιατί «θα το χαζέψεις το παιδί, εσύ έχεις το πρόβλημα» και ενώ αδυνατούμε 
στην δεδομένη φάση να προπληρωνουμε θεραπευτικές συνεδρίες σε ιδιωτικό κέντρο, με χτύπησε με γροθιά στον 
μηρό μου, διακριτικά, ελπίζοντας ότι η ειδικός δεν έβλεπε, γιατί τόλμησα να αψηφήσω τις οδηγίες του ότι» εκεί 
μέσα μην τολμήσεις να πεις ότι το παιδί έχει πρόβλημα» και ανέφερα ότι κρίνω πως θα βοηθηθούμε και οι 3 μέσα 
από συνεργασία με αρμόδιες ειδικότητες. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, με τον οποίο είμαστε σε άτυπη διάσταση 
εδώ και καιρό χωρίς να έχει κινηθεί επίσημα διαδικασία διαζυγίου, γιατί οταν είχα τα χρήματα κωλλυσιεργησε 
και δεν μου το έδωσε κι όταν θέλησε ο ίδιος μου έβαλε ρήτρα για κοινή επιμέλεια, που ενίοτε μεθά και ερχεται 
να πάρει το παιδί του και να περάσουν χρόνο μαζι,κοιμώμενος σε έναν καναπέ ο ίδιος και το παιδί να με καλεί 
γιατί πεινάει, που έχει παρελθοντικές καταδίκες, προ γάμου, για παραβιάσεις του κοκ και ατυχήματα, που μας 
βασανίζει και παράλληλα βασανίζεται, ψυχικά, με την ευερεθιστοτητα του και τα ξεσπάσματα του απέναντι στα 
αναπτυξιακά θέματα του παιδιού και την δική μου άρνηση συνεργασίας σε παρωχημενα γονέϊκα, κακοποιητικα 
μοντέλα, που μου ασκεί οικονομική βία καθώς πρέπει να ανέχομαι κάθε συναισθηματική και ψυχική επίθεση, 
προσβολή και παραλήρημα του, για να παράσχει μόνο τροφή για το παιδί, συμμετοχή στα εξωσχολικα κι ένα πολύ 
μικρο, συμβολικό πόσο της τάξης των 5-20€ ανά εβδομάδα, ενώ στο παρελθόν κρατούσε όλα τα επιδόματα που 
καταθέτονταν στον λογαριασμό του για τις ιδιωτικές θεραπείες του παιδιού, χωρίς να μου επιστρέφει το ποσό 
που προπληρωνα. Προσωπικά αδυνατώ να εργαστώ κανονικά, καθώς το παιδί χρειάζεται υποστήριξη, τόσο 
μαθησιακά, όσο και κοινωνικά που ο πατέρας του, καθ’ομολογια του, αδυνατεί να παράσχει ή έστω να 
συμμετάσχει σε αυτήν, οπότε και, ανέλαβα τον ρόλο αυτόν, του βασικού φροντιστή. Χωρις να αμφιβάλλω στιγμή 
ότι τον αγαπάει περισσότερο από όσο δύναται να αγαπά κάποιον άλλο άτομο στον κόσμο, ο άνθρωπος αυτος 
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περιμένει πώς και πώς να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, παρόλο που έχει ελεύθερη και καθημερινή 
επικοινωνία με τον γιο του, σαν μια προσωπική νίκη, λέγοντας μου αυτολεξεί «τώρα κόψε τον σβέρκο σου», «δεν 
θα παίρνεις μια από εμένα», «τώρα κάνε τα κουμάντα σου» «τώρα μείνε μόνη σου». Ο άνθρωπος αυτός, έχει 
άστατη δουλειά ή όποια απαιτεί μετακινήσεις αλλά και γενικά, λόγω οικονομικής αστάθειας, αλλάζει με μια 
συχνότητα ανά διετία περίπου οικία, ενώ δεν διατηρεί δωμάτιο παιδικό, κάνει συγκοιμηση με το παιδί που 
χρειάζεται απαραιτήτως συγκεκριμένο πλανο για να μην παλινδρομει συμπεριφορικά, και αν δεν του καθαρίσω 
το σπίτι δημιουργείται υγειονομικό πρόβλημα και μαζί του περνά χρόνο εκεί και το παιδί μου. Πως θα 
διασφαλίσετε λοιπόν μέσω αυτού του νομοσχεδίου μια ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ συνεπιμελεια, σε ένα πρώην ζευγάρι που 
δεν έχει κανέναν κοινό κώδικα επικοινωνίας και υπάρχει ψυχολογική, οικονομική, αλλά και έμφυλη βία; Το παιδί 
μου κι εγώ ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Προσυνεννοουμαστε με μυστικούς κώδικες, τύπου «μαμά να σου 
θυμίσω τις μπανάνες από το σούπερ» ή «μου έπλυνες το παιχνίδι μου;» κάθε φορά πριν πάει στου πατέρα του, 
για να με καλέσει τηλεφωνικά και να μου τους πει, αν έχει ο πατέρας του τα νεύρα του και δεν αντέχει το παιδί 
άλλο την βία της έντασης του, καθώς του ασκεί ψυχολογική βία, με φωνές και επιθετικές κινήσεις, λεκτικές απειλές 
(δεν σε ξαναπαίρνω από την μάνα σου, δεν θα με ξαναδείς, πλήρωσα βενζίνες να ερθω να σε πάρω, φύγε τώρα 
από το σπίτι μου και μην ξαναπατήσεις) αν τολμήσει να του πει ότι θέλει να φύγει νωρίτερα από αυτόν, γιατί δεν 
αντέχει άλλο. Πώς θα πάει και θα στηρίξει το παιδί στις θεραπείες κάποιος που θεωρεί χάσιμο χρόνου και 
χρημάτων τα θεραπευτικά πλάνα, πώς θα πάει το παιδί του για σωματική άσκηση και εκτόνωση ένας άνθρωπος 
που δεν μπορεί και θέλει να κινηθεί; Πώς θα διαδρασει το παιδί με τους λίγους φίλους του, όταν οι γονείς των 
φίλων του δεν επιθυμούν επαφή με τον τόσο έντονα παρεμβατικό και παραβιαστικό πατέρα του; Πως θα μπαίνει 
και θα βγαίνει από το τόσο απαραίτητο πλαίσιο ασφαλείας, σταθερότητας και ηρεμίας κάθε παιδί και ειδικά τα 
με αναπτυξιακές διαταραχές παιδιά, αλλά και τα ΑΜΕΑ και όσα δεν θέλουν άλλη επαφή με τον μπαμπά τους γιατί 
ήταν ουσιαστικά απών από την ζωή τους και κακοποιητικος μέσα στο κοινό σπίτι απέναντι στην μητέρα τους και 
τα ίδια, κατ επέκταση, περνώντας μισό-μισό χρόνο σε 2 σπίτια, σε άλλες περιοχές, με άλλες συνήθειες, φοβουμενα 
και μη εισακουομενα; Σας παρακαλώ θερμά, απορρίψτε το. Προστατεύστε τα δικαιώματα μας, γυναίκας και 
παιδιού. Βοηθειστε μας να ζήσουμε αξιοπρεπώς, μακριά απο κακοποιητικες συμπεριφορές και να μεγαλώσουμε 
όσο πιο όμορφα και ήρεμα τα ήδη τραυματισμενα παιδιά μας και τους ευατους μας μέσα σε αυτήν την τόσο 
έντονα επικριτική και αφιλόξενη κοινωνία για μια μονογονεα μητέρα. Στηρίξτε μας, μην μας ρίχνετε μέσα στο 
κολαστήριο ξανά, μην μας επανατραυματίζετε. Γράφω εδώ, δημόσια, κάτω από το νομοσχέδιο, νιώθοντας ντροπή 
αλλά στεκομενη με ειλικρίνεια, για να έχω ήσυχη την συνείδηση μου ότι βοηθώ να σχηματίσετε μια ρεαλιστική 
εικόνα εκείνης της πλευράς που από φόβο και ντροπή συνήθως δεν μιλάει, αλλά σιωπά και καρτερεί να μεγαλώσει 
το παιδί. Προφυλαξτε μας! Με εκτίμηση, οι μητέρες σας και οι μητέρες των παιδιών σας. 
23 Μαρτίου 2021, 01:22 | Γ Κ. Καλή η προσπάθεια κ Υπουργε αλλά χρειάζονται βελτιωσεις.Θα πρέπει να 
αφαιρεθεί η φραση «συνήθως διαμένει».Το σπίτι του παιδιού είναι τα σπίτια των γονέων του. Πάλι συνεχίζει να 
υπάρχει γονέας β κατηγορίας.ως πότε? 
23 Μαρτίου 2021, 01:35 | Π. Πρέπει να υπολογιστεί ότι η χειραφέτηση της μητέρας στην επιλογή του τόπου 
κατοικίας μακριά από τον τόπο της τελευταίας ΚΟΙΝΗΣ κατοικίας, δίνει τη δυνατότητα αποκοπής του πατέρα από 
το παιδί, γεγονός που προφανώς είναι ενάντια στο συμφέρον του. Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Ο τόπος κατοικίας του παιδιού πρέπει να εξυπηρετεί πρωτίστως τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας επικοινωνίας και με τους δύο γονείς και δευτερευόντως τα προσωπικά συμφέροντα 
και τους σκοπούς του εκάστοτε γονέα. 
23 Μαρτίου 2021, 00:01 | Ελίνα. Η κατοικία του παιδιού δε γίνεται να είναι η τελευταία κατοικία των γονέων πριν 
το χωρισμό τους, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο και οι δύο γονείς μετά τη διάσπαση της συμβίωσής τους να έχουν 
αλλάξει κατοικία. Δηλαδή, αν ορισθεί ως κατοικία του παιδιού η τελευταία κατοικία πριν το χωρισμό, αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψουν πίσω;Επιπλέον, αν το σπίτι της τελευταίας κατοικίας ανήκει μόνο στον έναν 
από τους δύο γονείς, ο οποίος εξακολουθεί να μένει εκεί και μετά το χωρισμό, αυτό σημαίνει ότι και το παιδί θα 
πρέπει οπωσδήποτε να μένει εκεί, άρα αυτός ο γονέας θα έχει «προβάδισμα» έναντι του άλλου; 
22 Μαρτίου 2021, 22:36 | Αναστάσιος. Στο άρθρο 1511 παράγραφο αναφέρεται:’Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
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άσκησής της΄.Λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του τέκνου ,την ισότητα των δύο γονέων και το γεγονός ότι η 
κοινή επιμέλεια πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που 
εξασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού, προτείνεται να αφαιρεθεί η εισαγωγή 
της έννοιας του «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί και τροποποίηση ως εξής:’Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. 
Σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων’. 
22 Μαρτίου 2021, 19:14 | Χατζηβελουδος Κυριάκος. Αν το σπίτι τελευταία κατοικίας είναι σπίτι το οποίο έχει ο 
πατέρας πριν το γάμο τι γίνεται.. Μπορεί να πάνε πάρει το παιδί και να είναι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
παιδί??? Ευχαριστώ. 
22 Μαρτίου 2021, 19:01 | Μάρακας ΜΙχήλ. Εδω πρεπει να υπαρξει αλλαγη. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι 
δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία και των δυο γονεων. 
22 Μαρτίου 2021, 17:31 | Λαδάκης Κωνσταντίνος. Από τη φράση «ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του 
γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» πρέπει να αφαιρεθεί το επίρρημα «συνήθως». Από μόνη της αυτή η λέξη 
αναιρεί την ισότητα μεταξύ των γονέων, τους κατατάσσει σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα και κατ’ ουσίαν 
παραπέμπει σε αποκλειστική επιμέλεια. Η κατοικία του «δευτερεύοντα» γονέα δεν είναι ξενοδοχείο, αφού στις 
περισσότερες περιπτώσεις αυτός έχει διαμορφώσει κανονικό παιδικό δωμάτιο εντός αυτής. Η κατοικία του 
οποιουδήποτε καλού γονέα πρέπει να θεωρείται και κατοικία του παιδιού ακόμα και αν εκεί διαμένει 5 ή και 
λιγότερες ημέρες το μήνα. Μοναδική εξαίρεση επιβάλλεται να είναι η περίπτωση όπου κάποιος γονέας (αληθώς) 
κακοποιεί ή παραμελεί το παιδί του. Σε αυτήν την περίπτωση ο νόμος πρέπει να αντιμετωπίζει το γονέα αυτόν ως 
δευτερεύοντα και σε ακραίες περιπτώσεις να τον απομακρύνει από το παιδί.  
22 Μαρτίου 2021, 15:15 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΘΗΝΩΝ -ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Αθήνας. Η κοινή επιμέλεια 
πραγματοποιείται κυρίως με την εναλλασσόμενη κατοικία, που είναι η μόνη λύση που εξασφαλίζει την ισόχρονη 
παρουσία των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν είναι ορθή η εισαγωγή της έννοιας του «γονέα με τον οποίο 
συνήθως διαμένει» το παιδί. Κατοικία του παιδιού πρέπει να είναι σε περίπτωση διαζυγίου η κατοικία και των 
δύο γονέων του.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.και το άρθρο 56 προτείνουμε να τεθεί ως εξής«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Σε 
περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων.Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.».(Το θέμα της 
μετοίκησης αφορά σε αλλο άρθρο και συγκεκριμμένα το Αρθρο 12 (ΑΚ 1519). 
22 Μαρτίου 2021, 15:49 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ. Με την προσθήκη της δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 
56ΑΚ, δημιουργείται σύγχυση, αφού οδηγούμαστε στο νομικό παράδοξο ο γονέας που στρέφεται για 
οποιοδήποτε λόγο δικαστικά κατά του τέκνου του (πχ. αγωγή για μείωση διατροφής) να μπορεί να επιδώσει το 
σχετικό δικόγραφο στον εαυτό του, για λογαριασμό ωστόσο του τέκνου! 
22 Μαρτίου 2021, 14:29 | Λ. Βενιγένης. Εάν ο νομοθέτης θέλει πραγματικά προοδευτική αλλαγή στο οικογενειακό 
δίκαιο οφείλει να αναμορφώσει το συγκεκριμένο άρθρο στην κατεύθυνση της πραγματικής εξίσου ανατροφής του 
τέκνου και από τους δύο γονείς. Αυτό θα γίνει όταν από τη μία θα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία του 
χωρισμού και του διαζυγίου ενώ από την άλλη να προασπίζεται το δικαίωμα ανατροφής και από τους δύο. Με 
άλλα λόγια ούτε να είναι δέσμιοι οι σύζυγοι της κακής σχέσης αλλά ούτε να μπορεί ένας εκ των δύο να παίρνει το 
παιδί και να το απομακρύνει από τον άλλο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα και με τις διεθνείς ορθές 
πρακτικές και δεν χρειάζεται να ανακαλυφθεί ο τροχός.Συνεπώς το άρθρο πρέπει να αναμορφωθεί ως 
εξής:ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 Κατοικία 
ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΣτο άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) προστίθεται 
τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 56. Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ως τόπος κατοικίας του παιδιού προσδιορίζεται ο τόπος 
της τελευταίας κοινης́ κατοικίας των γονέων, εντός του οποίου ο ανήλικος διαμένει στις οικίες και των δύο γονέων 
του. Ο τόπος κατοικίας να μπορεί να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική δικαστικη ́
απόφαση. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε 
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τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.». 
22 Μαρτίου 2021, 14:42 | Κοστίς Νευροκοπλής.  Στο Βέλγιο ορίζονται και οι δύο κατοικίες των γονέων ως κύριες 
για το παιδί. Το βασικό κριτήριο είναι να βρίσκονται τα σπίτια σε απόσταση λιγότερη της μίας ώρας από τα σχολεία 
των παιδιών ή τον παιδικό σταθμό. 
22 Μαρτίου 2021, 13:16 | Γιώργος Χρήστου. Η πεμπτουσία της κοινής επιμέλειας έχει αφετηρία και τέλος την 
κατοικία του τέκνου.Το ορθότερο είναι να μην υπάρχει ο όρος «γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» το παιδί.Θα 
συμφωνήσω ότι σε περίπτωση χωριστής διαμονής των γονέων, ο ανήλικος πρέπει έχει κατοικία την κατοικία και 
των δύο γονέων.Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό, τουλάχιστον να συμπεριληφθεί ο όρος ότι ως κατοικία του 
ανήλικου τέκνου να θεωρείται η τελευταία κατοικία όπου διέμενε, για να αποτραπούν εκβιασμοί του τύπου «θα 
πάρω το παιδί και θα φύγω σε άλλη πόλη» όπως συστηματικά γίνεται ακόμη και σε γάμους που δεν έχουν 
καταλήξει σε διαζύγιο, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. 
22 Μαρτίου 2021, 13:21 | Ηλίας Παρασκευόπουλος. Οι κατοικίες των δύο γονέων οφείλουν να αποτελούν και οι 
δύο κατοικίες του τέκνου ανεξάρτητα από τον επιμερισμό του χρόνου διαβίωσής του σε καθέναν από αυτούς. Οι 
δύο γονείς, συνεπώς, πρέπει να βαρύνονται με την ίδια ευθύνη έναντι του Κράτους όσον αφορά στην επικοινωνία 
του τελευταίου με το τέκνο τους. 
22 Μαρτίου 2021, 11:47 | Χ.Ν.Β. Πρέπει να υπάρχει μία ΝΟΜΙΜΗ κατοικία του ανήλικου τέκνου, η οποία θα 
δηλώνεται στις δημόσιες αρχές και αυτή πρέπει να είναι η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων. Το δεύτερο 
εδάφιο του άρθρου 3 του νομοσχεδίου προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής: «…Αν τη γονική μέριμνα ασκούν 
και οι δύο γονείς, χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ως τόπος κατοικίας του ανήλικου τέκνου παραμένει ο τόπος 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία τους…». 
22 Μαρτίου 2021, 11:08 | Μιχαήλ. Καλημέρα σας. Πρέπει στην πρώτη παράγραφο να υπάρξει τροποποίηση όπου 
να αναφέρεται ρητά ότι ως κατοικία του ανήλικου τέκνου να θεωρείται η τελευταία κατοικία όπου διέμενε. Πρέπει 
να μην ελλοχεύει ο κίνδυνος να πάρει η μητέρα το παιδί-ά και να μπορεί να φύγει από το μέρος όπου διαμένει. 
22 Μαρτίου 2021, 00:08 | ΕΛΕΝΗ. Νιώθω περήφανη που μπορώ να πω ότι είμαι μάνα με το Μ κεφαλαίο. Έφερα 
στον κόσμο 2 παιδιά και όταν χώρισα με τον σύζυγό μου δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να εκμεταλλευτώ το 
γεγονός ότι έγινα μάνα για να βλαψω τον σύζυγό μου Γιατί στην ουσία θα πληγωνα και θα έκανα κακο στα παιδιά 
μου. Ούτε μπορώ να καταλάβω πως μερικοί γονείς (Και σύμφωνα με έρευνες μητέρες) με το που παίρνουν 
διαζύγιο παίρνουν τα παιδιά μακριά από τον έναν γονέα. Πως είναι δυνατόν να μπαίνουν τα παιδιά σε μια τέτοια 
διαδικασία ξεριζωμού από τον έναν γονέα (κυρίως του πατέρα) και από τον τόπο που γεννήθηκαν, που 
μεγάλωσαν, που ξεκίνησαν να έχουν φίλους, να έχουν ζωή. Πως το κάνεις αυτο;;;; Πώς όταν ένα παιδί δεν έχει 
προλάβει να διαχειριστεί τον χωρισμό των γονιών, να το βάζεις και σε μια διαδικασία αλλαγής περιβάλλοντος 
αλλά και σε μια διαδικασία να μεγαλώνει και να ζει χωρίς τον έναν γονέα! Αυτό είναι εγκληματικό. Ο ρόλος του 
γονέα είναι να βάζει το συμφέρον του παιδιού πρώτα και πάνω απ όλα. Κ δεν μιλάμε για περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας οι οποίες προβλέπονται ξεκάθαρα από το νόμο. Μιλάμε να μπει σε εφαρμογή ένα 
νομοσχέδιο οικογενειακού δικαιου που δεν θα δίνει προβάδισμα και δικαιώματα μόνο στον έναν γονέα (κυρίως 
εμάς τις μητέρες) καταρρίπτοντας εντελώς τα δικαιώματα των παιδιών να ζουνε και με τους δύο γονείς του, οπως 
γινεται με το υπαρχον οικογενειακο δίκαιο. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
Έως τώρα, υπήρχε μια επιλογή° αποκλειστική επιμέλεια μητέρας, πατέρας επισκέπτης κάθε 2ο ΠΣΚ , παιδιά Όχι 
μόνο βαλίτσες αλλά και παιδιά δυστυχισμένα χάνοντας πολύτιμες στιγμές (για το σωστό μεγάλωμα τους )ενος 
απο τους δύο γονείς (κυρίως των μπαμπάδων τους), παιδιά που τα αναγκάζουν να ζουν σαν ορφανα, παιδιά που 
καταλήγουν με τραυματισμένη ψυχική υγεία λόγω της έλλειψης τους ενός γονέα. Ας μην παραλείψουμε τις 
επιστημονικές έρευνές αλλά και τις χώρες που εφαρμόζεται η συνεπιμελεια που μας αποδεικνύουν έμπρακτα 
Πόσο ωφέλιμο είναι αυτό για τα παιδιά. Ας τεθεί, λοιπόν, το τεκμήριο της τελευταίας κατοικίας του παιδιού πριν 
το διαζύγιο!!!! 
21 Μαρτίου 2021, 16:39 | Ντινα. Για να γίνει ο νομος αυτος πραξη πρεπει να δειτε πολλα προβληματα αλυτα τοσα 
χρονια οσον αφορα τους μονους γονεις.Συμφωνω πως πρεπει ενα παιδι για να μεγαλωνει φυσιολογικα να εχει 
και τους δυο γονεις.Το παιδι οταν οι γονεις χωρισουν το πιο λογικο θα ειναι να μενει στον τοπο που διεμενε κ προ 
χωρισμου των γονεων.Οταν ομως ενας απο τους γονεις ειναι διορισμενος χιλιομετρα μακρια δεν μπορει(θα ελεγα 
και δεν πρεπει)να παρει το παιδι μαζι του,να το απομακρυνει απο τον αλλο γονεα ο οποιος δεν θα συνυπογραψει 
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εκ τουτου δεν μπορει να εφαρμοστει και η συνεπιμελεια.Θα ηταν δικαιο ολων να εφαρμοσετε επιτελους τον νομο 
που εχει η μητερα στρατιωτικος στο δημοσιο και στους αλλους δημοσιους υπαλληλους,να μπορει να μετατεθει 
κοντα στο παιδι της.Με αυτο τον τροπο δεν θα υπαρχει και διαμαχη μεταξυ των γονεων.Δεν μπορει να παλευει 
μια μητερα μονη,η ενας πατερας μονος,χρονια ολοκληρα να βρεθει κοντα στο παιδι του.Τυγχανει μονες μητερες 
να ειμαστε ολες οι μητερες δημοσιοι υπαλληλοι κ οχι μονο οι στρατιωτικοι.Σας ευχαριστω. 
21 Μαρτίου 2021, 14:20 | Σοφη.Για να αποτραπούν περιπτώσεις εξαναγκασμού συμβίωσης με γονείς 
κακοποιητικούς (οι οποίες θα ευνοηθούν με το νέο νομοσχέδιο) μια πρόταση είναι να υπάρχει άρση απορρήτου 
προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση ποινικού αδικήματος ώστε να μπορέσει να αποδειχτεί και να 
προβλέπονται βαρύτατες ποινές σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Η ενδοοικογενειακής βία δεν 
αποδυκνειεται διότι λαμβάνει χώρα σε ιδιωτικό περιβάλλον. 
20 Μαρτίου 2021, 23:00 | Δήμητρα Μπουκουβάλα-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια. Πρέπει στην κατοικία του 
ανηλίκου να προστεθεί και η κατοικία αυτού στον οποίο ανατέθηκε η πλήρης άσκηση ή η άσκηση μέρους της 
γονικής μέριμνας (επιμέλεια) σε περίπτωση που αυτός είναι τρίτο πρόσωπο, όπως για παράδειγμα η γιαγιά ή ο 
παππούς, ή ο αδερφός και να διαμορφωθεί ως εξής: «Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα εχ́ει κατοικιά την 
κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα ή του τρίτου στον οποίο ανατέθηκε 
η άσκηση ή η άσκηση μέρους της γονικής μέριμνας». 
20 Μαρτίου 2021, 19:52 | Ελίνα. Σέβομαι απόλυτα τη στεναχώρια των γονέων (μαμάδων και μπαμπάδων) που 
δεν έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους και τα βλέπουν κάθε δεύτερο ΣΚ, επειδή μένουν χιλιόμετρα μακριά. 
Όμως, όλοι εσείς που ζητάτε την εναλλασσόμενη κατοικία, έχετε σκεφτεί πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη; Γίνεται 
ένα παιδί να είναι 15 μέρες στην Αθήνα και 15 μέρες στη Θεσσαλονίκη; Θα πηγαίνει σε 2 σχολεία, σε 2 
φροντιστήρια και σε 2 κολυμβητήρια; Προφανώς, όχι. Γι’ αυτό, είναι ουτοπικό να ζητάς κανείς εναλλασσόμενη 
κατοικία σε τέτοιες περιπτώσεις. 
20 Μαρτίου 2021, 19:28 | Ε. Εάν υπαρχουν συγκρουσιακές σχέσεις η συνεπιμέλεια ειναι καταστροφικη για το 
παιδι.Μεγαλώνει το άγχος και η ανασφάλειά του σε μια εποχή που χρειάζεται σταθερότητα εφόσον κλονίζεται η 
οικογενειακή του σχέση.Μετατρεπει την μητέρα σε έναν αδύναμο κρίκο ,στις περιπτώσεις μάλιστα που είναι 
οικονομικά ασθενέστερη.Ελλοχεύει εκδικητικές συμπεριφορές απο την πλευρά του γονιού που δεν επιθυμουσε 
το διαζύγιο.Ηδη υπάρχει η δυνατότητα στα ζευγάρια που το επιθυμούν να μοιρασουν την γονικη μέριμνα,ή αλλιώς 
να διαλέξουν συνεναιτική λύση στο μεγάλωμα του παιδιού.Δεν είναι εφικτό υποχρεώνοντας ενα ζευγάρι που δεν 
μπορεί να συνεννοηθεί για τα βασικά και καθημερινά του παιδιού,να μπορέσει να συνεργαστεί.Τα παιδιά 
εργαλειοποιούνται και γίνονται το αντικείμενο ουσιαστικά της αντιπαραθεσης των δυο χωρισμένων γονιών.Αυτο 
σίγουρα δεν διαφυλατει το συμφέρον του παιδιού.Το λόμπυ των μπαμπαδων που διαθέτει οικονομική βάση ,εχει 
την δυνατότητα να χρησιμοποιει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλλει την θέση του σε αντίθεση με τις 
μητέρες που δεν τους εχει δοθεί βήμα ειτε γιατί δεν εχουν τα χρήματα ή τον χρονο να το κάνουν.Το παιδί 
αντιμετωπίζεται ως μπαλακι μεταξύ των γονιών.Σε διαζύγια αντιδικίας δεν μπορουν να αποφασίσουν απο 
κοινου.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ.Ο δυνατότερος θα νικάει.Είτε σε χρήμα ,είτε σε σωματική διάπλαση.Οι Έλληνες δεν 
είναι Σουηδοί .Η ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα ανθεί.  
20 Μαρτίου 2021, 18:25 | ΚΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Για πρώτη φορά (άρθρο 1513) καθιερώνεται νομικά η κοινή γονική 
μέριμνα μετά το χωρισμό, μα η κοινή γονική μέριμνα αλλά και το 1/3 υπήρχε εξ αρχής χωρίς κανένα επιπλέον 
δικαίωμα για τον γονέα που δεν είχε την επιμέλεια του τέκνου του. Ο νέος νόμος αναμόρφωσης του οικογενειακού 
δικαίου χωρίς ενσωμάτωση της έννοιας συνεπιμέλεια έχει πολλά κενά.Σε 5 κράτη της Ευρώπης εφαρμόζεται εξ 
ολοκλήρου η συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία με τεραστία επιτυχία βάση επιστημονικών ερευνών 
πολλών ετών. Όμως η λέξη συνεπιμέλεια στο νέο νομοθέτημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση, διότι η γονική 
μέριμνα δεν καλύπτει σε κανένα σημείο της το καλό και το συμφέρον των παιδιών μας για τους κάτωθι λόγους: 1) 
Έως σήμερα με τον νόμο του 83 όλοι οι γονείς που δεν είχαν την επιμέλεια και είχαν την γονική μέριμνα δεν είχαν 
κανένα απολύτως λόγο σε θέματα υγείας, εκπαίδευσης και γενικά καθημερινότητας και ανατροφής των παιδιών 
τους. Καμιά μητέρα και ποτέ δεν ρωτούσε για τίποτα τον πατέρα του παιδιού της και αν ο πατέρας έπαιρνε μια 
πρωτοβουλία π.χ να πάει το παιδί του στον ιατρό την αμέσως επομένη μέρα ήταν εκτεθειμένος νομικά από την 
πρώην σύζυγο του αφού δεν είχε την επιμέλεια του τέκνου του και δεν είχε κανένα απολύτως δικαίωμα να πάρει 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία για το ίδιο του το παιδί. Ήταν ένας απλός επισκέπτης που απλά έπρεπε να καταθέτει 
στην σύζυγο του την μηνιαία διατροφή του τέκνου του, διαφορετικά θα ήταν λόγω μηνύσεως σε συνεχή 
αυτόφωρη διαδικασία πηγαίνοντας φυλακή με αναστολή. 2) Οι δικηγόροι των γονέων, μαμάδων που είχαν την 
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επιμέλεια οδηγούσαν τις πελάτισσες τους στα δικαστήρια με πρόσχημα ότι μέσω αυτών θα κόψουν κάθε 
επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα τους αλλά και θα εισπράξουν παχιές διατροφές κάτι το οποίο δεν θα 
γινόταν αν έβγαζαν συναινετικό διαζύγιο με τον πρώην σύζυγο τους. Άρα μιλάμε για μια βιομηχανία δικηγόρων 
που οδηγούσαν τις μαμάδες και με το ζόρι τους πατεράδες στις δικαστικές αίθουσες τάζοντας στις μητέρες που 
έπαιρναν την επιμέλεια με κλειστά μάτια από τους δικαστές, επιπλέον χρήματα, από τον σύζυγο τους. Με το νέο 
νόμο οι δικηγόροι θα παρακάμπτουν για τους λόγους που σας ανέφερα τους οικογενειακούς διαμεσολαβητές και 
θα οδηγούμαστε και πάλι στις δικαστικές αίθουσες κάνοντας μια τρύπα στο νερό. 3) Η εκδίκηση των μανάδων για 
τους πρώην συζύγους τους μέσω των παιδιών θα συνεχίσει να καλλιεργείτε αφού για μια ακόμη φορά θα έχουν 
αυτές την επιμέλεια και οι μπαμπάδες απλά την γονική μέριμνα δηλαδή απολύτως τίποτα. Η γονική μέριμνα θα 
είναι ίδια με την επιμέλεια, διαβάζοντας όμως το νέο νομοθέτημα, δεν είναι ξεκάθαρο σε καμιά περίπτωση ότι ο 
γονιός που θα έχει την γονική μέριμνα θα έχει την ίδια εξουσία και λόγο στην ανατροφή, με τον γονέα που θα 
συνεχίσει να έχει την επιμέλεια του τέκνου του και θα διαμένει το παιδί με αυτόν. 4) Η διατροφή αφού πλέον ένας 
πατέρας θα μπορεί να ζητήσει έως ½ χρόνο επικοινωνίας με το παιδί του, με τον νέο νόμο είναι λογικό και θα 
πρέπει να μειωθεί αναλόγως, αφού αυξάνεται ο χρόνος επικοινωνίας με το τέκνο του. Μπροστά σε αυτό το 
γεγονός μείωσης της διατροφής κανένα διαζύγιο δεν θα κλείνει συναινετικά στους οικογενειακούς 
διαμεσολαβητές, αλλά όλες οι μαμάδες θα καταλήγουν μέσω των δικηγόρων τους και πάλι στις δικαστικές 
αίθουσες για να μην μειωθεί η διατροφή τους. 5) Αφήνουμε και πάλι με τον νέο νόμο να αποφασίζουν οι δικαστές 
για το αν ένας πατέρας αξίζει να βλέπει το παιδί του με ψεύτικα δικόγραφα των δικηγόρων των μανάδων τους, 
που υποστηρίζουν χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι ο πατέρας του παιδιού σύμφωνα με την δική τους 
άποψη, θεωρείται ακατάλληλος για να μεγαλώσει και να βλέπει το παιδί του. Η ισότητα των 2 φύλλων που ισχύει 
εδώ και πολλά χρόνια έρχεται σε αντίθεση με αυτό το γεγονός να κρίνεται από τον δικαστή ακατάλληλος ένας 
πατέρας με υποθετικά στοιχεία. Η απόδοση της επιμέλειας σε ένα μόνο γονέα είναι αντίθετη με το σύνταγμα της 
χώρας μας και απαγορευτικό να μην επιτρέπει σε ένα πατέρα που λατρεύει το παιδί του, να μην μπορεί να 
συμμετέχει ενεργά στην καθημερινή του ανατροφή του. Η συνεπιμέλεια έχει αποδειχτεί από επιστήμονες ότι 
εξασφαλίζει την σωστή ψυχική ,σωματική,πνευματική ανάπτυξη των παιδιών και ειναι μονόδρομος όπως σε όλες 
τις χώρες τις Ευρώπης να υιοθετηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στην χώρα μας, τότε μόνο θα μπορούμε να 
μιλάμε για το πραγματικό καλό και το συμφέρον των παιδιών μας, όλα τα υπόλοιπα θα ειναι ημίμετρα και 
κολοντούπες έναντι του αρχικού στόχου σας. Ευχαριστώ. 
20 Μαρτίου 2021, 17:34 | P. Όταν μια γυναίκα φεύγει απο εναν γάμο όπου ο σύζυγος και πατέρας του παιδιού 
της την εξευτελίζει,υποτιμά και φέρεται βίαια ,λεκτικά και σωματικά ,ακόμη και μπροστά στο παιδί και ο πατέρας 
(ο οποίος ήταν αμέτοχος στην φροντίδα του παιδιού)διεκδικεί την επιμέλεια η΄/και συνεπιμέλεια, λέτε να το κάνει 
γιατί νοιάζεται για το παιδί του;Και γιατί στην επικοινωνία που εκεινος ζητάει απο το δικαστήριο δεν καθίσταται 
αυτη υποχρεωτικη,αλλά απλά δικαιωμα του;Για να μπορει να έρχεται όποτε τον βολεύει;Η΄στην περίπτωση 
συνεπιμέλειας θα συμμετέχει στα έξοδα και τις ανάγκες του παιδιού;θα χρειάζεται παπούτσια το παιδι και θα 
τρέχει να του αγοράσει;Ή στον γιατρό θα το πηγαίνει όταν αρρωσταίνει;Ή θα ξενυχτάει απο πανω του όταν 
ψήνεται στον πυρετό;Γιατί αμφιβάλλω αν αυτοί οι πατεράδες που κόπτονται για συνεπιμέλεια αν το κάνουν 
αυτο!Και πόσο μάλλον όταν υπάρχει αντιδικία,και απολυτη τάση εκδίκησης στην μητέρα που αποφάσισε να 
απομακρυνθεί από αυτόν τον πατέρα.Αυτός που δεν την υπολόγιζε ούτε μέσα στον γάμο,ούτε και στην διάσταση 
και το διαζύγιο θα την υπολογίζει μετά;Τότε είναι που το παιδί θα ζεί τα χειρότερα!Κατά τα άλλα αυτό είναι το 
συμφέρον του παιδιού!!!!.Με τις ευλογίες λοιπόν του κράτους υπομείνετε εσείς γυναίκες τον 
ανταγωνιστικό,εκδικητικό και θυμωμένο πατέρα! 
20 Μαρτίου 2021, 15:56 | Νικος. Οταν ενα παιδι εχει το σταθερο του περιβαλλον,το σχολειο του,τους φιλους 
του,τους συγγενεις του κ μια μητερα γνωριζοντας οτι δικαστικα θα παρει αποκλειστικη επιμελεια παιρνει το παιδι 
κ το σερνει 500 χιλιομετρα μακρυα μην μας λενε καποιες κυριες για το ποιο ειναι το συμφερον του παιδιου κ για 
παιδι βαλιτσα!!!Γιατι αυτη την στιγμη υπαρχουν χιλιαδες παιδια που οχι απλα ειναι παιδια βαλιτσες αλλα παιδια 
ταξιδιωτες βαλιτσες κ ψυχολογικα ρακος!!!Αναγκαζονται καποια παιδια να κανουν 1000 χιλιομετρα ανα δευτερο 
ΠΣΚ γιατι ετσι επελεξε μια ΜΑΝΑ!!!Να στερουνται ολη τους την ζωη ,τους φιλους τους, τον τοπο τους κ τα παντα 
τους γιατι η μανα μισει τον πατερα!!!ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ως προς τον τοπο διαμονης 50/50 ολα ο καθε ενας τα εξοδα 
του κ ενα παιδι υγειες!!!Εκτος αν σε αυτη την χωρα η επιστημονικη αποψη θεωρειται ταμπου!!!ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ!!! 
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20 Μαρτίου 2021, 09:01 | ΚΑΛΛΙΑ. Ενα παιδί δεν μπορεί να έχει δυο κατοικίες με την έννοια του νόμου, όπως ένα 
αυτοκίνητο δεν μπορεί να έχει δύο οδηγούς, μια χώρα δεν μπορεί να έχει σταθερότητα με συγκυβέρνηση (οι ίδιοι 
οι πολιτικοί διαχρονικά το έχουν αποδεχτεί)… Απλά και πρακτικά πράγματα και όχι θεωρίες και πειράματα εις 
βάρος των παιδιών, εκ του ασφαλούς για να ικανοποιήσουμε συγκεκριμένο lobby. Όσο για τις επιδόσεις, αυτές 
πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται στην κατοικία στην οποία, συνήθως διαμένει το τέκνο και την ευθύνη του 
οποίου έχει καθημερινά ο γονέας που έχει την επιμέλεια. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί σύγχυση, μεταξύ των 
γονέων και αφορμή για περαιτέρω συγκρούσεις…Έτσι κ αλλιώς για θέματα υγείας και εκπαίδευσης που 
υπερβαίνουν σε σοβαρότητα τα καθημερινά θέματα, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται, οπότε και 
να επιδεικνύουν τα αντίστοιχα έγγραφα. 
19 Μαρτίου 2021, 22:53 | Μαμά επίσης. Εσείς ως ενήλικες πλέον, θα θέλατε να έχετε 2 σπίτια στα οποία θα 
μένετε αναγκαστικά κιόλας και στα 2 κάθε βδομάδα; αυτό θα σας δημιουργούσε σταθερότητα; είστε σίγουροι; δε 
θα σας δημιουργούσε άγχος;κούραση; δε θα σας έλειπε στο τέλος της ημερας να μην έχετε μια βάση;Πως θέλετε 
λοιπόν ν αναγκάσετε μικρά παιδιά να το υποστούν αυτό; επιπλέον κάθε βδομάδα να τα τρώνε τα χιλιόμετρα κ οι 
αποστάσεις για τα εξωσχολικά-γιατί φυσικά δε ζουν όλα τα χωρισμένα ζευγάρια στην ίδια σχεδόν γειτονιά –Και 
για τα ζευγάρια: δε μπορείτε να τ αναγκάζετε να συνεννοούνται για όλα κ συνέχεια. Αν αυτό ήταν εφικτό ΔΕ ΘΑ 
ΧΩΡΙΖΑΝ ΕΞΑΡΧΗΣ. η κάθε οικογένεια είναι μοναδική, ακόμα κ όταν το ζευγάρι έχει χωρίσει. Οφείλει το κράτος κ 
ο νόμος να το λαμβάνει αυτό υπόψιν κ να δρα κατά περίπτωση. Το καλό ενός παιδιού, είναι κ οι γονείς του που 
δεν είναι ψυχολογικά εξοντωμένοι, κάτι που σίγουρα θα δημιουργηθεί από την υποχρεωτική συνεπιμέλεια που 
θέλετε να περάσετε. 
19 Μαρτίου 2021, 20:51 | R. Το νομοσχεδιο ειναι ατοπο και δυστυχως στην χωρα μας εαν παει να εφαρμοστει 
περισσοτερες πικρες θα φερει παρα οφελη ποσο μαλλον σε καιρο πανδημιας covid , παιδοφιλιας και λοιπων 
επικαιρων θεματων. Τα πραγματα γινονται ακομα χειροτερα αν ομιλειτε για βρεφη ( εως 4 ετων). Τα βρεφη, 
κυριοι, εχουν την αναγκη της μητερας ειναι συνδεδεμενα μαζι της οπως κι ολα τα θηλαστικα. Δεν γινεται να 
καταργηθουν νομοι βιολογιας. Ενα μωρο, δεν ειναι μπαλα , να αλλαζει σπιτια και να μην εχει ενα σταθερο 
περιβαλλον αρμονιας ωστε να αναπτυχθει ομαλα. Ειδικα, οταν οι γονεις βρισκονται σε αντιδικια και υπαρχει 
ελλειψη επικοινωνιας, συνεννοησης και εμπιστοσυνης, τοτε το νομοσχεδιο ειναι περα ως περα εσφαλμενο. Δεν 
θα ενωσει αλλα θα οξυνει την κατασταση. Ας υπαρξουν οι υποδομες, οι προυποθεσεις και ολα τα συναφη και το 
θεσπιζετε. Ποσο σιγουροι ειστε για το οικειο περιβαλλον του πατερα σε αυτους τους διεστραμμενους καιρους 
ειδικα οταν το μωρο ειναι αγορι; Ποσο σιγουροι ειστε οτι η εγκληματικοτητα δεν θα ανεβει στα υψη; Πως το μωρο 
θα προσαρμοστει με ατομα που δεν γνωριζει οσο ειναι βρεφος; Και τελος…. την ψυχη του την ρωτησατε; Ας 
μεγαλωσει λιγο και αποφασιζει μονο του πως θα μοιρασει τον χρονο του. Δεν βιαζουμε ενα μωρο και δεν ασκουμε 
ψυχολογικη βια. Δεν ειναι μεσο εκδικησης. 
19 Μαρτίου 2021, 20:16 | Ελίνα. Η φράση «Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων» πρέπει να συμπληρωθεί με τη φράση «με τη ρητή υποχρέωση του γονέα που 
λαμβάνει το έγγραφο να ενημερώνει άμεσα ή έστω εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και τον άλλο γονέα που 
δεν έχει λάβει το σχετικό έγγραφο». Αν και πιο σωστό είναι η επίδοση των εγγράφων να γίνεται ταυτόχρονα και 
στους δύο γονείς προς αποφυγή παρεξηγήσεων. 
19 Μαρτίου 2021, 15:21 | Μαμα. Στερείτε στους πολίτες βασικά δικαιώματα,το να υποχρεώσετε τους ανθρώπους 
που δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε για τα βασικά κ να πρέπει να συναποφασηζουν καθημερινά για 
πράγματα που αφορούν το παιδί επάνω από το κεφάλι του κάθε άλλο παρά προς το συμφέρον του είναι!το ακόμη 
χειρότερο είναι ότι ο οικονομικά ασθενέστερος θα μπει στην διαδικασία να ανέχεται τον άλλον όσο παράλογος κ 
να είναι γιατί δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στην κάθε….διαφωνία!!!τι πάτε να κάνετε;να στερήσετε 
την φωνή από ανθρώπους γιατί δεν έχουν χρήματα;ο δυνατότερος οικονομικά κερδίζει; 
19 Μαρτίου 2021, 12:51 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 
ή/και αναπτυξιακές ή/και ψυχικές διαταραχές: η ψυχο-εκπαιδευτική γνωμοδότηση εκδίδεται από το ΚΕΣΥ και οι 
γονείς με δικαίωμα συν-απόφασης, έχουν την ευχέρεια να αποδεχτούν την παροχή που έχει εγκριθεί, ή να την 
απορρίψουν. Ενδεχομένως υπάρχει και δυνατότητα υποβολής ενστάσεως για επανεξέταση εντός 10 ημερών. 
Ομοίως για την απόφαση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας από το ΚΕΠΑ. Το έγγραφο όμως αποστέλλεται μόνο 
στον έναν γονέα και η προθεσμία των 10 ημερών τρέχει. Είναι δίκαιο; Μήπως θα πρέπει να αποστέλλεται 
υποχρεωτικώς και αντίγραφο εις τον άλλον γονέα; Για την οικονομία, υπάρχει και δυνατότητα αποστολής με 
ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον και ο έτερος γονέας έχει θέσει τέτοια εις την διάθεση του αποστολέα. 
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19 Μαρτίου 2021, 12:51 | Βαγγέλης Ντάλλας Είναι μια ευκαιρία να εφαρμοστεί και στην πράξη η ισότητα. Τα 
παιδιά έχουν δύο γονείς. Δεν υπάρχει λόγω φύλλου καλύτερος και χειρότερος. Αυτό είναι ρατσισμός. Ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις και των δύο έναντι των παιδιών τους. Με αυστηρά μέτρα για όσους δεν το πράττουν. 
Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα τα βλέπω με δόλο να θολώσουν την αλήθεια. 
19 Μαρτίου 2021, 12:06 | ΜΑΡΙΑ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το ανήλικο σε περίπτωση άσκησης της 
επιμέλειας από κοινού και από τους δύο γονείς, θα έπρεπε να γίνεται και στις δύο κατοικίες. Η προστασία του 
ανηλίκου απαιτεί αυτή τη διπλή επίδοση ώστε να λαμβάνουν γνώση και οι δύο γονείς ακόμα και στις περιπτώσεις 
που για κάποιο λόγο οι δύο γονείς διαφωνούν ως προς την αντιμετώπιση κάποιου ζητήματος που αφορά το παιδί. 
Εξάλλου ανάλογη περίπτωση ο νόμος απαιτεί όταν επιδίδεται αγωγή έξωσης οπότε η επίδοση πρέπει να γίνει όχι 
μόνο στον εκμισθωτή αλλά και στον/στην σύζυγο που ζει στο ίδιο σπίτι. 
19 Μαρτίου 2021, 11:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ. Συγχαρητήρια για την προτοβουλία σας. Ελπίζω ότι το παρών 
νομοσχέδιο θα δώσει ουσιαστικές λύσεις στη πλειοψηφία των διαζευμένων γονέων και να δώσει μια καινούρια 
κουλτούρα επικοινωνίας ανάμεσα στο γονείς με όφελος των παιδιών. Έχω 2 ερωτήσεις:1) Για ποιο λόγο έχει φύγει 
ο όρος «μαχητό τεκμήριο» του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας; Με αυτό τον τρόπο πως ειναι δυνατόν να υπάρχει 
κατοχύρωση του ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας?2) Η δημοσια διαβούλευση τελιώνει στις 1/4/21. Πότε 
σκοπεύετε να πάει στη βουλή προς ψήφιση? 
19 Μαρτίου 2021, 10:23 | Τριαντάφυλλος Καλατζής. Σε περίπτωση λήξης του γάμου, η μητέρα παίρνει το τέκνο 
μαζί της ώς συνήθως, με άμεσο αποτέλεσμα την ψυχική διαταραχή του παιδιού ,με την άμεση αλλαγή του 
περιβάλλοντος, της αποχώρισες απο τον χώρο που γεννήθηκε και μεγάλωσε .Ακόμα και αλλαγή στο σχολείο όπου 
είναι άμεση. Βάση των επιστημονικών ερευνών επιβάλετε να μην υπάρχει αλλαγή στην κατοικία ή έχουμε 
εναλλασσόμενη κατοικία προς 50/50. Στο διεθνή χώρο, υποστηρίζεται σθεναρά ότι με την εναλλασσόμενη 
κατοικία, κατοχυρώνεται μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στους γονείς, στη φροντίδα και ανατροφή των τέκνων, 
προσφέροντας στον ανήλικο τη δυνατότητα να διαβιεί στην καθημερινή του ζωή τόσο με τον πατέρα όσο και τη 
μητέρα. Το παιδί έχει δυο λειτουργικά σπίτια, την πατρική και μητρική του κατοικία. Ενθαρρύνεται έτσι η 
ισόρροπη επαφή του παιδιού και με τους δυο γονείς. Σε διεθνές συνέδριο (2017), συναντήθηκαν 12 εξέχοντες 
ερευνητές – αυθεντίες, λαμβάνοντας υπόψη την ανασκόπηση της συνολικής σχετικής βιβλιογραφίας, 
τεκμηρίωσαν τα οφέλη της συνεπιμέλειας και συμφώνησαν στα κάτωθι (Braver και Lamb, 2017): «Τα ευεργετικά 
αποτελέσματα της συνεπιμέλειας είναι εμφανή σε ένα ευρύ φάσμα αξιολογήσεων που αφορούν στην 
ψυχοσωματική λειτουργία των παιδιών, (α) χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και γενικότερα ψυχικής 
δυσφορίας, (β) χαμηλότερη επιθετικότητα και προβλήματα συμπεριφοράς, μειωμένη χρήση αλκοόλ και ουσιών, 
(γ) καλύτερη σχολική απόδοση και καλύτερη γνωστική ανάπτυξη, (δ) καλύτερη σωματική υγεία, ε) χαμηλότερα 
ποσοστά καπνίσματος και (στ) καλύτερες οικογενειακές σχέσεις. Στο ίδιο συνέδριο τέθηκε το ερώτημα εάν θα 
πρέπει η υψηλή γονική σύγκρουση ή η αντίθεση ενός γονέα για την κοινή επιμέλεια να αποτελέσουν βάση για 
εξαίρεση. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη, δεδομένης της πληθώρας αποδεικτικών 
στοιχείων που υποστηρίζουν το αντίθετο. Συγκεκριμένα, η Nielsen εξέτασε 27 διαφορετικές μελέτες, που δείχνουν 
ότι τα παιδιά ωφελήθηκαν σημαντικά από την κοινή επιμέλεια, ακόμα και όταν οι γονείς είχαν υψηλά επίπεδα 
συγκρούσεων. Από τα ευρήματα της Bergstrom (2015), συμπεραίνεται ότι η κοινή επιμέλεια ωφελεί τα παιδιά 
ακόμη κι όταν ένας από τους δύο γονείς αρχικά αντιτίθεται. Παρομοίως, η Nielsen (2017) εξέτασε 6 διαφορετικές 
μελέτες που δείχνουν ότι τα παιδιά ωφελήθηκαν σημαντικά από την κοινή επιμέλεια ακόμη κι όταν ο ένας γονέας 
αντιτάχθηκε αρχικά στο σχέδιο της κοινής ανατροφής . Συμπερασματικά, και οι 12 ειδικοί ερευνητές συμφώνησαν 
ευρέως ότι η κοινή επιμέλεια θα πρέπει να αποτελεί νομικό τεκμήριο, και ότι κατ’ ελάχιστο το 35% του χρόνου 
του παιδιού θα πρέπει να κατανέμεται σε κάθε γονέα με εναλλασσόμενη κατοικία, ώστε το παιδί να δρέπει τα 
οφέλη της, και ότι η ύπαρξη σύγκρουσης μεταξύ των γονέων ή εναντίωσης από τον ένα γονέα στην κοινή επιμέλεια 
δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για την αποτροπή ή αντίκρουσή της. Φαίνεται ότι η σύγκρουση δεν είναι στατική 
και σταθερή καθώς το ίδιο το δικαστικό περιβάλλον την υποκινεί, και μειώνεται μετά τη λήξη των διαφορών (Kelly, 
2007). Η αποκλειστική επιμέλεια πυροδοτεί τη σύγκρουση, καθώς στις χώρες όπου εφαρμόστηκε η συνεπιμέλεια 
(Βαλένθια, Καταλονία που έχουν παρόμοια κουλτούρα με την ελληνική) η σύγκρουση και η αντιδικία μειώθηκαν 
σημαντικά. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 «Συναινετικό διαζύγιο – Αντικατάσταση άρθρου 1441 ΑΚ» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:55 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Oι 

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Αναστασία Νατσκαμη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 20:28 | Γιώργος Γεωργιάδης Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να 
αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου» που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, 
δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπ Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο γονικός 
προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα 
τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται 
γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας 
του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των 
γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η 
επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Κωνσταντίνος Πασίλας Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | Χρήστος Γενίτσαρης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
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από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Κατερίνα Στουζούκ Άρθρο 1441 Συναινετικό διαζύγιο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 
2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Ελενη Πετρονικολου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Χρήστος Μπάνος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:27 | Ιωάννης Ποχος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | Δημοσθένης Ραπτης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! 
ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015, ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ 
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | Παναγιώτης Στόγιας Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | Ευαγγελος Περιστερης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 



1111 
 

δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου., Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Χρυσούλα Ροδουσάκη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Δαύρης Σ. Για τη θεμελίωση και απρόσκοπτη άσκηση της συνεπιμέλειας και την ομαλή 
και χωρίς προστριβές συνεργασία των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά και υποχρεωτικά προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου στην εγγραφή συμφωνία των γονέων για το συναινετικό διαζύγιο. Συμφωνία που θα ισχύει για 
1-2 ετη και θα αναθεωρείται τακτικά κάθε 1-2 έτη ή έκτακτα (λχ λόγω σοβαρής ασθένειας του γονέα) και θα 
προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του ανήλικου τέκνου, την εναλλασσόμενη κατοικία του 
τέκνου, κατανομή ίσου χρόνου γονικής μέριμνας, εκπαίδευση, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441ΑΚ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | Δημήτριος Λούκος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
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τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | Νικολαος Σαγιακος Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Σταύρος Παπανικολαου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Δήμητρα Ντούρα Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 20:57 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Ζιάτα Πολυξένη Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται 
οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» 
που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, 
δαπάνες κλπ Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο γονικός προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο 
συναινετικό διαζύγιο. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο 
γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός 
προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του 
ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων 
στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η 
επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Παναγιωτα Παπαδακη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | Αθηνα Σακελλαρη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
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επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | Μαριλένα Χασάπη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει .Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:35 | Μαρία Κέππα Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Εμμανουελ Ομομπούντε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
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Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Χρήστος Σαμαρινας Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | Μαρία Κάλφα Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:19 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
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σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Η προσωπική μου παρατήρηση επί του Άρθρου 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο, είναι ότι στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. θα πρέπει πάση θυσία να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:43 | Ευαγγελία Ντούρα Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Το παρόν σχέδιο Νόμου, με τις 
διατάξεις που εισάγει για τη ρύθμιση θεμάτων επιμέλειας, μέριμνας, διαμονής κ.α. με κοινή ψηφιακή δήλωση, η 
οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον 2 έτη) διαφαίνεται ότι αντιμετωπίζει το διαζύγιο ως μια αποκλειστικά νομική 
διαδικασία, αγνοώντας τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του τόσο για τους γονείς όσο και για το παιδί. Ο στόχος 
της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων από εκδικάσεις υποθέσεων επιμέλειας και γονικής μέριμνας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την ανάγκη προστασίας του συμφέροντος του παιδιού. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:25 | Ευτυχια Σαμπανη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με 
μένα και την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. 
Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν 
είναι δίκαιο. Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά 
του μπαμπά. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
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1 Απριλίου 2021, 19:11 | Ζαβιτσάνου Κ. Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής 
τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό 
διαζύγιο. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει 
να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής 
τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την 
υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε 
περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το 
τέκνο». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:05 | Σοφία Τζήκα Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:02 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
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ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: 
ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! 
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, 
ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:06 | Στεφανία Ζαχαριά Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και την 
βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα της 
δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Τα 
παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | Ελένη – Κωνσταντίνα Μ. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | Χαντι Σαντουντ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 19:56 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:38 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | Μαρία Γιαννακοπούλου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | Γιώτα Σαραντακη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | Μαρίνα Κατσουφίδου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:28 | Αντωνία Θεοδωρίδου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
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δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | Ιωάννης Σαριτσογλου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:45 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | Γαυριηλ Τσαρας ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | Θεώδορος Σαχπαζης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | Κωνσταντίνα Κατσουφίδου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 
1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 



1126 
 

εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:47 | Παναγιώτης Ιωαννίδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:06 | NA Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι διαφωνίες 
μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που θα 
προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπ 
Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου 
είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. 
Προτείνω η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να 
ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής 
τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την 
υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε 
περίπτωση που το τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το 
τέκνο». 
 
1 Απριλίου 2021, 18:45 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:04 | ΝΙΚΟΣ Κ. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:59 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | Στέλιος Ξεζωνάκης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
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ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:08 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:46 | Μαρία Ξαγοράρη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:01 | Κωνσταντίνος Ντουμάτσας Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 18:06 | Αθηνά Ντόστα Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:55 | Μαριετα Ντιντα Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:21 | Ζαχαρίας Ντέσκος Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:42 | Ιωάννης Ντάνος Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:57 | Μαρία Νούση Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:48 | Νικόλαος Νίτας Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:04 | Χρυσαιδα Νικολοπουλου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
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ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:07 | Γεώργιος Νικολής Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:18 | Στατηρης Νικόλαος Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | Ελένη Νικολαιδου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:51 | Ιωάννης Νιγδέλης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:56 | Αβραάμ Νεραντζής Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:09 | Αλεξάνδρα Νάτσιου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
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οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:18 | Λεωνίδας Ναλμπαντίδης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:11 | Πέτρος Μωράκης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:17 | Νίκος Μυστακίδης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:20 | Μαρία Μυλωνά Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:19 | Γιάννης Χειμωνάκος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:39 | Όλγα Πολυχρονοπούλου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
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αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:39 | Σταθόπουλος Διονύσιος Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να 
αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου» που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, 
δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπ Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο γονικός 
προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα 
τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται 
γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας 
του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των 
γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η 
επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
1 Απριλίου 2021, 17:43 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:55 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:42 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω, 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:32 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
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, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών, δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων, ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου, αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:46 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:26 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. 
Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο, πόσο χρόνο “πρέπει” να 
βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα 
και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι επστημονικές έρευνες , το 
καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς και εναλλασσόμενη 
κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Γεώργιος Συριώδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:48 | Παναγιώτα Σ. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
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δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:31 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) 1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:10 | Ηλίας Ευαγγέλου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:08 | Παναγιώτης Μητρόπουλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 
1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
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άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:42 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:16 | Panagiotis D. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Παναγιωτης Κουρταλης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
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του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | Γεώργιος Μούλκας Προτεινόμενη αλλαγή Άρθρο 4 Συναινετικό διαζύγιο – 
Αντικατάσταση άρθρου 1441 ΑΚ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. θα πρέπει να προβλεφθεί η 
χρήση σχεδίων κοινής ανατροφής του τέκνου (parenting plans). Με τα σχέδια αυτά θα ρυθμίζονται τα κυριότερα 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή του τέκνου, όπως για παράδειγμα η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η 
φοίτηση σε δομές της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, η άσκηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων, η συμμετοχή 
σε κοινωνικές εκδηλώσεις, η κατανομή του χρόνου των διακοπών, η επιλογή θρησκεύματος, οι αρχές 
διαπαιδαγώγησης κ.ά. Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται καταλλήλως, προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς σε 
συναινετική διευθέτηση των διαφορών τους και σε χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης. Ο υπουργός 
Δικαιοσύνης θα αναλαμβάνει με απόφασή του να εκδώσει ερωτηματολόγιο, το οποίο οι γονείς θα καλούνται να 
απαντήσουν, ώστε να συμπληρωθείο το σχέδιο κοινής ανατροφής. Το σχετικό έγγραφο με συμπληρωμένες τις 
απαντήσεις θα παραδίδεται από τον ένα γονέα στον άλλον γονέα κατά την πρώτη συνάντηση διαμεσολάβησης. 
Σε περίπτωση διαφωνίας μέσω των σχεδίων αυτών θα προσδιορίζουνται τα κύρια σημεία των διαφωνιών των 
γονέων προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | ΕΥΗ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του 
άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:13 | Βασίλης Κοντέλλης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
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ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
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διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | γωργος αποστολιδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | Σωτηριος Εξαρχος Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
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τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Γιώργος Λάμπρου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | Γεωργια Ελευθεριαδου Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:37 | Μιχάλης Βουτουρλής Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Ανέστης Καστός ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
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Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:16 | Μιχαήλ Δωδος Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Όλγα Δροσιά Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:40 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:18 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:37 | Δημήτρης Ζάμπρας Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Μαρία.μπ Συνεπιμελεια όπως είχατε υποσχεθεί.το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει 
2 γονείς με ίσα ανατροφή εναλοσομενη κατοικία ίσα δικαιώματα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:43 | Χασαπόπουλος Αριστοτέλης Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:43 | Αντωνης Μπουγκας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:20 | Ευστάθιος Δράμπαλος Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | Έφη Μακρή Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:37 | Ανδρέας Βλαντής Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:13 | Αλέξιος Δούρος Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Χαράλαμπος Βλαχάκης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
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της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:19 | Θεόδωρος Βλάχος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:44 | Ευαγγελία – Άννα Βλάχου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:34 | Σιμος Σειτης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η 
χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα 
ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | Θάνος Βογιατζής Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:28 | Αγγελική Βονάτσου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 15:47 | Μάρκος Βουλγαρέλλης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:14 | Στέλλα Βουτουφιανάκη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:58 | Ιωαννης Μοτσιος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
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προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:50 | Γεωργιος Αγιομυργιαννακης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:00 | Παναγιώτα Βρατσαλη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:23 | Άννα Γαβγίδη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:14 | Νικος Δοξαστακης Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:18 | Χαρίκλεια Γαλάνη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
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από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:58 | Αθανασια Διπλα Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:41 | Αντώνιος Γαλάτης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Φώτης Γαρδιάς Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:17 | Στέφανος Γερασίμου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:39 | Κωνσταντίνος Γεροντάκης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
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εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:33 | Γεώργιος Γεωργαντόπουλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 
1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:41 | Παύλος Γεωργιάδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:04 | Κωνσταντίνα Γεωργιοπούλου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 
1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:12 | Νικόλαος Γεωργίου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:07 | Μαρία Καραγεωργίου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
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οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:39 | Ελευθέριος Καραβασίλης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:23 | Στυλιανός Γεωργόπουλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:13 | Αγγελική Καπράνη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | Γεώργιος Γιαγούδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | Χρήστος Καπίρνας Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | Αντώνιος Διαμαντοπουλος Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
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ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | Ιωάννης Κάννης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:50 | Κατερίνα Γιαννάκη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:47 | Παναγιώτης Κανακάρης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:33 | Παναγιώτης Τσακανίκας Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:16 | Χρυσαυγή Καμπάνη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:52 | Μαρία Γιαννάκου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
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1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:48 | Κατερίνα Καπάκη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:15 | Ελισαβετ Καλυβάτση Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:09 | Ιωάννης Γιαννόπουλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:51 | Ν.Π Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση 
σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα 
ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Βασιλική Γιαννόπουλου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 15:30 | Βασίλης Μαρκουσης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:04 | Βασιλεία Γιαννώτα Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | Μαριλένα Μαρκιανού ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:41 | Παναγιώτης Τσακανίκας Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | Αγαμέμνων Γιατράς Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:44 | Νικόλαος Γκαγκος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Χρήστος Γκανιατσας Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:34 | Ιωάννης Διακογεωργιου Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
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τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:24 | Νίκος Γκέργκης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:19 | Ελένη Γκιόκα Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:35 | Ευγενία Γκόγκου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:55 | Χρήστος Γκούβερης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:09 | Απόστολος Γκουτσίδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
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εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:15 | Πέτρος Γονίδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:38 | Δημοσθένης Γουλιανός Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Ευφροσύνη Γούτα Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:28 | Δημήτριος Γραμμένος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:54 | Στυλανη Γρεκα Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
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προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:14 | Μάριος Γριπιώτης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:33 | Άννα Δαγρέ Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:49 | Γιώργος Δαμιανίδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:09 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:27 | Γεώργιος Δαρούσης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
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διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | Φωτεινη Λιανου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:39 | Ανδρέας Δαχτυλίδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:58 | Φωτεινή Δεληγιάννη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:21 | Κωνσταντίνος Δελλόπουλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 
1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
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εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:38 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να 
αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου» που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, 
δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπ. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί 
ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός 
προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του 
ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων 
στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η 
επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
1 Απριλίου 2021, 15:41 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 15:02 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων Άρθρο 4 (ΑΚ 1441) 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ 
των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που θα προβλέπει με 
σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπ Όπως έχει 
προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια 
έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΟΝ.ΙΣ. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται 
με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και 
ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση 
και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το 
τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
1 Απριλίου 2021, 15:11 | Χρηστος Κριμπας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:03 | ΧΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Είμαι πατέρας ενός ανήλικου τεκνου 4,5 ετων και αυτη την στιγμή 
ακόμα ,που γράφω το παιδί μου αποξενώνεται συνστηματικά. Η πρόταση μου ειναι στο συγκεκριμένο αρθρο ειναι 
να τροποποιηθει ως εξής: Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:35 | Αθ. Δασκαλάκης Οi διατάξεις του άρθρου στις παραγράφους 2 και 3 που γίνεται 
αναφορά στο «γονέα με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα…», ευνοούν τη διαιώνιση 
της κατάστασης που ο νομοθέτης επιχειρεί να αλλάξει, δηλαδή την ανάθεση της επιμέλειας και της ανατροφής σε 
έναν γονέα, εάν όχι αποκλειστικά πάντως κατά κύριο λόγο! Η αποτύπωση στο νόμο του συμφέροντος του παιδιού 
για κοινή ανατροφή και της ισότητας και ισονομίας μεταξύ των γονέων είναι απαραίτητη προκειμένου να αλλάξει 
τόσο η νοοτροπία της κοινωνίας όσο και η δικαστηριακή αντιμετώπιση που μέχρι σήμερα δημιουργεί κυρίως και 
δευτερεύοντες γονείς. Προτείνεται η εξής τροποποίηση: «..να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και της 
επιμέλειας των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, οι κατοικίες των γονέων και ο χρόνος που θα διαμένει σε καθεμία 
από αυτές, η επικοινωνία τους με τον γονέα το χρονικό διάστημα που δεν διαμένουν με αυτόν και η διατροφή 
τους». Επιπρόσθετα θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου, στα οποία θα ρυθμίζονται 
τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου κ.α.). Μέσω αυτών θα προωθείται η συναινετική διευθέτηση της ανατροφής του τέκνου έναντι της 
προσφυγής στα δικαστήρια (όπως έχει αποδειχθεί ότι συμβαίνει στις χώρες που έχουν υιοθετηθεί τα εν λόγω 
σχέδια) που εμφανίζεται να είναι η ενδεδειγμένη λύση, τόσο στην πρόθεση του νομοθέτη όσο και στις προτάσεις 
των ειδικών της ψυχικής υγείας. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:44 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ  
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
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αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:58 | Αναστάσιος Δερματάς Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:23 | Άγγελος Δημάγγελος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:46 | Χρήστος Δημητρακόπουλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 
1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:41 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
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4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:59 | Παρασκευή Δημητριάδου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:24 | Άγγελος Δημήτρουλας Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:40 | Ηλίας Δήμος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:17 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
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1 Απριλίου 2021, 14:36 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ Αρθρο 4 (ΑΚ 1441) 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ 
των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που θα προβλέπει με 
σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπ Όπως έχει 
προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια 
έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΟΝ.ΙΣ. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται 
με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και 
ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση 
και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το 
τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:16 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:00 | Ελενη Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:36 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:55 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:24 | Μιχαλης Κονδυλας Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να 
αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου» (parenting plan) στην εγγραφή συμφωνία του συναινετικό διαζυγίου. Συμφωνία που θα ισχύει 
για δύο έτη και θα αναθεωρείτε κάθε δυο έτη σε σχέση με τα θέματα του παιδιού και θα προβλέπει με σαφήνεια 
όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, κατανομή ίσου χρόνου και φροντίδας (αυτό παραμένει σταθερό ως 
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γενική αρχή), σχολείο, μόρφωση, εκπαίδευση, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες, κλπ. Σε περίπτωση που το τέκνο 
κατ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 12:03 | Andreas Kounanis ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:36 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… 
και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες 
που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα 
παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:56 | Αυγουστής Βιντζιλέος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:28 | Ελισάβετ Βιεννά Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
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δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:00 | Δημήτρης Βερύκιος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:38 | Ξενοφών Βενιός Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:12 | Γρηγόρης Βεκιαρέλης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:44 | Αντώνιος Βασιλόπουλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:19 | Βασίλειος Βασιλείου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
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προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:24 | Παναγιώτης Λάμπρου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:25 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:39 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:43 | Γεωργιος Ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:58 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών. Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
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γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:46 | Γιάννης Βασιλάκης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:11 | Νικήτας Βαρσαμάς Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:40 | Εριφύλη Βαρβαρέλη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
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δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:06 | Χαράλαμπος Βαλοδήμος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:33 | Γεώργιος Βαλάσης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:01 | Ιωάννης Βαζούρας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:35 | Ζωή Βαβρίτσα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:03 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 



1188 
 

πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:22 | Γεωργία Ατζέμογλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:43 | Παύλος Ασλανίδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:51 | Γιάννης Βασιλάκης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.  
 
1 Απριλίου 2021, 10:11 | Νικήτας Βαρσαμάς Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 10:19 | Εριφύλη Βαρβαρέλη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:46 | Χαράλαμπος Βαλοδήμος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:16 | Γεώργιος Βαλάσης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:09 | Ιωάννης Βαζούρας Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:30 | Ζωή Βαβρίτσα Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 10:00 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:31 | Γεωργία Ατζέμογλου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:53 | Παύλος Ασλανίδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:15 | Ανδρέας Χασούνης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 10:39 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
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δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:37 | Γεωργος Υψιλαντης Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:57 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πρέπει να γίνει κατανοητό με αυτό το Νομοθέτημα, σε γονείς 
ανεξαρτήτως φύλλου ότι απαξ και γίνουν γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν πρίν, εξειδικεύω. Κάποιοι 
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γονείς επικαλούνται το δικαίωμα της καρίερας σε άλλο τόπο σαν να μην υπάρχει παιδί, σαν να μην έχει δικαίωμα 
το παιδί να επικοινωνεί με τον άλλον γονέα. Το αυτό δεν θεραπεύεται με αυτό το νομοσχέδιο, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ. 
Συνεχίζει ο γονέας με την επιμέλεια να ασκεί την απεριόριστη εξουσία του η οποία πηγάζει απο τις δικαστικές 
αποφάσεις. Ο Νομοθέτης πάλι αυθαιρετεί καθ εξιν. Ο Νομοθέτης ενώ έδινε συγκεκριμένες υποσχέσεις πριν την 
ψήφιση του Νομοσχεδίου έπραξε ακριβώς τα αντίθετα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Κος Υπουργός θα είχε παυθεί 
άμεσα για ασυνέπεια λόγω και έργων. Εδω το είπαμε δεν είμαστε Σουηδία αλλά βαλκάνια, και θέλει ο Κος 
Υπουργός να μας επιβάλλει δια νόμου να παραμείνουμε τριτοκοσμική χώρα. Επειδή ο Υπουργός εσφαλμένα 
θεωρεί ότι μπορεί κατα το δοκούν να αλλάζει προεκλογικές υποσχέσεις, υποσχέσεις που έπαιξαν ρόλο στην 
διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, επειδή το θεωρώ ανούσιο να προτείνω αλλαγές κατ άρθρο σε αυτόν 
ειδικά τον Υπουργό, ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΠΟΥ ΧΩΡΊΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΊΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:38 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ? ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO. O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:39 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑ Στο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) θα 
πρέπει να ληφθούν υπ’ οψιν τα εξής: Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η 
χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα 
ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:49 | Ιωάννης Ασημακόπουλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:17 | Αναστάσιος Αργυρός Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
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ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:23 | Έφη Αργυράκη Δεληγιώργη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 
1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:35 | Ανέζα Αρβανιτάκη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:00 | Βασιλική Αποστολοπούλου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 
1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:15 | Κωνσταντίνος Αποστολίδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 
1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 08:00 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:05 | Νικόλαος Απέργης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:13 | Γεώργιος Αντωνόπουλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:36 | Χρήστος Αντωνιάδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:46 | Δημητρης Καμακης 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
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κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:29 | Χαρίκλεια Απαλάκη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:25 | Σπύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
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επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:48 | Ναταλία Ζαχαριά Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:10 | Χριστίνα Σερβετά Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 06:27 | Χριστίνα Σερδενέ Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 06:37 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 06:33 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 03:33 | Γιώργος Μπασιάκος Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:47 | Θεοδωρος Μπαλτατζής Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:57 | Γιάννης Αρσάνογλου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:27 | Σωτηριος Μπαλης Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:15 | Κατερινα Μπακογιαννη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
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ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:50 | Κική Μπαϊρακτάρη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:27 | Ιωάννης Μουστάκας Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:24 | katerina Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:09 | Χριστίνα Μουζη Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί 
η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:32 | kostas Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 2 του άρθρου 
1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 01:49 | Αντώνης Αντωνιάδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:44 | Ιωαννα Μοδεστου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:07 | Θοδωρής Αντύπας Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:16 | Κώστας Ανεμούδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:41 | Ξενοφώντας Ανδρέου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
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1 Απριλίου 2021, 01:51 | Γεωργία Αναστασοπούλου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:18 | Βασίλης Αναστασίου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:38 | Τζαντζαρούδη Αναστασία Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:01 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:24 | Κωνσταντίνος Αμπατζης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
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παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:50 | Ιωάννης Αμαλλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:05 | Αλκιβιάδης Αλερτάς Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:17 | Ολυμπία Δεν συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Βάζει σε κίνδυνο τα παιδιά και την ψυχολογία 
τους. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:43 | Θεόδωρος Αρβανιτιδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:37 | Σπύρος Ν. Στο άρθρο 4, θα μπορούσε να εισαχθεί η ιδέα του parenting plan. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:21 | Γεωργία Γαρέφου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
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ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:39 | ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΓΕΛΑΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:43 | TE Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 
του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 2 του άρθρου 
1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:39 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2079/2015. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
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ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ENΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:43 | Mαρία Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
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καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 
πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι… Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ 
Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους 
κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς 
θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα 
βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 
προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε 
να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! Τα παιδιά ακόμη και 
με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες φορές τα αναστατώνει, 
τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος 
έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν 
και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά τους τους λείπει…. Τι θα γίνει 
όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα 
των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! Πόσα 
δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν λόγο για τα πάντα? Χωρίσαμε 
γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν πήγαινε άλλο… και τώρα μας 
ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην αγκαλιά? Φύγαμε για να 
γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | Ελένη Παναγιωτοπούλου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:44 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
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οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:05 | E.T Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 
του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 2 του άρθρου 
1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:07 | Παναγιώτης Λάμπρου Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:12 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
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των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:40 | Μιχάλης Αλέξης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:13 | Εμμανουέλα Αλεξάκη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:50 | Σοφία Αϊβαζίδου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
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οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:30 | Διαμαντής Αθανασίου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:09 | Ιωάννης Αζέλης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:28 | Κωνσταντινος Αγριτελλης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:57 | Φωτεινη Αγγελοπουλου Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
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31 Μαρτίου 2021, 23:31 | Λεωνιδας Αγγελιδης Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:04 | Καλλιοπη Αγγελακακη Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:56 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
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μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(είναι διαρκές έγκλημα). ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΤΩΡΑ!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:30 | Χρηστος Αγαλοπουλος Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:18 | Αλέξανδρος Δ. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:57 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας, ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ, 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50, ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:53 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
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αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
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όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:44 | Μαρια Γιαγια – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ, Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:32 | Τασος Η παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει επίσης την χρήση 
σχεδίων ανατροφής τέκνου. Με αυτά θα ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψηςς, σπουδών, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και 
αρχές της ανατροφής του παιδιού. Με απόφασή του Υπουργού Δικαιοσύνης εκδίδεται ερωτηματολόγιο το οποίο 
οι γονείς καλούνται να απαντήσουν. Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον 
άλλο κατά τη πρώτη υποχρεωτική συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει 
στη συμφωνία ενώπιον συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας 
των γονέων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:15 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
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άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
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31 Μαρτίου 2021, 22:33 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προκειμένου να 
λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί 
ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα 
ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπ Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. ήδη με 
υπομνήματα του προς το ΥΔ ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των 
γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Η παράγραφος 2 
να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία 
μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η 
κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, 
καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ εξαίρεση 
διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:21 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:49 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
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Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 
2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:03 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται 
οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» 
που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, 
δαπάνες κλπ. Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπομνήματα του προς το Υ.Δ. ο γονικός προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο 
συναινετικό διαζύγιο. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 
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31 Μαρτίου 2021, 21:56 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 
αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η 
χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα 
ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:33 | Ιωάννης Τα Σχέδιο Ανατροφής (Parental Plan) Άρθρο 1441 Απαιτείται να θεσμοθετηθεί 
η χρήση σχεδίου ανατροφής τέκνου (Parental Plan). Με τον τρόπο αυτό ο δικαστής δεν θα καλείται να αποφασίσει 
ουσιαστικά για την αφαίρεση της επιμέλειας από τον ένα γονέα αλλά για τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο θα 
μεγαλώσει ένα παιδί. Με αυτό θα ρυθμίζονται βασικές αρχές ανατροφής που κατ’ ελάχιστον πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α. Περίθαλψη (Τρόπος, Δαπάνες), β. Εκπαίδευση, γ. Δραστηριότητες, δ. Άθληση, ε. 
Διακοπές, στ. Επικοινωνία με ανιόντες. Αυτό μπορεί να γίνει με την κατάρτιση τυποποιημένου ερωτηματολογίου 
από το αρμόδιο υπουργείο με την υποβοήθηση εξειδικευμένου προσωπικού όπως είναι οι παιδαγωγοί και οι 
παιδοψυχολόγοι. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:42 | Καλλίνα Δ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
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στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 1. 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες 
μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν να ναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:33 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:36 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να 
ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής 
τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την 
υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε 
περίπτωση που το τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το 
τέκνο». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:32 | ΑΡΚΕΤΑ Αναφορικά των Άρθ. 56, Αρθ. 1518 , Αρθ. 1532 και Αρθ. 1518 σχετικά με την 
κατοικία και διαμονή των ανήλικων τέκνων διακρίνω πολλές ασυνέχειες και αοριστίες, διότι στην περίπτωση που 
η μητέρα ( που συνήθως και κακώς έχει την επιμέλεια ) είναι ανίκανη να διαχειριστεί τρία για παράδειγμα ανήλικα 
τέκνα τόσο ως προς της καθημερινές τους ανάγκες, όσο και ως προς στη μέριμνα αλλά και την εναρμόνιση της 
όποιας επαγγελματικής της ζωής εκείνη έχει, ή προτίθεται να κάνει, εφόσον κακή κρίνετε και η ανικανότητα της 
άσκηση της επιμέλειας, παρέχεται το ενδεχόμενο στη μητέρα να κατοικήσει σε οικία, στην οποία και τα τέκνα 
αλλά και ο πατέρας διαφωνούν, όπως πχ συγκατοίκηση στη οικία των γονέων της μητέρας με τα τέκνα και τους 
γονείς της. Ο νομοθέτης παρότι σύμφωνα με το Αρθ. 1518 δίνει το δικαίωμα της αποκλειστικής απόφασης 
κατοικίας στη μητέρα ( που συνήθως και κακώς έχει την επιμέλεια ) αλλά στο Αρθ. 1511 παρ. 4 δίδεται το δικαίωμα 
στο τέκνο να αποφασίσει και για τον τόπο κατοικίας ενώ στο Αρθ. 56 αναφέρεται ότι η μητέρα και τα τέκνα θα 
κατοικούν εκεί που κατοικούσαν πριν την οικ. διάσπαση ή διαζύγιο. Τί γίνεται λοιπόν στην περίπτωση που είναι 
ανίκανη η μητέρα να κατοικήσει μόνη με τα παιδιά της στο χώρο που επιθυμούν τα ίδια και ο πατέρας τους και 
αποτελεί πχ περιουσιακό στοιχείο και ιδιοκτησία της μητέρας; Τί γίνεται πχ αν είναι ανίκανη να μεγαλώσει και να 
είναι υπεύθυνη γονέας ενώ πχ ο πατέρας είναι ναυτικός ή στρατιωτικός; Ακόμα, εφόσον τα τέκνα είναι δεδομένο 
ότι υπόκεινται σε ψυχολογική φθορά από την οικ. διάσπαση και επηρεάζονται ή ακόμα και απειλούνται ή 
χειρότερα εκβιάζονται ή και δωροδοκούνται με οποιοδήποτε τρόπο και μέσω προκειμένου να διακόψουν 
επικοινωνία με τον πατέρα τους, από την ίδια τους τη μητέρα ή τους γονείς της και εφόσον τούτο αποτελεί κακή 
επιμέλεια πώς αποδεικνύεται πέρα της καταγγελίας των γεγονότων στον Εισαγγελέα το γεγονός; Και επειδή εν 
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τέλη μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν τα τέκνα και μόνο, τόσο εμάς τους πατεράδες όσο και το Νόμο και τη 
Δικαιοσύνη ενώ η πλειονότητα των μητέρων ενδιαφέρονται για τη διατροφή, πιπιλίζοντας τον όρο της 
ενδοοικογενειακής βίας με το ενδεχόμενο της πρόκλησης του οίκτου από τους ακροατές, γιατί μέσω της ηθοποιίας 
πρέπει να κερδίζουν τα παιδιά μας όταν στη διάρκεια του έγγαμου κοινού βίου είναι ανίκανες να διαχειριστούν 
τόσο την οικία, όσο και τα τέκνα αλλά και εμάς ως άντρες; Από πότε είναι ενδοοικογενειακή βία η άσκηση κριτικής 
στο άτομο και η επιβολή ποινής; Σε ποιο εργασιακό χώρο θα γίνει κριτική και κρίση εργαζόμενου και θα 
κατηγορήσει ο εργαζόμενος τον κριτή ότι τον έκρινε; Όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις και τις αντιδράσεις μας, τις 
ικανότητες και τις ανικανότητες μας. Σε ποιό παραμύθι ζούνε οι γυναίκες; Γιατί θεωρούν πως κάποιος πρέπει να 
τους παρέχει και πως τα δικά τους είναι δικά τους και τα δικά μας είναι δικά τους; Γιατί πρέπει να συντηρούμε τις 
γυναίκες για να κάθονται; Ισοτιμία ευαγγελίζονται αλλά στην πράξη παροχές απαιτούν. Κανένας οίκτος σε κανένα 
υγιή. Και η κρίση του Νόμου δεν κάνει διάκριση στο φύλο, την θρησκεία κτλ αλλά στις γυναίκες δίνει την επιμέλεια 
γιατί είναι πιο κοντά στο τέκνο. Δηλ. εμείς τα αγαπάμε λιγότερο, ή είμαστε λιγότερο ικανοί να τα φροντίσουμε, να 
τα περιποιηθούμε, να τα μεγαλώσουμε, να τα αναθρέψουμε, να τα διαβάσουμε και γενικότερα να ασχοληθούμε 
με τα παιδιά μας; Μήν ξεχνάμε ότι ο άντρας είναι αυτός που τεκνοποιεί και το κάνει γιατί ξέρει πως θέλει να κάνει 
και να μεγαλώσει τα παιδιά του, η γυναίκα ζητά τις απολαύσεις και την επιβεβαίωση γιατί ως ον είναι ανασφαλές 
και στολίζεται γιατί ζητιανεύει την προσοχή και θέλει να νιώσει ξεχωριστή ανάμεσα στις υπόλοιπες. Με αυτές 
έχουμε να κάνουμε και θα πολεμήσουμε όπως μας πολεμούν ή θα συνεννοηθούμε σε άλλη γλώσσα, ιδανικά την 
νόμιμη. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:59 | A.A Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, 
είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε 
την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων 
αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι 
νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται 
μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν 
νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη 
δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, 
που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες 
που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην 
ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
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δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:35 | Κωσταντίνος Μπατσακουτσας Στην παρ.2 να γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
γραμματα2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή την κοινή 
ψηφιακή δήλωση της παρ. 1 ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που καταρτίζεται όπως ορίζεται στην παρ. 
1 και ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη, να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια 
των τέκνων, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΞ ΙΣΟΥ, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο 
διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:04 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:55 | ανώνυμος Παράγραφος 2: Μολονότι είναι προφανές ότι οι συνθήκες αλλάζουν ή 
μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, είναι ωστόσο αναγκαία κάποια σταθερότητα στις αποφάσεις για 
τη διαμονή και την επιμέλεια των τέκνων. Μερικές φορές εκδίδεται με πολύ κόπο και πόνο, τουλάχιστον από το 
ένα μέρος, ένα συναινετικό διαζύγιο με μια συμφωνία που θεωρείται και από τους δύο γονείς ότι καλύπτει το 
συμφέρον του τέκνου. Έπειτα, ο γονέας με τη μικρότερη επικοινωνία αποφασίζει ότι δεν τον ικανοποιεί η 
συμφωνία που ο ίδιος υπέγραψε και ζητά ανταλλάγματα πάσης φύσεως για να μη δημιουργήσει θέμα στην 
επόμενη ανανέωση της συμφωνίας, ταυτόχρονα περνώντας προς τα παιδιά την πεποίθηση ότι ο ίδιος θέλει να τα 
βλέπει περισσότερο, αλλά ο άλλος, κακός, γονέας δεν το επιτρέπει. Είναι ένα βάναυσο και απάνθρωπο παιχνίδι 
με τις ψυχές των παιδιών, το οποίο δεν έχει τέλος αν η συμφωνία πρέπει να ανανεωθεί κάθε δυο τρία χρόνια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:12 | polite 9 ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 16:25 | sofia ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 
1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας 
και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
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νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:55 | ΑΛΕΚΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΗ παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει την 
χρήση σχεδίων ανατροφής τέκνου. Με αυτά θα ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψηςς, σπουδών, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και 
αρχές της ανατροφής του παιδιού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο 
οι γονείς καλούνται να απαντήσουν. Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον 
άλλο κατά τη πρώτη υποχρεωτική συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει 
στη συμφωνία ενώπιον συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας 
των γονέων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:22 | Τσιαμη Ζωη Στην παρ.2 να γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματα2. Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή την κοινή ψηφιακή δήλωση της παρ. 1 
ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που καταρτίζεται όπως ορίζεται στην παρ. 1 και ισχύει για τουλάχιστον 
δύο (2) έτη, να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΞ ΙΣΟΥ, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με 
τον άλλο γονέα και η διατροφή τους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:18 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα 
γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
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31 Μαρτίου 2021, 13:32 | Βασιλης Αδαμοπουλος Το άρθρο 1441 παρ. 2 και 3 πρέπει ν’ αντικαθικατασταθεί ως 
εξής: Άρθρο 1441 παρ. 2 και 3 «2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζονται με 
έγγραφη συμφωνία τα εξής: α) ο τόπος κατοικίας του τέκνου β) οι όροι της εναλλασσόμενης διαμονής ή ο γονέας 
με τον οποίο θα διαμένει το τέκνο και η επικοινωνία του άλλου γονέα με αυτό, γ) η διατροφή του τέκνου, δ) η 
συμφωνία των γονέων για την ανατροφή των παιδιών με την οποία ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον θέματα 
εκπαίδευσης και μόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 1518 ΑΚ, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και 
συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχών ανατροφής του παιδιού. Οι ανωτέρω έγγραφες συμφωνίες 
ισχύουν κατ’ ελάχιστον για 2 έτη. 3. Οι έγγραφες συμφωνίες των παραγράφων 1 και 2 υποβάλλονται από τους 
πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, σε συμβολαιογράφο ή με χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου να λυθεί ο γάμος συναινετικά. Στο άρθρο 6 του 
Ν 4640/2019 στην παρ. 1 στο τέλος της περ. α) προστίθεται εδάφιο: Σε διαφορές σχετικά με την ανατροφή τέκνου 
έκαστος των διαδίκων καταθέτει πριν από την πρώτη συνεδρία στον διαμεσολαβητή συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο σχέδιο ανατροφής τέκνου που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του 
άρθρου 1441 Α.Κ συμφώνου γονικής ανατροφής και παραδίδει αντίγραφο στον άλλο διάδικο, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί στη διαμεσολάβηση ή και δικαστικά. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ήταν προεκλογική δέσμευση ! Είναι απαίτηση! 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:47 | Γιωργος Αγγελιδης Παρατήρηση επί του άρθρου 4:Δεν θα έπρεπε να γίνεται αναφορά 
στον όρο ‘επιμέλεια (custody)’ αλλά γονικές ευθύνες (parental responsibilities) που είναι κοινές και περιέχουν τα 
πάντα. Αυτές είναι δικαίωμα και καθήκον. Το “συμφέρον του παιδιού” είναι να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς 
του. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:53 | Δημήτρης Είτε συναινετικό είτε αντιδικίας διαζύγιο μιλάμε για το συμφέρον του 
παιδιού. έχοντας ως προτεραιότητα λοιπόν το συμφέρον και το καλό του παιδιού οι γονείς με λογική και 
συνείδηση (γνωρίζοντας τους οικονομικούς πόρους) να αποφασίσουν τα οικονομικά θέματα του παιδιού ως προς 
την διατροφή. οχι να ζητάει ο έχων την επιμέλεια υπέρογκα ποσά γτ θέλει να βολεύεται και φυσικά ο έχων την 
οικονομική δυνατότητα και άνεση να προσφέρει το δυνατόν καλύτερους πόρους στα ανήλικα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:05 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 



1224 
 

θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.  
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:00 | Αλέξανδρος Δ. Η παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει την χρήση 
σχεδίων ανατροφής τέκνου. Με αυτά θα ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψηςς, σπουδών, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και 
αρχές της ανατροφής του παιδιού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο 
οι γονείς καλούνται να απαντήσουν. Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον 
άλλο κατά τη πρώτη υποχρεωτική συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει 
στη συμφωνία ενώπιον συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως 
προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας των γονέων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:25 | Φωτιος Αγγελοπουλος Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να 
ρυθμίζονται με έγγραφη συμφωνία τα εξής: α) ο τόπος κατοικίας του τέκνου β) οι όροι της εναλλασσόμενης 
διαμονής ή ο γονέας με τον οποίο θα διαμένει το τέκνο και η επικοινωνία του άλλου γονέα με αυτό, γ) η διατροφή 
του τέκνου, δ) η συμφωνία των γονέων για την ανατροφή των παιδιών με την οποία ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον 
θέματα εκπαίδευσης και μόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 1518 ΑΚ, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και 
συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχών ανατροφής του παιδιού. Οι ανωτέρω έγγραφες συμφωνίες 
ισχύουν κατ’ ελάχιστον για 2 έτη. 3. Οι έγγραφες συμφωνίες των παραγράφων 1 και 2 υποβάλλονται από τους 
πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, σε συμβολαιογράφο ή με χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου να λυθεί ο γάμος συναινετικά. Στο άρθρο 6 του 
Ν 4640/2019 στην παρ. 1 στο τέλος της περ. α) προστίθεται εδάφιο: Σε διαφορές σχετικά με την ανατροφή τέκνου 
έκαστος των διαδίκων καταθέτει πριν από την πρώτη συνεδρία στον διαμεσολαβητή συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο σχέδιο ανατροφής τέκνου που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του 
άρθρου 1441 Α.Κ συμφώνου γονικής ανατροφής και παραδίδει αντίγραφο στον άλλο διάδικο, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί στη διαμεσολάβηση ή και δικαστικά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:11 | Φεμινισιτκή Συλλογικότητα ΘΕΟΔΩΡΑ Στο άρθρο 1441 ο νομοθέτης αγνοεί τις 
επόμενες ρυθμίσεις για την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του 
άρθρου 1441 είναι να προβλέπει το ελάχιστο περιεχόμενο της συμφωνίας αναφορικά με τα παιδιά. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:02 | Νεκτάριος παρ.2 «…η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον 
οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους…» Ξεκινάμε με διάκριση μεταξύ των 
δύο γονέων. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει. Ο άλλος έχει μόνο επικοινωνία. Οι υποσχέσεις του υπουργού για 
ίση αντιμετώπιση μεταξύ των δύο γονέων πήγαν περίπατο. Η διάκριση φύλου προϋπάρχει στην ελληνική 
νομολογία, τώρα θα θεσμοθετηθεί. Ενώ στους όρους συμμετοχής για σχολιασμό, στο νο. 6, δηλώνεται σαφώς ότι 
σχόλια που περιέχουν διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο δε θα δημοσιεύονται. Πως διαχωρίζεται και τα σχόλια 
πρέπει να είναι επί ίσοις όροις, τη στιγμή που ο νόμος επιβάλλει διάκριση φύλου; Το ξέρουμε βέβαια, είναι πείρα 
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ζωής, κανείς δεν έχει να επιδείξει κάτι αντίθετο. Όλες οι αποφάσεις δικαστηρίων εξαρτώνται από το φύλο του 
γονέα. Κατά 95% η μητέρα παίρνει το παιδί. Κατά 100% το παιδί στερείται τον έναν γονέα, επειδή οι δικαστές δεν 
έχουν σπουδάσει παιδοψυχολογία. Δεν έχουν διαβάσει τις γνωματεύσεις του συλλόγου ψυχολόγων, ούτε των 
κοινωνιολόγων. Δεν έχουν καν ιδέα τι εφαρμόζεται στο Δίκαιο στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και δε θέλουν να 
ξέρουν, είναι κλειστοί στη μάθηση, επειδή νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Επιτέλους, μια κυβέρνηση που 
παραδέχεται ότι θα υπάρχει αποκλειστική επιμέλεια, το παιδί θα διαμένει όχι κάποιες φορές μοιρασμένα, αλλά 
συνήθως με τον έναν γονέα. Κι ο άλλος απλά θα επικοινωνεί, θα δούμε πως. Από κοντά, τηλεφωνικά, με μηνύματα, 
ηλεκτρονικά. Έτσι θα μεγαλώνουν τα παιδιά. Επανέρχεται το καφκικό ερώτημα. Ποιος θα μας φυλάξει από τους 
φύλακες, ποιος θα δικάσει τους δικαστές; Όταν οι δικαστές παρανομούν, ο νόμος ακολουθεί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:36 | Κασσιανή ΑΠ. Το παρόν νομοσχέδιο ευαγγελίζεται σημαντικές τομές. Ωστόσο, καλό θα 
ήταν να προβλέπει για την μηνιαία οικονομική στήριξη των γονέων, που έχουν την επιμέλεια και είναι άνεργες-οι 
ή χαμηλόμισθες-οι, ειδικά στην τρέχουσα περίοδο κρίσης λόγω πανδημίας και της υψηλής ανεργίας. Ειδικότερα, 
το ζήτημα άπτεται της φτώχιας που βιώνουν κυριως μητέρες και παιδιά λόγω της παρατεταμένης οικονομικής 
κρίσης (άνεργες, χαμηλόμισθες, ανασφάλιστες), της υπερβολικής καθυστέρησης των δικαστικών αποφάσεων 
διατροφής και της μη εκτέλεσής τους (λόγω πανδημίας, η κατάσταση είναι κακή με τα δικαστήρια κλειστά ένα 
χρόνοα). Επίσης, πρέπει να συνεκτιμηθεί η αδυναμία πολλών μητέρων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη λόγω 
οικονομικής δυσπραγίας ή ενδοοικογενειακής βίας. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τη δημογραφική πολιτική, 
οπότε θα πρέπει να στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:56 | Λέττα Ζωίδου Το παρόν νομοσχέδιο καλό θα ήταν να προβλέπει για την μηνιαία 
οικονομική στήριξη των γονέων, που έχουν την επιμέλεια και είναι άνεργες-οι ή χαμηλόμισθες-οι, ειδικά στην 
τρέχουσα περίοδο κρίσης λόγω πανδημίας και της υψηλής ανεργίας. Ειδικότερα, το ζήτημα άπτεται της φτώχιας 
που βιώνουν κυριως μητέρες και παιδιά λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης (άνεργες, χαμηλόμισθες, 
ανασφάλιστες), της υπερβολικής καθυστέρησης των δικαστικών αποφάσεων διατροφής και της μη εκτέλεσής τους 
(λόγω πανδημίας, η κατάσταση είναι κακή με τα δικαστήρια κλειστά ένα χρόνοα). Επίσης, πρέπει να συνεκτιμηθεί 
η αδυναμία πολλών μητέρων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη λόγω οικονομικής δυσπραγίας ή ενδοοικογενειακής 
βίας. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τη δημογραφική πολιτική, οπότε θα πρέπει να στηρίζει έμπρακτα τις 
οικογένειες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:57 | ΕΡΙΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Το παρόν νομοσχέδιο ευαγγελίζεται σημαντικές τομές. Ωστόσο, καλό 
θα ήταν να προβλέπει για την μηνιαία οικονομική στήριξη των γονέων, που έχουν την επιμέλεια και είναι άνεργες-
οι ή χαμηλόμισθες-οι, ειδικά στην τρέχουσα περίοδο κρίσης λόγω πανδημίας και της υψηλής ανεργίας. 
Ειδικότερα, το ζήτημα άπτεται της φτώχιας που βιώνουν κυριως μητέρες και παιδιά λόγω της παρατεταμένης 
οικονομικής κρίσης (άνεργες, χαμηλόμισθες, ανασφάλιστες), της υπερβολικής καθυστέρησης των δικαστικών 
αποφάσεων διατροφής και της μη εκτέλεσής τους (λόγω πανδημίας, η κατάσταση είναι κακή με τα δικαστήρια 
κλειστά ένα χρόνοα). Επίσης, πρέπει να συνεκτιμηθεί η αδυναμία πολλών μητέρων να προσφύγουν στη 
δικαιοσύνη λόγω οικονομικής δυσπραγίας ή ενδοοικογενειακής βίας. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τη 
δημογραφική πολιτική, οπότε θα πρέπει να στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:00 | ΝΕΦΕΛΗ ΑΔΑΜΗ Το παρόν νομοσχέδιο ευαγγελίζεται σημαντικές τομές. Ωστόσο, καλό 
θα ήταν να προβλέπει για την μηνιαία οικονομική στήριξη των γονέων, που έχουν την επιμέλεια και είναι άνεργες-
οι ή χαμηλόμισθες-οι, ειδικά στην τρέχουσα περίοδο κρίσης λόγω πανδημίας και της υψηλής ανεργίας. 
Ειδικότερα, το ζήτημα άπτεται της φτώχιας που βιώνουν κυριως μητέρες και παιδιά λόγω της παρατεταμένης 
οικονομικής κρίσης (άνεργες, χαμηλόμισθες, ανασφάλιστες), της υπερβολικής καθυστέρησης των δικαστικών 
αποφάσεων διατροφής και της μη εκτέλεσής τους (λόγω πανδημίας, η κατάσταση είναι κακή με τα δικαστήρια 
κλειστά ένα χρόνοα). Επίσης, πρέπει να συνεκτιμηθεί η αδυναμία πολλών μητέρων να προσφύγουν στη 
δικαιοσύνη λόγω οικονομικής δυσπραγίας ή ενδοοικογενειακής βίας. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τη 
δημογραφική πολιτική, οπότε θα πρέπει να στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες. 
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30 Μαρτίου 2021, 23:18 | Κατερίνα Καπερναράκου Το παρόν νομοσχέδιο ευαγγελίζεται σημαντικές τομές. 
Ωστόσο, καλό θα ήταν να προβλέπει για την μηνιαία οικονομική στήριξη των γονέων, που έχουν την επιμέλεια και 
είναι άνεργες-οι ή χαμηλόμισθες-οι, ειδικά στην τρέχουσα περίοδο κρίσης λόγω πανδημίας και της υψηλής 
ανεργίας. Ειδικότερα, το ζήτημα άπτεται της φτώχιας που βιώνουν κυριως μητέρες και παιδιά λόγω της 
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης (άνεργες, χαμηλόμισθες, ανασφάλιστες), της υπερβολικής καθυστέρησης των 
δικαστικών αποφάσεων διατροφής και της μη εκτέλεσής τους (λόγω πανδημίας, η κατάσταση είναι κακή με τα 
δικαστήρια κλειστά ένα χρόνοα). Επίσης, πρέπει να συνεκτιμηθεί η αδυναμία πολλών μητέρων να προσφύγουν 
στη δικαιοσύνη λόγω οικονομικής δυσπραγίας ή ενδοοικογενειακής βίας. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τη 
δημογραφική πολιτική, οπότε θα πρέπει να στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:48 | Γιάννης Σε περίπτωση λύσης του γάμου θα πρέπει να προβλέπεται ως κανόνας η κοινή 
ανατροφή και επιμέλεια. Για την εφαρμογή του πρέπει να προβλεπονται με σαφήνεια όλα τα ζητήματα που 
αφορούν το/τα τέκνα (θέματα υγείας, σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κλπ). Η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να 
γίνεται εγγράφως με κοινή συμφωνία των γονέων η οποία θα παριλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Σε 
περίπτωση διαφωνίας οι γονείς θα προσφέυγουν στο δικαστήριο το οποίο όμως θα ξεκινάει με βάση την ισότητα 
και την ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού εκτός βέβαια από περιτώσεις π.χ 
αποδεδειγμένης κακοποίησης κλπ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:07 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Είναι 
ανεπίτρεπτο να προβλέπεται δικαίωμα διάθεσης της γονικής μέριμνας εκ μέρους των γονέων. Η αναφορά στη 
ρύθμιση της κατανομής της γονικής μέριμνας αφήνει το περιθώριο και συνολικής εκχώρησης της άσκησής της 
στον ένα γονέα, πρόβλεψη που αντίκειται στο συμφέρον του παιδιού, αλλά και στην ίδια τη φύση της γονικής 
μέριμνας. Η διάταξη επίσης είναι ασαφής σε σχέση με τη δυνατότητα κοινής ψηφιακής δήλωσης, η οποία στη 
συνέχεια προκύπτει ότι δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια, καθώς απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής των συζύγων στην έγγραφη συμφωνία τους. Άλλωστε η κοινή ψηφιακή δήλωση δεν διασφαλίζει την 
αυτοπρόσωπη υποβολή της, καθόσον οι σχετικοί κωδικοί μπορεί να είναι σε γνώση του έτερου συζύγου ή και 
τρίτου προσώπου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:41 | Παναγιωτης Αβραμης Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να 
αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου» που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, 
δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη 
συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 
να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία 
μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η 
κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, 
καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση 
διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:19 | Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης Στην παράγραφο 2 να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Ο 
υπόχρεος σε διατροφή γονέας δεν φορολογείται για το ποσό που καταβάλει ως διατροφή και το ποσό της 
διατροφής φορολογείται στον γονέα που λαμβάνει τη διατροφή». 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:14 | Γιώργος Δικαίος Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται 
οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» 
που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, 
δαπάνες κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που 
πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν 
υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, 
που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και 
της φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η 
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συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα 
γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ… !!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:11 | ΧΑΡΗΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. O γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα 
γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:51 | ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ Η 
παράγραφος 4 πρέπει να διατυπωθεί ως εξής: Παράγραφος 4 : «Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης 
συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζονται η επιμέλεια η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό 
διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία ή με την διαδικασία της διαμεσολάβησης». Η προσθήκη 
της φράσης «ή με την διαδικασία της διαμεσολάβησης», είναι αναγκαία διότι α) εναρμονίζεται με τον σκοπό του 
νομοθέτη να ενισχύσει την επιλογή από τους γονείς, της διαμεσολάβησης, ως διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης των διαφορών τους για τα πιο πάνω θέματα που αφοούν τα ανήλικα παιδιά, σκοπός που έχει ήδη 
εκδηλωθεί με την ρύθμιση του Ν. 4640/2019, με τον οποίο καθιερώνεται ως υποχρεωτική η αρχική συνεδρία 
διαμεσολάβησης για τις οικογενειακές διαφορές, β) το πρακτικό διαμεσολάβησης αποτελεί εκτελεστό τίτλο, 
επομένως η νέα συμφωνία των γονέων που περιέχεται σε αυτό, έχει ακριβώς την ίδια ισχύ με το 
συμβολαιογραφικό έγγραφο και την δικαστική απόφαση, γ) οι όποιες διαφωνίες των γονέων για τα θέματα που 
αφορούν τα παιδιά τους επιλύονται με την βοήθεια του διαμεσολαβητή, οπότε στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων αποφεύγονται οι μεταξύ τους δίκες και δ)η διάταξη του Νόμου δεν επιτρέπεται να περιορίζει την 
διαδικασία, όταν υπάρχει και άλλη νόμιμη διαδικασία, δηλαδή η διαμεσολάβηση, την οποία δικαιούνται οι γονείς 
να επιλέξουν. Επομένως και αυτή, για λόγους ισότητας και διαφάνειας, πρέπει να αναφέρεται στην νομοθετική 
διάταξη. Αλλιώς δημιουργούνται υπόνοιες για το ότι ο ίδιος ο νομοθετής την αγνοεί ή την αναιρεί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:19 | Δημητρης Δ. Κοιτάξτε πριν φτάνουν τα ζευγάρια στο διαζύγιο, να καθιερωθεί 
υποχρεωτικά και να έχει ισχύ το ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. Θα ξεκαθαρίζουν όλα νωρίτερα και δεν έχουμε τόσα 
διαζύγια στην χώρα μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:30 | Μάνος Κούτας Είναι κατ’ αρχάς προφανές, με μια απλή αντιπαράθεση των δύο άρθρων, 
ότι το «συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί «καινοτόμο» κριτήριο που θεσπίζει το νέο νομοσχέδιο, αλλά 
αποτελεί εδώ και χρόνια (από το 1983 που έγινε η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου) την κορωνίδα του 
ισχύοντος οικογενειακού μας δικαίου. Ωστόσο, με το νέο άρθρο, το «συμφέρον του παιδιού» που αποτελεί μια 
αόριστη νομική έννοια, υπαγόμενη προς εξειδίκευση στην κρίση του Δικαστή, ανάλογα με το κάθε παιδί και την 
κάθε περίπτωση, καθοδηγείται τώρα από το Νομοθέτη σε προκαθορισμένες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, 
όπως η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», οι οποίες, όμως, δεν αποτελούν πανάκεια για 
όλες τις περιπτώσεις των ανθρωπίνων σχέσεων. Δεν δηλαδή δυνατόν να έχει αποφασιστεί ήδη από Νομοθέτη 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ το συμφέρον του παιδιού για ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις και αυτό είναι πάντα η ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων, αφού υπάρχουν και περιπτώσεις κακοποιητικών γονέων που το συμφέρον του παιδιού τους είναι 
η απομάκρυνσή τους και όχι η συμμετοχή τους. Επίσης, ως προς την παράγραφο 2 του νέου άρθρου, θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι εισάγονται κριτήρια αχρείαστα και σε κάθε περίπτωση άσχετα με το πραγματικό συμφέρον 
του τέκνου. Ειδικότερα, η λειτουργία της συμμόρφωσης ή μη κάποιου εκ των γονέων, ιδίως με προηγούμενη 
συμφωνία που είχε συναφθεί, ως βασικό κριτήριο σχετικά με την ανάθεση ή όχι της γονικής μέριμνας με αυτόν, 
αφενός τίθεται απόλυτα εκβιαστικά, ιδίως προς τον γονέα ο οποίος βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση και ο οποίος 



1228 
 

αναγκάστηκε κάποια χρονική στιγμή να δεχτεί, υπό το καθεστώς πιθανότατα πίεσης, μία άδικη και επιζήμια για 
τον τέκνο και τον ίδιο συμφωνία. Αφετέρου, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες μεταβολές των συνθηκών που 
επέρχονται στη ζωή και την καθημερινότητα του παιδιού καθώς μεγαλώνει, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να 
αναπροσαρμόζεται και το πλαίσιο άσκησης της γονικής μέριμνας αυτού παρά τους ειδικότερους όρους 
προγενέστερης συναφθείσας συμφωνίας των γονέων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:20 | Μαριάννα Πιτσάκη Είναι κατ’ αρχάς προφανές, με μια απλή αντιπαράθεση των δύο 
άρθρων, ότι το «συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί «καινοτόμο» κριτήριο που θεσπίζει το νέο νομοσχέδιο, 
αλλά αποτελεί εδώ και χρόνια (από το 1983 που έγινε η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου) την κορωνίδα 
του ισχύοντος οικογενειακού μας δικαίου. Ωστόσο, με το νέο άρθρο, το «συμφέρον του παιδιού» που αποτελεί 
μια αόριστη νομική έννοια, υπαγόμενη προς εξειδίκευση στην κρίση του Δικαστή, ανάλογα με το κάθε παιδί και 
την κάθε περίπτωση, καθοδηγείται τώρα από το Νομοθέτη σε προκαθορισμένες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, 
όπως η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», οι οποίες, όμως, δεν αποτελούν πανάκεια για 
όλες τις περιπτώσεις των ανθρωπίνων σχέσεων. Δεν δηλαδή δυνατόν να έχει αποφασιστεί ήδη από Νομοθέτη 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ το συμφέρον του παιδιού για ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις και αυτό είναι πάντα η ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων, αφού υπάρχουν και περιπτώσεις κακοποιητικών γονέων που το συμφέρον του παιδιού τους είναι 
η απομάκρυνσή τους και όχι η συμμετοχή τους. Επίσης, ως προς την παράγραφο 2 του νέου άρθρου, θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι εισάγονται κριτήρια αχρείαστα και σε κάθε περίπτωση άσχετα με το πραγματικό συμφέρον 
του τέκνου. Ειδικότερα, η λειτουργία της συμμόρφωσης ή μη κάποιου εκ των γονέων, ιδίως με προηγούμενη 
συμφωνία που είχε συναφθεί, ως βασικό κριτήριο σχετικά με την ανάθεση ή όχι της γονικής μέριμνας με αυτόν, 
αφενός τίθεται απόλυτα εκβιαστικά, ιδίως προς τον γονέα ο οποίος βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση και ο οποίος 
αναγκάστηκε κάποια χρονική στιγμή να δεχτεί, υπό το καθεστώς πιθανότατα πίεσης, μία άδικη και επιζήμια για 
τον τέκνο και τον ίδιο συμφωνία. Αφετέρου, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες μεταβολές των συνθηκών που 
επέρχονται στη ζωή και την καθημερινότητα του παιδιού καθώς μεγαλώνει, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να 
αναπροσαρμόζεται και το πλαίσιο άσκησης της γονικής μέριμνας αυτού παρά τους ειδικότερους όρους 
προγενέστερης συναφθείσας συμφωνίας των γονέων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:47 | Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 Να υπάρχει ισότητα και ισονομία σε όλα σε ό,τι αφορά το παιδί, 
τόσον στα δικαιώματα όσον και στις υποχρεώσεις. Να ληφθεί μέριμνα για ίσο χρόνο παρουσίας των γονέων στην 
ανατροφή των παιδιών για να αποφεύγονται οι δικαστικές διαμάχες που δυναμιτίζουν τις σχέσεις των γονέων εις 
βάρος των παιδιών. Η ισχύς το νόμου αρχίζει από 30/6/2021, κα παρακαλώ να γίνει τροποποίηση στο Κεφάλαιο Ε 
ώστε να μην ισχύσουν οι προγραμματισθείσες εκκρεμείς δίκες ώστε να διεξαχθούν με τον νέο νόμο, έτσι θα 
αποφευχθούν διαμάχες και μεγάλη δικαστική επιβάρυνση. Το πνεύμα του νόμου που είναι η συνεργασία και 
εξομάλυνση των σχέσεων των γονέων μεταξύ τους θα επιτευχθεί όταν λύσουν τις διαφορές τους μέσω 
διαμεσολαβητή. Να υπάρξει ειρήνη χάριν της ψυχικής υγείας του παιδιού. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:29 | Χριστινα Βουλγαρη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
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30 Μαρτίου 2021, 10:31 | Ευαγγελία 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο 
επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 
από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και 
ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. 
Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των 
γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του 
«θιγόμενου» από το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν 
από τους δύο γονείς («ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως 
δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην 
αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του 
βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και 
αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από 
την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, 
δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική 
εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο 
για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, 
παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις 
αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το 
τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή 
έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή 
με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά 
καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά 
και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή 
Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα 
αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις 
δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από 
τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε 
δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν 
για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις 
αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και 
μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται 
επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως 
σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη 
σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι 
φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές 
συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί 
στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, 
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για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει 
την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει 
τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων 
ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η 
προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο 
εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη 
η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν 
αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, 
βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, 
υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για 
τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου 
γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο 
άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων 
σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η 
επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει 
καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση 
του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου 
διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. 
Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να 
προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, 
αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από 
νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι οργανώσεων, που θέτουν στο 
επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη 
κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη 
μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα 
των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των 
δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και 
είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι 
συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:10 | Κυριάκος Βαρσαμίδης Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
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στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:33 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:27 | Πέτρος Τζάνος Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται 
οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» 
που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, 
δαπάνες κλπ. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να 
ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται «γονικός προγραμματισμός ανατροφής 
τέκνου» και ισχύει για δύο (2) έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την 
υγεία, μόρφωση και εκπαίδευσή του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε 
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περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το 
τέκνο». 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:09 | Αναστάσιος Παρατήρηση επί του άρθρου 4:Δεν θα έπρεπε να γίνεται αναφορά στον 
όρο ‘επιμέλεια (custody)’ αλλά γονικές ευθύνες (parental responsibilities) που είναι κοινές και περιέχουν τα πάντα. 
Αυτές είναι δικαίωμα και καθήκον. Το “συμφέρον του παιδιού” είναι να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:58 | Ηλιαννα Ρηγα Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζονται 
με έγγραφη συμφωνία τα εξής: α) ο τόπος κατοικίας του τέκνου β) οι όροι της εναλλασσόμενης διαμονής ή ο 
γονέας με τον οποίο θα διαμένει το τέκνο και η επικοινωνία του άλλου γονέα με αυτό, γ) η διατροφή του τέκνου, 
δ) η συμφωνία των γονέων για την ανατροφή των παιδιών με την οποία ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον θέματα 
εκπαίδευσης και μόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 1518 ΑΚ, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και 
συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχών ανατροφής του παιδιού. Οι ανωτέρω έγγραφες συμφωνίες 
ισχύουν κατ’ ελάχιστον για 2 έτη. 3. Οι έγγραφες συμφωνίες των παραγράφων 1 και 2 υποβάλλονται από τους 
πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, σε συμβολαιογράφο ή με χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου να λυθεί ο γάμος συναινετικά. Στο άρθρο 6 του 
Ν 4640/2019 στην παρ. 1 στο τέλος της περ. α) προστίθεται εδάφιο: Σε διαφορές σχετικά με την ανατροφή τέκνου 
έκαστος των διαδίκων καταθέτει πριν από την πρώτη συνεδρία στον διαμεσολαβητή συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο σχέδιο ανατροφής τέκνου που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του 
άρθρου 1441 Α.Κ συμφώνου γονικής ανατροφής και παραδίδει αντίγραφο στον άλλο διάδικο, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί στη διαμεσολάβηση ή και δικαστικά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:48 | Χρήστος Γκούβερης 2η Παραγραφος να τροποποιηθει ως εξης. ¨Για να λυθεί ο γάμος 
πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά 
με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του 
ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου 
γονέα με το τέκνο.¨ 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:08 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. Το άρθρο 1441 παρ. 2 και 3 πρέπει ν’ αντικαθικατασταθεί ως εξής. Άρθρο 
1441 παρ. 2 και 3 «2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζονται με έγγραφη 
συμφωνία τα εξής: α) ο τόπος κατοικίας του τέκνου β) οι όροι της εναλλασσόμενης διαμονής ή ο γονέας με τον 
οποίο θα διαμένει το τέκνο και η επικοινωνία του άλλου γονέα με αυτό, γ) η διατροφή του τέκνου, δ) η συμφωνία 
των γονέων για την ανατροφή των παιδιών με την οποία ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον θέματα εκπαίδευσης και 
μόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 1518 ΑΚ, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχών ανατροφής του παιδιού. Οι ανωτέρω έγγραφες συμφωνίες ισχύουν κατ’ 
ελάχιστον για 2 έτη. 3. Οι έγγραφες συμφωνίες των παραγράφων 1 και 2 υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους 
δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, σε συμβολαιογράφο ή με χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου να λυθεί ο γάμος συναινετικά. Στο άρθρο 6 του Ν 4640/2019 
στην παρ. 1 στο τέλος της περ. α) προστίθεται εδάφιο: Σε διαφορές σχετικά με την ανατροφή τέκνου έκαστος των 
διαδίκων καταθέτει πριν από την πρώτη συνεδρία στον διαμεσολαβητή συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
σχέδιο ανατροφής τέκνου που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 1441 Α.Κ 
συμφώνου γονικής ανατροφής και παραδίδει αντίγραφο στον άλλο διάδικο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη 
διαμεσολάβηση ή και δικαστικά. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ. ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ήταν προεκλογική δέσμευση ! Είναι απαίτηση! 
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29 Μαρτίου 2021, 23:13 | Elpis Zervas-Kaliviotis Σε τίποτα δεν διαφέρει το οικογενειακό δίκαιο της Ελλάδας από 
τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Γονική Μέριμνα, Δικαιώματα Επιμέλειας και Επικοινωνίας και 
Προσφυγή στο Δικαστήριο για τα Δικαιώματα Επιμέλειας και Επικοινωνίας όταν δεν Μπορούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία οι γονείς. Στο μόνο που διαφέρει η Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει 
Οικογενειακά Δικαστήρια με υποδομές πρόνοιας, παροχή βοήθειας και ιατρική, νομική και οικονομική 
υποστήριξη.  Δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας «Κάθε χώρα της ΕΕ θεσπίζει τους δικούς της κανόνες 
σχετικά με τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας. Οι εθνικές νομοθεσίες καθορίζουν: * ποιος θα έχει την 
επιμέλεια, * αν η επιμέλεια θα είναι αποκλειστική ή κοινή, * ποιος θα αποφασίζει για την εκπαίδευση του παιδιού 
* ποιος θα διαχειρίζεται την περιουσία του παιδιού, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα. Ωστόσο, όλες οι χώρες 
της ΕΕ αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να έχουν προσωπική σχέση και άμεση επαφή και με τους 
δύο γονείς, ακόμη κι αν αυτοί ζουν σε διαφορετικές χώρες. Στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, είναι 
σημαντικό να προσδιορίζεται εάν το παιδί θα ζει αποκλειστικά με τον έναν γονέα ή και με τους δύο εκ περιτροπής. 
Μπορείτε μαζί με τον πρώην σύντροφό σας να αναζητήσετε μια αμοιβαία συμφωνία για το θέμα αυτό. Προσφυγή 
στο δικαστήριο για τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας. Αν δεν μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία 
σχετικά με το δικαίωμα επιμέλειας και το δικαίωμα επικοινωνίας, πιθανόν να πρέπει να προσφύγετε στο 
δικαστήριο. Στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται περισσότερες από μία χώρες (π.χ. εάν οι γονείς δεν ζουν στην ίδια 
χώρα), αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση μιας υπόθεσης γονικής μέριμνας είναι το δικαστήριο της χώρας όπου 
ζει συνήθως το παιδί. Εφόσον συμφωνήσετε ρητά με τον σύζυγό σας, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση 
του διαζυγίου σας μπορεί επίσης να είναι το δικαστήριο που θα αποφασίσει για τα θέματα γονικής μέριμνας που 
συνδέονται με το διαζύγιό σας. Το δικαστήριο αποφασίζει με γνώμονα το ύψιστο συμφέρον του παιδιού σχετικά 
με το δικαίωμα επιμέλειας και τις λεπτομέρειες όσον αφορά την επικοινωνία, και παράλληλα καθορίζει τον τόπο 
διαμονής του παιδιού». Αυτά που θα πρέπει να Αλλάξει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου 
να εναρμονιστεί στο επίπεδο των άλλων Δυτικών χωρών και της ΕΕ, είναι μείωση χρόνου απονομής δικαιοσύνης, 
εφαρμογή των νόμων για τις παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων διατροφής και επικοινωνίας (όχι με εκδικητικές 
συμπεριφορές τύπου point system όπως συνηθίζεται στον κοκ) και τις απαιτούμενες υποδομές που χρειάζονται 
προκειμένου να προετοιμαστεί και να εναρμονιστεί στο επίπεδο των άλλων Δυτικών χωρών και της ΕΕ. 3) Έχει 
αλλάξει η κουλτούρα των Ελλήνων -Δηλαδή η ελληνική οικογένεια και ο ελληνισμός να αλλάξει την κουλτούρα 
του και να υιοθετήσει την Γερμανική η την Σουηδική. Η υπόθεση της φροντίδας των παιδιών μετά τη λύση της 
σχέσης των γονέων του, είναι μια υπόθεση που ξεκινά από τη γέννησή του. Σε μια χώρα που το ποσοστό 
συμμετοχής στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών εντός γάμου πλησιάζει μετά βίας το 10% για τους άντρες, 
με τις γυναίκες να επωμίζονται καθημερινά το 90%, το βλέμμα των κρατικών πολιτικών θα έπρεπε να στραφεί 
στην αλλαγή αυτού του ποσοστού, αν θέλει να αλλάξει τις νοοτροπίες, όπως διατείνεται και όχι να διατάξει να 
μην εξετάζεται κάθε περίπτωση χωριστά. Σε καμιά χώρα του Δυτικού κόσμου δεν υπάρχει υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια και υποχρεωτικός χρόνος επικοινωνίας όταν δεν συμφωνούν και οι δύο γονείς. Πχ Στην Αυστραλία 
Δεν υπάρχει ορολογία επιμέλεια η συνεπιμέλεια «ίση κοινή γονική μέριμνα«ότι τα παιδιά πρέπει να μοιράζονται 
Ίσο χρόνο με τον κάθε γονέα». Όταν χωρίζει το ζευγάρι που συγκατοικοί πάνω από ένα χρόνο μοιράζεται ισότιμα 
την περιουσία είτε αποκτήθηκε πριν ή μετά το γάμο. Υπάρχει Κρατική μέριμνα Για πλήρη υποστήριξη χωρισμένων 
γονέων και ειδικά σε μητέρες που βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία – για οικονομική στήριξη επίδομα παιδιών 
Ψυχολογική Νομική ειδικοί σύμβουλοι για καθοδήγηση Βήμα βήμα το πώς να χειριστούν το θέμα χωρισμού, 
Οικονομική βοήθεια για γονεικές η άνεργες μητέρες. Κάποια μάνα μεγάλωσε όλους αυτούς τους πατεράδες που 
ξαφνικά Προτιμούν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με Τους παππούδες παρά με τη μητέρα των παιδιών τους. Οι 
περισσότερες μητέρες θυσίασαν την καριέρα τους για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. 
Πως Ακριβώς θα θηλάζουν τα μωρά με «αναγκαστική» Συνεπιμέλεια και «Αναγκαστικό» χρόνο επικοινωνίας;  
 
Μαρτίου 2021, 22:33 | Αναστάσιος Για άλλη μια φορά γίνεται αναφορά στο άρθρο 4 στον όρο ‘επιμέλεια’. Δεν 
θα έπρεπε να υπάρχει η επιμέλεια (custody) αλλά γονικές ευθύνες (parental responsibilities) που είναι κοινές και 
περιέχουν τα πάντα. Αυτές είναι δικαίωμα και καθήκον. Η κοινή γονική ευθύνη σημαίνει ότι οι γονείς έχουν έναντι 
των παιδιών τους δικαιώματα, καθήκοντα και ευθύνες. Ο σεβασμός της οικογενειακής ζωής αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ETS 
No. 5) και πολλά διεθνή νομικά κείμενα. Το πραγματικό γεγονός του να βρίσκονται μαζί ένας γονέας και το παιδί 
είναι ένα ουσιαστικό μέρος της οικογενειακής ζωής. Ο χωρισμός γονέα και παιδιού έχει μη αναστρέψιμες 
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επιπτώσεις στις σχέσεις τους. Μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και ιδιαίτερα σοβαρές υπό το πρίσμα του 
συμφέροντος του παιδιού θα πρέπει να επιτραπεί να δικαιολογηθεί ένας χωρισμός, που διατάσσεται από δικαστή. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:26 | ΔΠ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων 
στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή αναφορά 
σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της γονικής 
μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο 
γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το 
τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, τα παιδιά πρέπει να απαλλαγούν 
από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για 
την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής “Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:07 | ΔΠ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι διαφωνίες 
μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που θα 
προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπΗ 
παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει 
για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και 
εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το 
τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:00 | Δημήτρης Καραβασίλης Η παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει 
την χρήση σχεδίων ανατροφής τέκνου. Με αυτά θα ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, σπουδών, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και 
αρχές της ανατροφής του παιδιού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο 
οι γονείς καλούνται να απαντήσουν. Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον 
άλλο κατά τη πρώτη υποχρεωτική συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει 
στη συμφωνία ενώπιον συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας 
των γονέων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:44 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή 
επιμέλεια και να αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός 
προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, 
σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπ Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο 
γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε 
να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:19 | ΣΤΡΑΤΟΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
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θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:58 | Γιάννης Π Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί 
ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός 
προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του 
ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων 
στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η 
επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:50 | ΛΑΜΠΡΟΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ.\ Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:01 | ΤΑΣΟΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. 
Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε 
να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για 
να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που ονομάζεται γονικός 
προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του 
ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή των γονέων 
στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα ρυθμίζεται η 
επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:23 | ΚΩΣΤΑΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
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29 Μαρτίου 2021, 20:50 | ΚΩΣΤΑΣ Μ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:49 | ΣΩΣΩ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
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φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:09 | ΦΩΤΕΙΝΗ Δ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:41 | VIDAS Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:16 | ΜΑΡΙΑ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:39 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:11 | ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΟΥ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται 
οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» 
που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, 
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δαπάνες κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που 
πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν 
υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, 
που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και 
της φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα 
γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:36 | ΧΡΗΣΤΟΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:07 | ΘΑΝΑΣΗΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:37 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:00 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
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29 Μαρτίου 2021, 19:13 | ΜΠΑΜΠΗΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:36 | ΝΑΤΑΣΣΑ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:33 | ARHS Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του 
Κου Τσιάρα και κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα οικογενειακά 
δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε σωστές αποφάσεις 
και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες δεν αφορούν τον 
κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή οι επόμενες 
εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις 
σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ της 
συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε καμμία 
αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας θα χάνει την γγονική μέριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια 
διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ. 
ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:29 | Νικόλας Δ. Να καθιερωθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το Προγαμιαίο Συμβόλαιο και να έχει Ισχύ. 
Χωρίζουν τα ζευγάρια για το παραμικρό, γιατί φεύγοντας οι κυρίες παίρνουν εκτός από το παιδί και μία περιουσία 
μαζί τους, κι ας μην έχουν προσφέρει το παραμικρό στην απόκτηση αυτής. Δικαιοσύνη τώρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:24 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ τα διαζύγια πρεπει να τελεσιδικούν εντός 6 μηνών. Το διαζύγιο μου δεν εχει 
βγει εδω και 6 χρόνια και η σύζυγος θα το παει και στον Αρειο Πάγο αφού με αυτό το τρόπο λυμένεται με τη 
περιουσία μου και ο σύντροφος της διαμένει στο σπίτι μου εδω και έξη έτη !!!!!!ο Σύντροφος είναι δικηγόρος, 
χρησιμοποιεί όλα τα μέσα ( αναβολές κλπ ) για να παρατείνει τη κατάσταση και βέβαια τους κοστίζει πολύ 
λιγότερο το να κάνουν τρεις δίκες απο το να πληρώσουν τα 70 ενοίκια που έχουν ήδη γλυτώσει. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. 
Γιατ΄η Γονική μέριμνα και η επιμέλεια θα πρέπει να συμφωνείτε ? Μα και φυσικά δε θα συμφωνηθεί…. Πρεπει να 
διατυπωθεί αλλιώς. 
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29 Μαρτίου 2021, 17:49 | ΣΠΥΡΟΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ. Ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η συμμετοχή 
των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ’ εξαίρεση διαμένει με ένα γονέα 
ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:31 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. Το συναινετικό διαζύγιο πρέπει να ακολουθείται από τους κανόνες της. 
Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των 
δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ. Μόνο έτσι θα έχουμε υγιή 
ψυχικά , ευτυχισμένα και χαρούμενα παιδιά σήμερα και ισορροπημένους πολίτες αύριο. Είναι η μεγάλη ευκαιρία 
για τα παιδιά , τους γονείς , την Ελλάδα. Νομοθετείστε σωστά και δίκαια !!! ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!! Ήταν προεκλογική δέσμευση! Είναι απαίτηση!  
 
29 Μαρτίου 2021, 16:21 | Μαρια Ψαρα Δυο γονείς μαζί η τε χόρια θα πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ τώρα, όχι εγωισμοί και συμφέροντα , ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ . Και ΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:42 | Ευσταθιος να προστεθεί «ο γονέας ή οι γονείς με τους οποίους διαμένουν». Αλλιώς 
είναι ξεκάθαρο ότι στερείτε στο παιδί τη δυνατότητα να ανατρέφεται και απο τους δυο. Αν δεν υπάρχει ισότητα-
δικαιοσύνη απο τον νόμο, η ευνοημένη πλευρά πάντα θα προσφεύγει στη δικαιοσύνη για να κερδίσει το 
προβάδισμα που η ίδια η δικαιοσύνη της δίνει. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:55 | Καλλιμαχος Καρασαββας Στην παραγαφο 2 να προστεθει στο τελος «..εφόσον δεν 
εχουν κατανεμηθει εξίσου». Πάλι αναφερόμαστε σε αποκλειστική επιμέλεια, και προφανως κοινή γονική μέριμνα, 
που υπάρχει και με το υπάρχων οικογενειακό δίκαιο. Πάλι τα παιδιά δε θα μπορούν να έχουν την επίβλεψη και 
των δυο γονέων σε θέματα παιδείας, υγειας κλπ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:13 | Γεωργιος Στο συνενετικό διαζύγιο μπορουν να λυθούν όλα που δημιουργούνται στην 
παάγραφο 2 μόνο αν ρητά στο νόμο υπάξει η ιεράρχηση από τον νομοθέτη των παρακάτω. 1. Η κατοικία που 
γεννήθηκε το παιδί είναι η κατοικία ορισμού. 2. Όρισμος εναλλαγής κατοικίας. 3. Χρόνος διαμονής του παιδιού 
με τους γονείς του. πχ Αν είναι η διαμονη είναι 50/50 θα έχει διαφορετικές υποχρεώσεις και δικαιόματα με 
διαμονή 66/33. Με τη υποχρεωτίκη λύση των παραπάνω όλα τα άλλα λυνονται. ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:25 | Αntonia Κατά τον τρόπο αυτό η κοινή επιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία 
αποκλείεται. Μέχρι τώρα επιτρεπόταν αφού στο συμφωνητικό έπρεπε να περιληφθεί ο τόπος κατοικίας και όχι ο 
γονέας με τον οποιό το τέκνο διαμένει. Μία επιτυχημένη πρακτική δεκαετίας καταργείται. Εμείς την εφαρμόζουμε 
επτά χρόνια με απόλυτη επιτυχία. Για το λόγο αυτο να προστεθεί «ο γονέας ή οι γονείς με τους οποίους 
διαμένουν». 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:46 | Σύλλογος Συνεπιμέλεια Το άρθρο 1441 παρ. 2 και 3 πρέπει ν’ αντικαθικατασταθεί ως 
εξής: Άρθρο 1441 παρ. 2 και 3 «2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζονται με 
έγγραφη συμφωνία τα εξής: α) ο τόπος κατοικίας του τέκνου β) οι όροι της εναλλασσόμενης διαμονής ή ο γονέας 
με τον οποίο θα διαμένει το τέκνο και η επικοινωνία του άλλου γονέα με αυτό, γ) η διατροφή του τέκνου, δ) η 
συμφωνία των γονέων για την ανατροφή των παιδιών με την οποία ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον θέματα 
εκπαίδευσης και μόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 1518 ΑΚ, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και 
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συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχών ανατροφής του παιδιού. Οι ανωτέρω έγγραφες συμφωνίες 
ισχύουν κατ’ ελάχιστον για 2 έτη. 3. Οι έγγραφες συμφωνίες των παραγράφων 1 και 2 υποβάλλονται από τους 
πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, σε συμβολαιογράφο ή με χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου να λυθεί ο γάμος συναινετικά. Στο άρθρο 6 του 
Ν 4640/2019 στην παρ. 1 στο τέλος της περ. α) προστίθεται εδάφιο: Σε διαφορές σχετικά με την ανατροφή τέκνου 
έκαστος των διαδίκων καταθέτει πριν από την πρώτη συνεδρία στον διαμεσολαβητή συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο σχέδιο ανατροφής τέκνου που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του 
άρθρου 1441 Α.Κ συμφώνου γονικής ανατροφής και παραδίδει αντίγραφο στον άλλο διάδικο, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί στη διαμεσολάβηση ή και δικαστικά. 
 

28 Μαρτίου 2021, 13:15 | DIONISIS Άρθρο 4 Συναινετικό διαζύγιο Η παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει 

να προβλέψει την χρήση σχεδίων ανατροφής τέκνου. Με αυτά θα ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψηςς, σπουδών, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχές της ανατροφής του παιδιού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να 
εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο οι γονείς καλούνται να απαντήσουν. Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να 
παραδώσουν ο ένας γονέας στον άλλο κατά τη πρώτη υποχρεωτική συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του 
κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει στη συμφωνία ενώπιον συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως 
προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας των γονέων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:09 | Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης Ένα από τα βασικά προβλήματα στην λύση του γάμου είναι 
η έλλειψη παιδείας, κουλτούρας και άγνοια περί των νομικών θεμάτων και προβλημάτων που μπορεί να 
προκύψουν από το διαζύγιο. Ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά , κατά την λύση του γάμου θα πρέπει η πολιτεία να 
ορίσει κάποιες δικλίδες ασφαλείας, για το καλό των παιδιών. Το βασικότερο ότι το παιδί δεν θα χάσει κάποιον 
από τους δύο γονείς, άρα ισότητα και ισονομία σε όλα σε ότι αφορά το παιδί, υποχρεώσεις, δικαιώματα, χρόνο 
με αδιάσπαστη κοινή επιμέλεια και μέριμνα και το δεύτερο ένα πλάνο ανατροφής όπου θα υπάρχει μια 
καθοδήγηση στα θέματα που πρέπει να αποφασισθούν , ώστε να αποφεύγονται τα αδιέξοδα προβλήματα και να 
αποφορτιστούν τα δικαστήρια. 
 
28 Μαρτίου 2021, 01:20 | ΑΑ Για να συμφωνήσουν οι γονείς πρέπει να νομοθετηθεί ίσος χρόνος και διαμονή του 
τέκνου στις οικίες και των δύο γονιών του . Εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
28 Μαρτίου 2021, 01:48 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στην παράγραφο 2 Η γονική μέριμνα και ιδίως η επιμέλεια των 
τέκνων θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά κοινή και ίση και για τους δύο γονείς ,εκτός εαν κατόπιν συμφωνίας τους 
το ρυθμίσουν διαφορετικά .Τόπος διαμονής των τέκνων να είναι ο τόπος και των δύο γονέων. Σε περίπτωση που 
οι γονείς διαμένουν σε άλλη πόλη τότε να υποχρεούνται σε καταχώρηση α και β τόπου κατοικίας, με κύριο τον α. 
Ως προς την επικοινωνία θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση για ελάχιστο χρόνο ,κάθε μέρα και υποχρέωση τόσο 
για τηλεφωνική ,όσο και μέσω βιντεοκλήσεων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:27 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ(ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ). 
 
27 Μαρτίου 2021, 14:18 | Γιωργος Δ. Το συμφερον του τεκνου ειναι η ΙΣΟΧΡΟΝΗ παρουσια και των ΔΥΟ γονιων 
στην ανατροφη και το μεγαλωμα του. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
 
27 Μαρτίου 2021, 10:43 | Ασπασία Λ. Η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να 
θεωρείται δεδομένο ότι η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού κατά 50-50 μεταξύ των γονέων και ΕΦΟΣΟΝ ο ένας 
εκ των δύο γονέων το επιθυμεί γιατί δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σ΄ αυτό, ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ να ρυθμίζονται κατά 
περίπτωση οι ειδικοί όροι. Γονική μέριμνα και επιμέλεια είναι ταυτόσημοι όροι, τουλάχιστον όπως έχει 
καθιερωθεί στη μέχρι τώρα πράξη και δίνει το δικαίωμα πολλών αυθαιρεσιών και πράξεων που κάθε άλλο παρά 
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στο όφελος του παιδιού αποβαίνουν. Δηλαδή ο Νόμος πρέπει να ξεκινάει ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΦΗΤΗΡΙΑ τη 
συνεπιμέλεια 50-50 κι από κει και πέρα να εξετάζεται κατά περίπτωση και να προσαρμόζεται αναλόγως. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:22 | Μπατσακουτσας Δημήτρης Στην παραγαφο 2 να προστεθει στο τελος «..εφόσον δεν 
εχουν κατανεμηθει εξίσου». Θα πρεπει να καλυφτουν όλες οι περιπτωσεις και καλυπτονται με αυτην την 
προσθηκη. 
 
25 Μαρτίου 2021, 22:23 | ΓΟΝΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής 
«Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των 
συζύγων, που ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του 
χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης 
και η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα 
γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
25 Μαρτίου 2021, 22:02 | ΓΟΝΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται 
οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» 
που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, υγεία, 
δαπάνες κλπ Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο γονικός προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο 
συναινετικό διαζύγιο. 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:47 | Παρασκευή Δ Δυστυχώς τα ζευγάρια στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια χωρίζουν 
πολύ εύκολα και για ασήμαντους λόγους. Το μεγαλύτερο μέρος σ’ αυτό φέρνουμε εμείς οι γυναίκες. Λυπάμαι 
πολύ γι’ αυτό. Δώστε κίνητρα στο ζευγάρι να μην χωρίζει εκτός από σοβαρούς λόγους. Τα οικονομικά οφέλη που 
επωφελούμαστε εις βάρους του συζύγου μετά από έναν χωρισμό, χωρίς να τα δικαιούμαστε κανονικά, μας 
οδηγούν στο να χωρίζουμε εύκολα, παίρνοντας μαζί μας και το παιδί ή τα παιδιά. Η Ελληνική Οικογένεια 
διαλύεται. 
 
24 Μαρτίου 2021, 20:18 | Μπατσακουτσας Δημήτρης Στην παραγαφο 2 να προστεθει στο τελος «..εφόσον δεν 
εχουν κατανεμηθει εξίσου». 
 
24 Μαρτίου 2021, 17:59 | Λαδάκης Κωνσταντίνος Στην περίπτωση που αμέσως μετά την έγγραφη συμφωνία των 
συζύγων, ο ένας εκ των δύο εφεύρει αλλαγή συνθηκών και ζητήσει να ακυρωθεί η συμφωνία, ποια θα είναι η 
συνέχεια; Προφανώς η συνέχεια θα δοθεί στο δικαστήριο το οποίο θα εφαρμόσει το νομολογιακό έθιμο που 
λειτουργεί σαν ένα απόρθητο οχυρό. Ο «πρωτεύων» γονέας θα έχει κατοχυρώσει τα πλεονεκτήματα της έγγραφης 
συμφωνίας και το ρόλο του πρωτεύοντα, ενώ αντιθέτως ο «δευτερεύων» γονέας δεν θα έχει κατοχυρώσει τίποτε 
απολύτως. Η τρέχουσα νομολογία της αποκλειστικής επιμέλειας σε συνδυασμό με τη βραδύτητα η οποία 
χαρακτηρίζει την ελληνική δικαιοσύνη έχει σαν αποτέλεσμα, η προσωρινή-πρόχειρη απόφαση των ασφαλιστικών 
μέτρων να προδικάζει και το αποτέλεσμα της κυρίως δίκης. Με γονέα με τον οποίο ο ανήλικος συνήθως διαμένει 
(δηλαδή χωρίς εναλλασσόμενη κατοικία) και χωρίς ίσο χρόνο ανατροφής (και όχι επικοινωνίας), η έγγραφη 
συμφωνία θα μπορεί εύκολα να λειτουργήσει ως δούρειος ίππος εις βάρος του «δευτερεύοντα» γονέα. Η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας θα μπορεί να καταστεί νομιμοφανής και διαρκής με μια απλή-πρόχειρη 
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Λαδάκης Κωνσταντίνος. 
 
24 Μαρτίου 2021, 11:54 | Θ.Κ Στο άρθρο 2 πρέπει να αλλάξει η διατύπωση και να προάγει την συνεπιμέλεια, 
ισόποση κατανομή χρόνου μεταξύ των δύο γονέων, εναλλασόμενη κατοικία, ίσες ευθύνες. Με αυτό τον τρόπο 
προάγεται η συνεργασία και όχι η αντιδικία μεταξύ των γονέων η οποία προάγει το συμφέρον του παιδιού. 
 
24 Μαρτίου 2021, 08:42 | Λαδάκης Κωνσταντίνος Στην περίπτωση που αμέσως μετά την έγγραφη συμφωνία των 
συζύγων, ο ένας εκ των δύο εφεύρει αλλαγή συνθηκών και ζητήσει να ακυρωθεί η συμφωνία, ποια θα είναι η 
συνέχεια; Προφανώς η συνέχεια θα δοθεί στο δικαστήριο το οποίο θα εφαρμόσει το νομολογιακό έθιμο. 
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Μεταφέρω τη δική μου εμπειρία για να εξηγήσω τι εννοώ. Πριν αποχωρήσω από την κοινή μας οικία, με την πρώην 
σύζυγο υπογράψαμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που ρύθμιζε μεταξύ άλλων και όλα αυτά που προβλέπεται να 
ρυθμίζονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Αμέσως μετά υπήρξε αλλαγή της συμπεριφοράς της η οποία 
κατέληξε να ζητήσει με φαιδρές δικαιολογίες να μου αφαιρεθεί η γονική μέριμνα στο σύνολο της. Κανένα 
δικαστήριο στη συνέχεια δεν αποδέχθηκε κανέναν από τους ισχυρισμούς της αυτούς. Όμως κανένας από τους 15 
συνολικά δικαστές (συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου) δεν έλαβε υπόψη του το ιδιωτικό συμφωνητικό 
αφού δεν μνημονεύτηκε σε καμία απόφαση. Το ποινικό δικαστήριο την καταδίκασε οριστικά και αμετάκλητα για 
παραβίαση δικαστικής διαταγής που αφορούσε στην επικοινωνία. Αυτές οι καταδίκες δεν είχαν όμως καμία 
απολύτως αρνητική συνέπεια γι’ αυτήν. Αντιθέτως κατάφερε να κατοχυρώσει όλα τα πλεονεκτήματα που της έδινε 
το ιδιωτικό συμφωνητικό σχετικά με το ανήλικο τέκνο μας, ενώ ταυτόχρονα πέτυχε να μην τηρήσει καμία από τις 
υποχρεώσεις της που προέβλεπε το συμφωνητικό. Επίσης ουδέποτε εφάρμοσε καμία από τις δικαστικές 
αποφάσεις που αφορούσαν στην επικοινωνία μου με το ανήλικο τέκνο μας. Η παραπάνω μέθοδος των έγγραφων 
συμφωνιών είναι μια μέθοδος γνωστή στο νομικό κόσμο και εφαρμόζεται χρόνια, όταν βέβαια βρεθούν 
ανυποψίαστοι αντίδικοι όπως εμένα. Μέχρι σήμερα η προσωρινή-πρόχειρη απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων 
προδικάζει και το αποτέλεσμα της κυρίως δίκης. Έχει έτσι διαμορφωθεί ένα νομολογιακό έθιμο που λειτουργεί 
σαν απόρθητο οχυρό. Σε συνδυασμό με τη βραδύτητα η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική δικαιοσύνη (7μιση !!! 
χρόνια στη δική μου περίπτωση), με γονέα με τον οποίο ο ανήλικος συνήθως διαμένει (δηλαδή χωρίς 
εναλλασσόμενη κατοικία) και χωρίς ίσο χρόνο ανατροφής (και όχι επικοινωνίας), η έγγραφη συμφωνία θα μπορεί 
εύκολα να λειτουργήσει ως δούρειος ίππος εις βάρος του «δευτερεύοντα» γονέα. Η υπαίτια παράβαση των όρων 
της συμφωνίας θα μπορεί να καταστεί νομιμοφανής με την αρωγή της νομολογίας, δηλαδή με μια απλή-πρόχειρη 
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Λαδάκης Κωνσταντίνος. 
 
24 Μαρτίου 2021, 01:27 | Νικολαος Ειμαι πατερας ενος πενταχρονου παιδιου!!! χωρισαμε με την μητερα του 
μεσω συνεναιτικου διαζυγιου!!! Αποφασισαμε ολα στην μεση για το καλο του παιδιου μας. Ολα βαιναν καλως 
οταν μετα απο 2 μηνες μια ημερα με πηραν απο το πρωτοδικειο Λαμιας κ μου ειπαν οτι την αμεσως επομενη μερα 
υπαρχει δικαστηριο για την επιμελεια του τεκνου μου κ πρεπει να παραυρεθω αλλιως θα δικαστω ερρημιν!!! 
κακην κακως πηγα στο σπιτι απο το οποιο εφυγα κ αφησα ολα τα επιπλα κ συσκευες για το καλο του παιδιου μας 
κ δεν βρηκα ουτε μανταλακι!!! Την επομενη πηγα στο δικαστηριο κ η πρωην μου με εναν οχετο ψεμματων κ μια 
φωτογραφια με μελανιασμενο χερι (δεν ξερω καν αν ηταν δικο της) ζητουσε αποκλειστικη επιμελεια γι αυτο κ 
πηγε στην Λαμια, οι γονεις της μενουν σε ενα χωριο 1 ωρα απτην Λαμια!!! ΕΠΑΘΑ ΣΟΚΚΚΚΚΚΚΚ, δεν πιστευα οτι 
συμβαινει αυτο!!! Μια απαγωγη ανηλικου παιδιου κ μια ληστεια σπιτιου που θα την ζηλευαν οι μεγαλυτεροι 
κλεφτες παγκοσμιως επιβραβευτηκε με 300 ευρω τον μηνα κ μενα δυο ΠΣΚ τον μηνα να κανω γυρω στα 2000 
χιλιομετρα για το αγορι μου!!! Το παιδι καθε μα καθε φορα με ρωταει ποτε θα ρθει πισω στον τοπο του στο 
σχολειο του στους φιλους του κ στην οικογενεια του!!! καθε φορα στον δρομο της επιστροφης κλαιει 
ΑΚΟΥΤΕΕΕΕ??? κλαιει με σπαραγμο κ γω πρεπει να του λεω ψεματα οτι μια μερα θα γυρισεις πισω για παντα!!! 
Λεω ψεματα στο παιδι μου επειδη τη μανα του την παρατησε η σχεση που ειχε κ γιαυτο χωρισαμε κ αντι να 
σκεφτει την ψυχη του παιδιου της σκεφτηκε τον εαυτο της κ τιποτα αλλο!!! Τελος τα παραμυθια με τις 
κακοποιημενες μανες!!! ΕΔΩ μιλαμε για τα παιδια μας που ειναι ανηλικα οι υπολοιποι ειμαστε εννηλικες θα 
βρουμε μια ακρη!!! Τα παιδια κ τα ματια μας!!! Καθε παιδι να επαναπατριστει στον τελευταιο τοπο κοινης 
κατοικιας πριν το διαζυγιο!!! Δεν ειναι κακη ασκηση της γονικης μεριμνας οταν ο οποιοσδηποτε ΞΕΡΙΖΩΝΕΙ ενα 
παιδι απο τον τοπο του??? Το παιδι δεν εχει δικαιωματα??? Για τα δικαιωματα του παιδιου δεν γινεται η  
διαβουλευση??? Ελευθερωστε τις παιδικες ψυχες ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 40 χρονια φτανουν!!! 
 
23 Μαρτίου 2021, 23:27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ παρ.2 να γίνει: να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής 
μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η 
επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους ξεκινώντας από το ιδανικό 50/50 όπου είναι δυνατό 
(λόγω απόστασης) και καταλήγοντας σε όποια συμφωνία των γονέων μεταξύ τους. 
 
23 Μαρτίου 2021, 23:16 | Δ.Ξ Η φράση «η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων,» 
πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να διαγραφεί γιατί δυναμιτίζει τον νέο κανόνα της ΑΚ 1513, περί κοινής άσκησης της γονικής 
μέριμνας μετά το διαζύγιο. Εφόσον κανόνας είναι πλέον η κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας, δεν πρέπει να 
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απαιτείται για τη συναινετική λύση του γάμου η ρύθμιση της κατανομής της γονικής μέριμνας. Αυτή και μετά το 
διαζύγιο, θα συνεχίσει να ασκείται όπως σε κάθε περίπτωση λύσης γάμου ή διάστασης, δηλαδή εξ αρχής από 
κοινού. Εάν παραμείνει η διατύπωση κανείς δεν θα λύει συναινετικά το γάμο, αφού με πρόσχημα τη μη συμφωνία 
ως προς την κατανομή της γονικής μέριμνας και, ιδίως, της επιμέλειας θα προσφεύγουν όλοι στα δικαστήρια για 
τη λύση του γάμου, αφού έτσι εξασφαλίζεται η κοινή άσκησή της. Η διάταξη εισάγει ανεπίτρεπτη διαφορετική 
μεταχείριση των τρόπων λύσης του γάμου. Πρέπει, λοιπόν, άμεσα να διορθωθεί ώστε ό,τι ισχύει στην ΑΚ 1513 να 
ισχύει και εδώ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:30 | Δβ Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης της ισχύος του 
εκτελεστού χαρακτήρα της συμφωνίας σύμφωνα με την παρ. 4 αρ. 1441 Α.Κ. εφόσον αυτή εξακολουθεί να τηρείται 
και πέραν της ορισθείσας συμβατικής διάρκειας (διετία ή για όσο έχει συμφωνηθεί), καταστάσα έτσι αορίστου 
χρόνου. 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:08 | ΑΡΗΣ Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται 
ως εξής: «Άρθρο 1441: 2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή 
την κοινή ψηφιακή δήλωση της παρ. 1 ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που καταρτίζεται όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 και ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη, να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η 
επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο 
γονέα και<>. Για ποιά διατροφή μιλάει το Νομοσχέδιο, συνεπιμέλεια δεν φέρνει, ισότητα βαρών δεν φέρνει? Ο 
καθείς εκ των γονέων θα βαρύνεται ισότιμα με τα βάρη ανατροφής του ανηλίκου… Μάλλον δεν φέρνει 
συνεπιμέλεια .. φερνει αυξημένη επικοινωνία αλλά με διατροφές τις ίδιες να βαρύνουν τον δευτερεύον γονέα 
(πατέρα). Σας κοροιδέψαμε, πάντως ο Κοντονής ήθελε να φέρει ακριβώς το ίδιο νομοσχέδιο το οποίο συνεδευόταν 
και απο ποινές για τον αποξενωτή γονέα και δήλωνε εχθρός της συνεπιμέλειας.. Ο Κος Υπουργός μας κρύβει κάτι, 
σαν επιστήμονας που ειναι γιατι εμεις ειμαστε του δημοτικού πως το ανωτέρω αρθρο ο Κοντονής το ελεγε 
αυξημένη επικοινωνία με διατροφή και ο Υπουργός το βαφτισε συνεπιμέλεια με διατροφή. Αυξημένη επικοινωνία 
δεν θα πάρω αλλά θα μαζεψω τα λεφτα να προσφυγω ΕΔΑΔ να τιμωρηθεί η Ελλάδα. 
 
22 Μαρτίου 2021, 15:08 | Λ. Βενιγένης Για να έχουμε επίτευξη της παρουσίας και των δύο γονέων στην ανατροφή 
του παιδιού μετά το διαζύγιο, μείωση των αντιδικιών και των δραμάτων, θα πρέπει στο άρθρο αυτό να δοθεί 
ιδιαίτερη σημασία από τον νομοθέτη. Ο νόμος πρέπει να «σπρώχνει» τους γονείς στη συνεργασία και όχι στην 
αντιδικία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση στην παράγραφο 2 του άρθρου ως εξής: Το άρθρο 
1441 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1441 Συναινετικό διαζύγιο 
1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση να λύσουν τον γάμο τους. Στην περίπτωση 
υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων. Η 
έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση συνάπτονται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία ή με ψηφιακή 
σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Όταν η συμφωνία είναι έγγραφη, 
υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον 
είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα 
πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. 2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την 
έγγραφη συμφωνία ή την κοινή ψηφιακή δήλωση της παρ. 1 ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
καταρτίζεται όπως ορίζεται στην παρ. 1 και ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη, να ρυθμίζεται -σε περίπτωση που 
δεν είναι από κοινού- η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, 
ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το συμφέρον του τέκνου είναι η όσο το δυνατόν πιο ενεργή και ισότιμη ανατροφή του και από τους δύο του 
γονείς. 3. α. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και κάθε χωριστή συμφωνία για την επιμέλεια, 
τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υποβάλλονται από τους 
πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο. β. Η κατάρτιση 
της συμβολαιογραφικής πράξης της παρ. 4 απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των 
συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών. 4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει 
τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική 
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πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι 
εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα δίδεται τον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της 
πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων, η πράξη 
αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζονται η 
επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με 
την ίδια διαδικασία. 5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης 
στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου, ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)». 
 
22 Μαρτίου 2021, 13:31 | Ηλίας Παρασκευόπουλος Το αμφίσημο πεδίο που καταλάμβαναν μέχρι σήμερα οι 
έννοιες «γονική μέριμνα» και «επιμέλεια» οφείλει να διαλευκανθεί κατά τρόπο απόλυτο και πλήρως κατανοητό 
τόσο για τους γονείς όσο και για τους κρατικούς λειτουργούς. Η από κοινού άσκηση της «γονικής μέριμνας» πρέπει 
είτε να εξαλείψει εντελώς την έννοια της «επιμέλειας» είτε να την περιορίσει δραστικά σε απλές καθημερινές 
αποφάσεις ήσσονος σημασίας για τη διαβίωση του τέκνου και σίγουρα σε αποφάσεις που δεν έχουν μακροχρόνιες 
συνέπειες στη ζωή του. 
 
22 Μαρτίου 2021, 12:51 | στρατος για το ηλεκτρονικο διαζυγιο δεν εχει διευκρινιστει αν χρειαζεται δικηγορος ή 
συμβολαιογραφος.για να υπολογισουμε και το κοστος. 
 
22 Μαρτίου 2021, 00:39 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια 
και να αποφεύγονται οι διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός 
ανατροφής τέκνου» που θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο, 
δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες κλπ Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο γονικός 
προγραμματισμός ανατροφής τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαμβάνεται στο συναινετικό διαζύγιο. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Αν υπάρχουν 
ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που 
ονομάζεται γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου και ισχύει για δύο έτη, η κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, και τα σχετικά με την υγεία, μόρφωση και εκπαίδευση του, καθώς επίσης και η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου. Σε περίπτωση που το τέκνο κατ εξαίρεση διαμένει με ένα 
γονέα ρυθμίζεται η επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο». 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:19 | Δήμητρα Τ. Το συναινετικό διαζύγιο δεν είναι κάτι καινούργιο. Ποιός πατέρας που του 
έχουν πάρει τα παιδιά του μακριά, έχει αποξενωθεί απο αυτά και ουσιαστικά πληρώνει για να τα δει, θα 
προχωρήσει σε συναινετικό διαζύγιο? Επίσης η μητέρα με το χαρτί του συναινετικού ζητάει διατροφή και για την 
ίδια επικαλούμενη το γεγονός ότι μεγαλώνει μόνη της τα ανήλικα τέκνα και δεν μπορεί να εργαστεί. 
 
20 Μαρτίου 2021, 23:23 | Δήμητρα Μπουκουβάλα-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια Η έγγραφη συμφωνία ή η κοινη ́
ψηφιακή δήλωση συνάπτονται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου 
δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Δεν διευκρινίζεται τι σημαίνει ψηφιακή σύμπραξη και με ποιο 
τρόπο μπορεί να γίνει αυτή. Επίσης, τόσο στο προηγούμενο άρθρο 1441 ΑΚ, όσο και μετά την προτεινόμενη 
τροποποίηση, ο νομοθέτης συνεχίζει να επιτρέπει η έγγραφη συμφωνία των συζύγων να είναι κοινή, τόσο για τη 
λύση του γάμου, όσο και για την επιμέλεια, τον τόπο διαμονής, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων 
τέκνων. Θα έπρεπε οι δύο αυτές συμφωνίες να συντάσσονται ξεχωριστά, μιας και η πρώτη ισχύει επ’ αόριστο, ενώ 
η δεύτερη είναι περιορισμένης ισχύος (συνήθως διετής ή μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων). 
 
20 Μαρτίου 2021, 19:13 | ΝΙΤΣΟΣ Ειδικότερες παρατηρήσεις επί του σχεδίου :Το νέο νομοσχέδιο και πάλι έχει 
σημαντικά κενά. Δεν έχει προβλεφτεί και γραφτεί μέσα στο νομοσχέδιο από το υπουργείο δικαιοσύνης τι ακριβώς 
θα γίνει με τα εκκρεμή δικαστήρια οικογενειακού δικαίου που είναι να γίνουν έως τις 30/06/21, θα υπάρχει 
δυνατότητα ακύρωσης, παραίτησης από αυτά των γονέων που θα διεκδικήσουν βάση του νέου νόμου, 
μεγαλύτερη επικοινωνία αλλά και συνεπιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους ; Δεν μπορεί να αφήνετε να υλοποιηθεί 
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ένα δικαστήριο μέχρι τις 30/06/21, αφού είναι σίγουρο ότι οι γονείς που δεν έχουν την επιμέλεια θα προχωρήσουν 
σε νέες αγωγές για διεκδίκηση των νέων δικαιωμάτων τους, έναντι του ανηλίκου τέκνου τους. Παρακαλώ για 
διόρθωση στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ενσωματώνοντας την κατάλληλη τροπολογία για το δικαίωμα παραίτησης γονέων από 
την δικάσιμο που έχουν ασκήσει με παλαιότερες αγωγές τους, για τα εκκρεμή δικαστήρια οικογενειακού δικαίου, 
από το άνοιγμα αυτών μετά covid εποχή, έως και τις 30/06/2021. 
 
19 Μαρτίου 2021, 21:33 | Νικος Η γονεϊκή αποξένωση και τα διαζύγια έχουν καταστεί ενα κοινωνικό φαινόμενο 
με καταιγιστική μορφή το οποίο έχει επιπτώσεις στα θεμέλια του έθνους. Η υπογεννητικότητα οφείλετε σε όλες 
αυτές τις καθιερωμένες πρακτικές των δικαστηρίων. Σύντομα το επόμενο οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα θα 
είναι η σαρία. Προφανώς μετά τη χειραφέτηση της γυναίκας κάποια απωθημένα και σύνδρομα από την εποχή της 
πατριαρχίας βγαίνουν στην επιφάνεια με εκδικητική διάθεση. Όπως γνωρίζουν και πρωτοετείς φοιτητές το δίκαιο 
είναι δυναμικό και σχετικό. Κάτι που ίσχυε εχθές μπορεί να μην ισχύει σήμερα και κάτι που ισχύει σήμερα μπορεί 
να μην ισχύει αύριο. Αυτή η υποκειμενικότητα του δίκαιου είναι που το καθιστά αδυναμο. Η νομολογία του Αρείου 
πάγου που μιλάει για βιολογική υπεροχή της μητέρας στην ανατροφή του τέκνου μπορεί να ισχύει σήμερα μετά 
τη χειραφέτηση της γυναίκας; Που είναι η ισότητα των δύο φύλλων όταν η γυναίκα δεν στρατεύεται. Εκτός των 
άλλων είναι άκρως ρατσιστική όταν απροκάλυπτα μιλάει για βιολογική υπεροχή. Δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις 
έχουν γίνει και η αφορμή για πολλά εγκλήματα με τελευταίο κλασικό παράδειγμα του αστυνομικού της τροχαίας 
Νέας Ιωνίας που εκτέλεσε την εν διάσταση σύζυγό του που είχαν διαμάχη για την επιμέλεια των τέκνων τους έξω 
από το Σκλαβενίτη στην Κηφισιά μαζί με τη φίλη της. Αλλά και άλλο παλαιότερο περιστατικό ο πρώην 
σωματοφύλακας του Σημίτη που σκότωσε γυναίκα και παιδί και αυτοκτόνησε στους Αγίους Αναργύρους. Και 
πλήθος άλλα περιστατικά για τα οποία ποιος φέρει το κρίμα της αμαρτίας για το αίμα που χύθηκε;;;; Τα 
περισσότερα παιδιά διαλυμένων οικογενειών παραστρατουν και πέφτουν στα ναρκωτικά η στην οπαδική βια. 
Ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα παιδιά όταν μια υπόθεση από τα ασφαλιστικά μέχρι να τελεσιδικισει περνά 
από 3-4 δικαστές για να διαχέεται η ευθύνη. Ένα άλλο παράξενο που έχει παρατηρηθεί είναι η τάση σε 
περιπτώσεις γυναικών ΑΜΕΑ με αναπηρία άνω του 70% να τους δίνετε η επιμέλεια του τέκνου. Με ποια λογική 
συμβαίνει αυτό που αντίκειται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα κάντε μια δημοσκόπηση πάνω σε αυτό το θέμα να 
δείτε τι θα σας απαντήσει η κοινωνία. Να στιλητευσω και μια πρόσφατη διαδικτυακή διάσκεψη δικαστικών οι 
οποίοι μιλώντας εντελώς θεωρητικά φάνηκε ότι είναι αποκομμένοι από την κοινωνία πράγμα που εν τη ρημη του 
λόγου της παραδέχτηκε μια εκ των ομιλητων η καθηγήτρια της νομικης. Το θέμα είναι εθνικό και δυναμιτιζει το 
κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. ΖΗΤΩ feminine potestas!!!! 
 
19 Μαρτίου 2021, 19:52 | ΚΠ Η φράση «η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων,» 
πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να διαγραφεί γιατί δυναμιτίζει τον νέο κανόνα της ΑΚ 1513, περί κοινής άσκησης της γονικής 
μέριμνας μετά το διαζύγιο. Εφόσον κανόνας είναι πλέον η κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας, δεν πρέπει να 
απαιτείται για τη συναινετική λύση του γάμου η ρύθμιση της κατανομής της γονικής μέριμνας. Αυτή και μετά το 
διαζύγιο, θα συνεχίσει να ασκείται όπως σε κάθε περίπτωση λύσης γάμου ή διάστασης, δηλαδή εξ αρχής από 
κοινού. Εάν παραμείνει η διατύπωση κανείς δεν θα λύει συναινετικά το γάμο, αφού με πρόσχημα τη μη συμφωνία 
ως προς την κατανομή της γονικής μέριμνας και, ιδίως, της επιμέλειας θα προσφεύγουν όλοι στα δικαστήρια για 
τη λύση του γάμου, αφού έτσι εξασφαλίζεται η κοινή άσκησή της. Η διάταξη εισάγει ανεπίτρεπτη διαφορετική 
μεταχείριση των τρόπων λύσης του γάμου. Πρέπει, λοιπόν, άμεσα να διορθωθεί ώστε ό,τι ισχύει στην ΑΚ 1513 να 
ισχύει και εδώ. 
 
19 Μαρτίου 2021, 13:56 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1) Εμφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη Επιμέλεια 
σε αυτήν τη μεταρρύθμιση, χωρίς να έχει δοθεί κάποιος καινούριος ορισμός αυτής. Μήπως θα πρέπει κάπου να 
ξεκαθαρίζεται πως η Επιμέλεια δεν έχει πια το τεράστιου εύρους περιεχόμενο που της έχει δώσει η μέχρι στιγμής 
Νομοθεσία και Νομολογία, αλλά πως αφορά αποκλειστικά την καθημερινή φροντίδα, δηλ. όχι τη λήψη σοβαρών 
αποφάσεων για το μέλλον του παιδιού, όχι επιλογή σχολείου, γιατρών παρακολούθησης, ξένων γλωσσών, 
αθλητικών-καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κλπ; Την Επιμέλεια μπορεί συνηθέστερα να την έχει ο ένας, τις 
αποφάσεις να τις έχουν και οι δύο γονείς με γονική μέριμνα. 2) Ακόμη και εάν περιοριστεί ευκρινέστατα το εύρος 
της έννοιας Επιμέλεια, θα χρειαστεί χρόνος για να κατανοήσουν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί λειτουργοί της υγείας 
και της εκπαίδευσης πως υπάρχει συν-απόφαση των γονέων ακόμη και όταν ο ένας έχει την Επιμέλεια μόνος του. 
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Θα χρειάζεται είτε να αναφέρεται ρητώς σε κάθε δικαστική απόφαση πως οι γονείς αποφασίζουν από κοινού για 
κάποια θέματα -και όχι αφηρημένα πως έχουν από κοινού το υπόλοιπο της γονικής μέριμνας- είτε να αποσταλούν 
διευκρινιστικές εγκύκλιοι από τα εκάστοτε αρμόδια Υπουργεία Υγείας, Παιδείας κλπ, προς όλες τις μονάδες τους. 
Όμως και πάλι, οι ιδιώτες πώς θα ενημερώνονται; -Ψυχολόγοι, Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, Δάσκαλοι 
Πολεμικών Τεχνών κλπ- Για αυτό, μήπως το καλύτερο θα ήταν να αφαιρεθεί τελείως η λέξη Επιμέλεια, και να 
διακρίνονται τα πεδία ασκήσεως της Γονικής Μέριμνας κατά το Legal Custody και Physical Custody, χωρίς άλλη 
βαρύγδουπη λέξη με αμαρτωλό παρελθόν που προκαλεί συγχύσεις και που αποτελεί ελλαδική πρωτοτυπία; 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 «Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ» 
 
 
1 Απριλίου 2021, 21:02 | ΣΥΝΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Υπουργέ μου να σου ζήσουν οι υποστηρικτές σου κατα της 
συνεπιμέλειας, σε κανένα Δίκαιο δεν υπάρχει το 50/50 στις κοινές γονικές ευθύνες γιατι εξυπακούεται συντεχνίτη 
Υπουργέ. 
 
1 Απριλίου 2021, 21:27 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΑΣ1. Oι 

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 21:55 | Μαρια Μειτη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 21:06 | Κωνσταντίνος Πασχαλίδης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Άρθρο 1514 A.K.: « 
(…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, ( Α ) (…) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ( Α ) Να προστεθεί η φράση μέσα σε 
παρένθεση: (η ανάθεση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο θα μπορεί να γίνεται από το δικαστήριο 
μόνο σε περίπτωση που ο άλλος γονέας είναι παραβατικός). 
 
1 Απριλίου 2021, 21:45 | Αφροδίτη Σταμπουλή Το πνεύμα αλλά και το γράμμα του νόμου θα πρέπει πρωτίστως 
να διέπεται από το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο σε όλες τις 
περιπτώσεις (πχ γονείς ψυχικά ασθενείς, βίαιοι, αμελείς κλπ). Ορισμένα άρθρα του ν/σ αναδεικνύουν και 
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υποθάλπτουν . ΤΡΟΦΗ ΕΓΩΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ με προσχηματα ανεδαφικά και είναι 
επισφαλή για την προάσπιση της καλής ψυχολογίας των τέκνων.. Γι' αυτό εφιστάται η προσοχή στους νομοθέτες 
και στους λαμβάνοντες τόσο κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις να λάβουν υποψη κάθε παράμετρο. Επιπλέον, η 
πρόταση για εναλλασσόμενη κατοικία μόνο προς όφελος του παιδιού δεν είναι. Η καλή ψυχολογία των παιδιών 
απαιτεί ασφάλεια, σταθερότητα και ηρεμία. Θα ήταν, δε, σκόπιμο να προωθηθεί η υποχρεωτικότητα και όχι 
απλώς το δικαίωμα της επικοινωνίας και σίγουρα όχι μόνο τα σ/κ και τα απογεύματα αλλά και στην "δυσκολη" 
καθημερινότητα των παιδιών, και εκεί είναι που θα αποδειχθεί ποιος θέλει στην ουσία συνεπιμέλεια προς όφελος 
των παιδιών του. Γονέας που θυμάται το ρόλο του αφότου εκδοθεί το εκάστοτε διαζύγιο και διεκδικεί "ισο χρόνο 
κλπ" προς οικονομικό και εγωιστικό όφελός του, δεν προωθεί το συμφέρον του τέκνου του..]]> 
<![CDATA[Το πνεύμα αλλά και το γράμμα του νόμου θα πρέπει πρωτίστως να διέπεται από το πραγματικό 
συμφέρον του παιδιού, το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις (πχ γονείς ψυχικά 
ασθενείς, βίαιοι, αμελείς κλπ). Ορισμένα άρθρα του ν/σ αναδεικνύουν και υποθάλπτουν. ΤΡΟΦΗ ΕΓΩΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ με προσχηματα ανεδαφικά και είναι επισφαλή για την προάσπιση της καλής 
ψυχολογίας των τέκνων.. Γι’ αυτό εφιστάται η προσοχή στους νομοθέτες και στους λαμβάνοντες τόσο κρίσιμες και 
σημαντικές αποφάσεις να λάβουν υποψη κάθε παράμετρο. Επιπλέον, η πρόταση για εναλλασσόμενη κατοικία 
μόνο προς όφελος του παιδιού δεν είναι. Η καλή ψυχολογία των παιδιών απαιτεί ασφάλεια, σταθερότητα και 
ηρεμία. Θα ήταν, δε, σκόπιμο να προωθηθεί η υποχρεωτικότητα και όχι απλώς το δικαίωμα της επικοινωνίας και 
σίγουρα όχι μόνο τα σ/κ και τα απογεύματα αλλά και στην «δυσκολη» καθημερινότητα των παιδιών, και εκεί είναι 
που θα αποδειχθεί ποιος θέλει στην ουσία συνεπιμέλεια προς όφελος των παιδιών του. Γονέας που θυμάται το 
ρόλο του αφότου εκδοθεί το εκάστοτε διαζύγιο και διεκδικεί «ισο χρόνο κλπ» προς οικονομικό και εγωιστικό 
όφελός του, δεν προωθεί το συμφέρον του τέκνου του.. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Σοφία Μαρινάκη ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…), 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Μαρία Κεφαλληνακη Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων . Σας παρακαλω καντε κατι για εμας της γιαγιαδες κ εμεις 
ειμαστε εδω .. πως θα βλεπω το εγγονι μου αν στον ενα γονεα δινεται μονο το 1/3 του χρονου . Κοιταξε λιγο τις 
περιπτωσεις που μπορουν να στηριξουν το 50-50 εναλασσομενη κατοικια συνεπιμελεια. Απεχω απο το σπιτι του 
εγγονου μου 3 χλμ 5 λεπτα με το αυτοκινητο κ το βλεπω 2 μερες τον μηνα μονο ειναι κριμα.. δεν φταιει πουθενα 
το παιδι ! ας ακουσουμε κ εκεινα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | Oμάδα κατά της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας Το συμφέρον των γονέων προέχει του 
συμφέροντος των γονέων. Δεν μπορεί να χαρίσετε την γονική μέριμνα σε όλους τους γονείς χωρίς να αξιολογηθεί 
η κάθε περίπτωση ξεχωριστά! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα, πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ 
με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον 
μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
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επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:50 | Τασος Τσαρας Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται … Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον?? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μας. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Αναστασία Νατσκαμη Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | teta S ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΡΕΜΗ KAI APOTELESMATIKH ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ 2 ΓΟΝΕΩΝ?ΑΦΟΥ ΧΩΡΙΣΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ…ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ…ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΗΜΑ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ!ΑΠΟΡΩ ΤΙ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ..ΠΑΝΤΩΣ ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ…ΚΡΙΜΑ, ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ…ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: Ο ΓΟΝΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΝΑ 
‘ΧΑΜΕ ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | Γιώργος Γεωργιάδης Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή 
των δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. 
Η απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης 
της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η 
γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί 
ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗΗ 
παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, 
ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της 
γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗΗ παραγραφος 4 να τεθεί ως 
εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού 
εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να 
εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 



1251 
 

 
1 Απριλίου 2021, 20:38 | Ιουστίνη Η γονική μέριμνα δεν μπορεί να δωθεί οριζοντίως από τον νομοθέτη. Πρέπει 
να προηγηθεί η αξιολόγηση και η καταλληλότητα των γονέων από τους αρμόδιους φορείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Μαρια Ξαγοραρη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τζιαμπαζλης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:35 | Κωνσταντίνος Πασχαλίδης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Άρθρο 1511 A.K.: «1. 
Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του 
τέκνου ( Α ) . (…) 2. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να 
μην κάνει διακρίσεις ( Β ) εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, (…) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ( Α ) και να μην κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε παιδιά εντός και εκτός γάμου. ( Β ) Η λέξη 
«διακρίσεις» να αντικατασταθεί από τις λέξεις «καμία διάκριση». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η προσθήκη αυτή είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με το συμφέρον του τέκνου. Η αντικατάσταση της λέξης «διακρίσεις» από τις λέξεις «καμία 
διάκριση» είναι απαραίτητη για να τονίσει ότι δεν επιτρέπεται κανένα περιθώριο διάκρισης από το δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:22 | ΑΘΗΝΑ Τζεη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 



1255 
 

σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | Κλειω Κοντακη Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων υπαρχουν κ γονεις που αξιζουν το 50-50 την εναλλασομενη 
κατοικια . δεν ειναι ολοι βιαστες κ δεν προκαλουν κακο στα παιδια τους. υπαρχουν παρα πολυ γονεις που θελουν 
να δωσουν αγαπη αφανταστη κ τα παιδια το χρειαζονται αυτο οπωσδηποτε. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | Μαγδαλινή Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο υγιών γονέων, συνεργατικών, ισορροποιημένων και όχι αδιάφορων , 
κακοποιητικών. Αυτό θα το κρίνουν οι αρμόδιοι δικαστές και όχι ο νομοθέτης που δεν γνωρίζει την ιδιαιτερότητα 
της κάθε περίπτωσης. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | ΝΕΡΤΙΛΝΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Νικολαος Νιτας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 



1258 
 

εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
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εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | Κωνσταντίνος Πασίλας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Ελενη Τζαβέλλα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 20:33 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ Εμείς οι άνω των 70 μαθαίναμε κάποτε ότι πυλώνες της 
Δημοκρατίας είναι η ισότητα και η ισονομία. Κοιτίδα της Δημοκρατίας οφείλει είναι το ίδιο το σπίτι που 
μεγαλώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας, δηλαδή οι μελλοντικοί πολίτες. Για ποια ισότητα και ποια ισονομία 
μιλάμε όταν υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο χρόνο (και ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά) που μπορεί κάποιο 
παιδί να περάσει με καθένα από τους γονείς του (και, αντίστοιχα, με τους παππούδες από τη μητέρα και τον 
πατέρα του); Όταν ένα τέτοιο παιδί κουβαλάει μέσα του τέτοια βιώματα κατάφωρης ανισότητας μέσα στο ίδιο 
του το σπίτι, τι εχέγγυα υπάρχουν ώστε να γίνει το ίδιο αργότερα ως ενήλικος προστάτης της Δημοκρατίας; Δε θα 
σας καλέσουμε να πάρετε μια γενναία απόφαση, αλλά τη μόνη σωστή απόφαση… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ, ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΞΕΝΩΤΕΣ. Αυτό και μόνο αυτό είναι προς το 
συμφέρον των παιδιών και εγγονιών μας. Ας μη φτάσουν και αυτά τα παιδιά μετά από πολλά χρόνια να 
αναγκάζονται να γράψουν ανάλογες γραμμές με αυτές σε κάποια από τις επόμενες κυβερνήσεις, παλεύοντας να 
προστατέψουν τα δικά τους παιδιά και εγγόνια… 
 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | ΟΛΓΑ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ  
 
1 Απριλίου 2021, 20:50 | Ηλίας Μανούσος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Χριστίνα Κτενιδου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
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του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Iωάννα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος 
του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:00 | Σουζάνα Ταστανη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Μαργαρίτα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | Κωστας Σαμαρας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
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σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:20 | Κατερίνα Στουζούκ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ-ΙΣΟΤΙΜΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Χρήστος Γενίτσαρης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | Ειρήνη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος 
του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Ελενη Πετρονικολου Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Ιορδανιδης Σ. Δεν είμαι ούτε εγκληματίας !!! Ούτε κάποιος αδιάφορος !!!! Τυπικότατος 
σρη καταβολή των 570€ διατροφής που έχει συμφωνηθεί !!!! ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ 
ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ!!!!!!! ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΜΟΥ ΚΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΩ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΤΙΣ ΛΗΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΓΩ ΚΑΝΩ ΔΥΟ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΩ ΠΕΡΑ !!! Η κυρία απολάμβανει τα 570€ Και αλλά 
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340€ Επιδόματα με τον νέο σύντροφο , αφήνοντας τα παιδιά σε μητέρα και κουμπάρες !!!! Αντί να τα έχει ο 
μπαμπάς !!!! Και ας έχει και 20 συντρόφους δεν μας ενδιΑφερει!!! Και ας πέρνει και 2000€ χρήματα του ελληνικού 
δημοσίου !! Μαγκιά της Και χαλάλι της !!!! Ας μου αφήσει τα παιδιά μου τα οποία τις είναι μεν βάρος αλλά 
αναγκαίο κακο!!!! Γιατί στις πλάτες των παιδιών βγάζει 900€ χωρίς να εργάζεται !!!! Ποιος είναι ο βασικός ;;; 
570€;;;;; Για 8 ώρες πενθήμερο ;;; ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΑΡΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ 50/50 Κοινή ανατροφή, 
Εναλλασομενη κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Ευαγγελία Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:00 | Φώτης Καλατζής Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. Η παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | θεοδώρα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος 
του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | Άννα Σ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ2η παράγραφος 
του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
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του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω, 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Χρήστος Μπάνος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | Γιουλη Πριφτη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ  
 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | Δημοσθένης Ραπτης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015, ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΕ 
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ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | MAKHS 1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα… νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό 
και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο… τίποτα περισσότερο… Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην 
παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. Έτσι το άρθρο διατυπώνεται: Άσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής».‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το 
εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στρην παράγραφο 3α μετά των γονέων να 
προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ 
Ετσι το άρθρο 8 διατυπώνεται: Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση 
του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν 
την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον 
οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και 
ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την 
άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του 
τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί 
να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ 
ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο 
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πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας 
συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε 
δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς 
του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου 
που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού 
Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 

μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ 
Άρθρο 9 « Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. Το άρθρο διατυπώνεται: «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο 
των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων 
του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν 
μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής 
αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα 
στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον 
του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα». Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ Να αντικατασταθεί 
ως κατωτέρω: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ. Να προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ Και διατυπώνεται όπως παρακάτω: Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. 
η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο 
γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον 
άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν 
συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να 
αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να 
διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει 
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να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής 
κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | Δαύρης Σ. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου να λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | Νικος Ταραντηλης Κύριε υπουργέ όπως ΙΣΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ 1000αδες !!!!!! Και 
από πίσω μας έχουμε έπι 4-5 φορές άτομα που μας πονάνε άρα μιλάμε για πολλές 10000αδες ΨΗΦΟΥΣ!!!! 
Νοιωθουμε ότι μας έχετε εξαπατήσει !!! Νοιωθουμε ότι μας έχετε ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΙ!!! Αλλά λέγατε πριν 2 μήνες !!!!! 
Το τίμημα της κοροϊδίας θα πέσει βαρύ!!!!!! Εμείς έτσι ΚΑι άλλιως είμαστε στο πατο!!! Όταν πλέον μας έχουν 
στερήσει με αποφάσεις copy paste τα παιδιά μας !!!! Θα κριθείτε κ ΥΠΟΥΡΓΕ!!!! Μην ανερειτε τα λόγια σας !!!!! 
Προλαβαίνετε ακόμη και τώρα να περάσετε το νομοσχέδιο που εσείς τάξατε. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!!!!! 50/50 ΙΣΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ, ΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. Εσείς αποφασίζεται !!! ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ 
ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ !!!! ΔΟΥΝΕ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:35 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Παναγιώτης Στόγιας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Νικολαος Πετρακακος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
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4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | Χρυσούλα Ροδουσάκη Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Κατερίνα Χριστοφόρου Κοινή Συναινετική Συνεπιμέλεια και Όχι Υποχρεωτική. Κάνοντας 
υποχρεωτική την συνεπιμέλεια υποχρεώνετε τα παιδιά να επωμιστούν βάρη που δεν τους αναλογούν και τους 
στερείτε το μέλλον. Η κοινωνία μας δεν είναι ισότιμη δυστυχώς και οι νόμοι καλό είναι να θεσμοθετούνται υπέρ 
των αδυνάτων. Αλήθεια πόσες περιπτώσεις κακοποιημένων πατεράδων έχουν καταγραφεί? Μητέρων και τέκνων, 
αντίστοιχα? Ας συμπεριληφθούν τα στοιχεία αυτά στις αποφάσεις σας παρακαλούμε. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Κώστας Είναι απαράδεκτο να θεωρούνται όλες οι περιπτώσεις ίδιες γιατί δεν είναι!!! 
Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον δικαστή να βλέπει και να κρίνει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά! Το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι έκτρωμα για τις μητέρες και τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα 
υγιές και σταθερό περιβάλλον, κάτι το οποίο δεν φέρνει απαραίτητα η υποχρεωτική συνεπιμέλεια! Συνεπιμέλεια 
πρέπει να ορίζεται ΜΟΝΟ έφοσον και οι δύο γονείς είναι ικανοί. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | Δημήτριος Λούκος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Ταμπακάκης Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
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ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σωτηροπούλου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
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τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | ΛΟΥΚΊΑ Το παιδί πρέπει να ακούγεται! δε πρέπει να λογοκρίνεται! οι ειδικοί κρίνουν το 
τι λέει ,πότε το λέει ,και τη συμπεριφορά του! ο νομοθέτης υπονοεί αστήρικτα στερεότυπα εναντίον των γυναικών 
ότι ασκούν πλύση εγκεφάλου. Δεν είναι σωστό να αναπαράγει ο νομοθέτης στερεοτυπικές και αναχρονιστικές 
αποψεις εναντίον των γυναικών και δεν αποτελούν αυτά αντικειμενικη θεώρηση, αλλά υποκειμενικές κρίσεις, άρα 
δεν πρέπει να αποτελούν καθολικό νόμο ή κριτήριο αξιολόγησης του παιδιού. Εκτός αυτού, ο ένας γονέας θα 
κατηγορεί τον αλλον και αντί να ακούμε το παιδί, θα τσακώνονται παλι οι γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | Ποπη Σωτηριάδου Μπήκα να γράψω ότι είμαι Κατά του νέου νομοσχεδίου !!! Από 
περιέργεια διάβασα παρά μα παρά πολλά σχόλια !!!!!! ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΕΧΩ ΝΟΙΩΣΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΝΟ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΩ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΖΗΤΑΝΕ 50/50 έχουν δικαίωμα ΚΑι αυτοί να ζουν τα παιδιά τους !!! Κόινη ανατροφή, Εναλλασομενη κατοικία. 
Κανένας Άνθρωπος Και πάνω από όλα παιδιά δεν αξίζει να ζει με τέτοιο πόνο!!!! Και δε νομίζω να ισχύει αυτό το 
παραμύθι για θύτες , ξυλοδαρμούς και ένα σωρό ασυναρτησίες !!!! Έχω διαβάσει πάνω από 300 μπαμπάδες και 
ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ !!!! Προφανώς Και αυτή η κατηγορία 
ΑΝΔΡΩΝ που σίγουρα υπάρχει ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ! 
ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
 
1 Απριλίου 2021, 20:56 | Νικολαος Σαγιακος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | Κ.Σ. KE TΣIAPA,AYTO ΠOY ΠPΩTIΣTΩΣ EXEI ANAΓKH ENA ΠAIΔI E!NAI H ΨYXIKH TOY 
HPEMIA KAI ENA ΣTAΘEPO ΣΠITI.NA BΛEΠEI TON ΠATEPA TOY ME TIΣ ΔIEYPHMENEΣ EΠIKOINΩNIEΣ ΠOY ΔINOYN 
OI ΔIKAΣTEΣ ΣE ΠEPIΠTΩΣEIΣ ANTIΔIKIAΣ KAI NA MEΓAΛΩNEI ME THN MHTEPA TOY.KANEIΣ ΔEN AΠOΞENΩNEI TON 
ΠATEPA ,AΠOΞENΩNETAI AΠO MONOΣ TOY ME THN KAKH ΣYMΠEPIΦOPA TOY ΠPOΣ TA ΠAIΔIA TOY.ΣE OΛEΣ TIΣ 
AΛΛEΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ ΔEN TIΘETAI ΘEMA. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Δημοσθένης Παπαντωνίου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Μαρία Ζ. Κοινές γονικές ευθύνες ! Ίσος χρόνος, με εναλλασσόμενη κατοικία και σε καμία 
περίπτωση να μην είναι ο χρόνος λιγότερος του 1/3. Το παιδί έχει δικαιώματα ! Το παιδί πρέπει να είμαι και με 
τον άλλον γονέα ! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Αλεξ KE TΣIAPA,AYTO ΠOY ΠPΩTIΣTΩΣ EXEI ANAΓKH ENA ΠAIΔI E!NAI H ΨYXIKH TOY 
HPEMIA KAI ENA ΣTAΘEPO ΣΠITI.NA BΛEΠEI TON ΠATEPA TOY ME TIΣ ΔIEYPHMENEΣ EΠIKOINΩNIEΣ ΠOY ΔINOYN 
OI ΔIKAΣTEΣ ΣE ΠEPIΠTΩΣEIΣ ANTIΔIKIAΣ KAI NA MEΓAΛΩNEI ME THN MHTEPA TOY.KANEIΣ ΔEN AΠOΞENΩNEI TON 
ΠATEPA ,AΠOΞENΩNETAI AΠO MONOΣ TOY ME THN KAKH ΣYMΠEPIΦOPA TOY ΠPOΣ TA ΠAIΔIA TOY.ΣE OΛEΣ TIΣ 
AΛΛEΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ ΔEN TIΘETAI ΘEMA. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Δήμητρα Ντούρα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων του. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | ΧΡΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
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την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Μινιεστρης Ν. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία 
με αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | ΚΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | Μιχαλοπουλος Γ. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία 
με αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Ζιάτα Πολυξένη Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των 
δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η 
απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης 
της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η 
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γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί 
ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η 
παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, 
ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της 
γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παράγραφος 4 να τεθεί ως 
εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού 
εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να 
εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | Χαριτινη Παπαδηματου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Μισαιλιδης Κ. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία 
με αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Μικεντη Δ. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». 
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1 Απριλίου 2021, 20:22 | Μητσιου Β. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | Αθηνα Σακελλαρη Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | ΛΟΥΚΊΑ Ισότητα γονέων στη δημοκρατία σημαίνει οτι οι πιο ευάλωτοι γονείς 
ενισχύονται, ωστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις ιδιες ευκαιριες. Με όλο το σεβασμό σε 
όλους, οι γυναίκες στη σημερινη ελλάδα είναι ευαλωτες, αδύναμες οικονομικά και υφισταται βία σε μεγαλύτερο 
συντριπτικα ποσοστο. Επίσης είναι αυτές που θυσιάζουν την καριέρα ή τη δουλειά τους για την οικογένεια. Επίσης 
αναλαμβάνουν μεσα στο γάμο σε συντριπτικο ποσοστο την ανατροφή των παιδιών και την φροντίδα του σπιτιου. 
Αυτη τη στιγμη αυτο ισχυει, δεν εχει αλλάξει αυτο, απλά εκτός από αυτό η γυναίκα ,όταν μπορεί, συνδράμει και 
στα οικονομικά. ΑΡΑ τι εννοούμε ισοτητα, αν θέλουμε να ειμαστε δίκαιοι; Ετσι όπως το τεκμηριώνει ο νομοθέτης 
, στο ονομα αυτής της ανισης ισότητας, θα αδικηθούν ακόμη περισσότερο οι πιο ευάλωτοι, δηλαδή οι γυναίκες. 
Και μου φαίνεται απίστευτο ότι οι περισσότεροι μπαμπάδες που τώρα τελευταία φωνάζουν, επιθυμώντας να 
στερήσουν τα παιδιά από τη μάνα, θα τα δώσουν να τα φροντίζουν οι δικές τους μάνες ή οι νέες σύντροφοι. Και 
η μάνα θα έχει και ποινή να χάσει και τη γονική μέριμνα, δηλαδή τη μητρική της ιδιότητα; χανεται αυτή ,για 
όνομα… στο όνομα των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα χάσει μια μάνα τη μητρική της ιδιότητα για αυτούς τους 
λόγους; μια εξαιρετική μάνα θα τη στερείται το παιδί της, γιατί δεν το πάει στην πεθερά που μπορεί να την 
συκοφαντεί κιόλας; 
 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Μάρκος Κουτελάκης Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Μιτρουδης Χ. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | Μαριλένα Χασάπη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
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από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Χρήστος Συφωνιος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Μιλτιονης Ν. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:08 | Νικος Συρινκονακης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
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αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΚΟΛΙΡΗΣ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡIMNA ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΜΑΖΙ. ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!!ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ(ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ)ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ!!!ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ 
ΘΕΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Μετσιος Η. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:10 | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΚΟΛΙΡΗΣ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΟΜΝΑ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΜΑΖΙ. ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!!ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ(ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ)ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ!!!ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ 
ΘΕΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | Μερκουρης Η. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία 
με αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | Ελένη Για να μπορεί να διασφαλιστεί πραγματικά το συμφέρον κάθε παιδιού θα πρέπει 
να ιδρυθούν οικογενειακά δικαστήρια, τα οποία θα είναι στελεχωμένα από παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους και 
κοινωνικούς λειτουργούς ώστε να εξετάζουν τα παιδιά και τους γονείς, για να κρίνουν αν η γνώμη των παιδιών 
αποτελεί προϊόν καθοδήγησης και αν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή βίας. 
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1 Απριλίου 2021, 20:16 | Μαρια Σ. Αφήστε τα παιδιά να ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ !!!! Είναι δικαίωμα 
τους. Κοινή ανατροφή 50/50, ΙΣΟΣ χρόνος και με τους δυο χωρίς διακρίσεις !!! Πλέον οι μπαμπάδες πολλές φορές 
είναι ΠΟΛΥ καλύτεροι από τις μανάδες. Εναλασσομενη κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | ΓΙΩΡΓΟΣ Τ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | iakovos Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα… νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές περιβάλλον με συμμετοχή και των 
δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το 
ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. 
Τίποτα λιγότερο… τίποτα περισσότερο…! ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩ στο άρθρο 5 τα παρακάτω με κεφαλαία 
γράμματα. Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου 1. Κάθε απόφαση των γονέων 
σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την 
ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της 
ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Νικολαττεα Παβιλακου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
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Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Μαρία Κέππα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | Στέλλα Σ. Το παιδί να είναι και στις δυο κατοικίες των γονέων του με ίσο χρόνο, όσο 
μεγάλες κι εάν είναι οι αποστάσεις, να δοθεί ίσος χρόνος !κατοικία του παιδιού , οι κατοικίες των γονέων του ! 
Κοινές γονικές ευθύνες και κοινές υποχρεώσεις! άμεση εφαρμογή και αλλαγή του Νόμου! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ θΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ <> ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΩΣ 
ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ <> ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ.Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ 
ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ 
ΕΠΕΛΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (αρ.7, 
8, 18, 9), ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Χρήστος Σαμαρινας Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
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διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ Στον ορισμό του συμφέροντος του τέκνου θα πρέπει να προστεθεί ότι αυτό 
εξυπηρετείται«… πρωτίστως από την ουσιαστική ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
του… με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες αμφοτέρων» να είναι δηλαδή ξεκάθαρο αυτό που ισχύει σε πολλές 
χώρες του Δυτικού Κόσμου και επιτάσσει η επιστήμη με τις πολλές, μεγάλες και διεθνείς μελέτες που έχουν 
δημοσιευθεί ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς του, σε ικανό χρόνο, ιδανικά 
στον μισό, από τον κάθε ένα από αυτούς. Το σημείο αφετηρίας του νόμου θα πρέπει να είναι ο ίσος χρόνος, 
ανατροφής με κάθε πρόθυμο και κατάλληλο γονέα, περιορίζοντας τις όποιες εξαιρέσεις σε αυτές έλλειψης 
γεωγραφικής εγγύτητας, κλπ. Το συμβούλιο της Ευρώπης ερμηνεύοντας τις συνθήκες για τα δικαιώματα του 
παιδιού με το ψήφισμα 2079/2015 επιτάσσει την εισαγωγή της εναλλασσόμενης κατοικίας στη νομοθεσία 
περιορίζοντας τις όποιες εξαιρέσεις στο ελάχιστο πχ αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα ενός γονέα κλπ. Κάθε παιδί 
έχει δύο κατοικίες ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο διαμένει στην κάθε μία. Αυτό είναι ήδη μια πραγματικότητα 
που ο νόμος αγνοεί αδικώντας τα παιδιά και τις ανάγκες τους καθώς και τους γονείς που το υλοποιούν στη «σκιά» 
του σημερινού νομοθετικού πλαισίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | Μαρία Κάλφα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ, ΙΣΟΤΙΜΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | Άννα Σ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος 
του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
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ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | ΒΑΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ Είμαι και εγώ γυναίκα και συμφωνώ και κατά πολύ μάλιστα τα παιδιά 
να μεγαλώνουν και με τους δυο γονείς !!! 50/50 Κοινή ανατροφή, Εναλλασσόμενη κατοικία, Είμαστε η χώρα της 
δημοκρατίας !!! Για πιο λόγο να κρατούμε τα παιδιά σε ομηρεία και να τα ξεπουλάμε για χρήματα χαρίζοντας ώρες 
, λεπτά , σε ανθρώπους που το αξίζουν ;;;;;; Δεν είναι μόνο δικα μας παιδιά !!!! Κ υπουργέ είστε ο μόνος αρμόδιος 
που σηκώσατε αυτό το βάρος της αλλαγής και οφείλετε να το ολοκληρώσετε !!!! Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ!!!! Δεν σας 
ταιριάζει η κωλοτουμπα !!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:44 | Λεωνίδας Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα έχει 
προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η 
ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η 
παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, 
ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της 
γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παράγραφος 4 να τεθεί ως 
εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού 
εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να 
εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:59 | Γεωργία-Ειρήνη Κ. Ισόχρονη φυσική παρουσία και εναλλασσόμενη κατοικία είναι αυτό 
που χρειάζεται ένα παιδί ! Κατοικία του παιδιού είναι και οι δυο κατοικίες των γονέων του αλλιώς είναι ο 
τελευταίος τόπος κοινής κατοικίας. Το παιδί δεν θα πρέπει να έχει μικρότερο χρόνο από το 1/3 του συνολικού 
χρόνου με κανέναν από τους γονείς του εκτός εάν το αιτείται ο δικαιούχος γονέας. όποια κι εάν είναι η 
χιλιομετρική – γεωγραφική απόσταση κανείς η επικοινωνία δεν μπορεί να είναι κάτω του 1/3. Κοινές γονικές 
ευθύνες και κοινές γονικές υποχρεώσεις ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:36 | ΛΟΥΚΊΑ Το υπάρχον σύστημα εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού και προβλέπει την 
εκτεταμένη επικοινωνία καθε κατάλληλου πατέρα που το επιθυμεί. Οι δικαστές κρινουν τι είναι καταλληλότερο 
για κάθε παιδι, επιμέλεια στον ένα γονέα ή οποιαδήποτε μορφή συνεπιμέλειας. Απλά ως τώρα αξιολογείται και η 
καταλληλότητα κάθε γονέα για τις ανάγκες και την ηλικία του κάθε παιδιού. Αυτό είναι το σωστό και αν χρειάζεται 
ας βελτιωθεί. Τωρα εδώ αλλάζει αυτο που θεωρούσαμε ως τώρα και που και η Ευρώπη θεωρεί συμφέρον του 
παιδιού και διαστρεβλώνεται η εννοια συμφέρον του παιδιού. Βάζει ο νομοθέτης τη λέξη πρωτίστως και 
υποδεικνύει ευθέως ότι πάνω από την υγεία του παιδιού και τη συναισθηματική ωρίμανση και την ασφάλεια και 
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την μορφωση και την ηθική αρτίωση…. πάνω από όλα πρωτιστως θα θεωρείτε συμφέρον ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ την 
ισόχρονη παρουσία του μπαμπά, άσχετα απο το αν αυτο εξυπηρετει το συμφερον του ΚΆΘΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 
παιδιού. Ποια επιστημονική και αδιασειστη έρευνα στην Ελλάδα, με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της ελληνικής 
οικογένειας, μας λέει ότι είναι καλύτερη η διαρκής μετακινηση του παιδιού, ειδικά οταν οι δύο γονείς εχουν εκ 
διαμέτρου αντιθετες παιδαγωγικές μεθόδους ανατροφής και ειδικά στα πολύ μικρά παιδιά;ο ένας θα λέει οχι 
γλυκά και ιντερνετ,ο άλλος θα λέει κυρίως γλυκα και ιντερνετ, ο ένας θα λεει διάβασε και ο άλλος μη διαβάζεις 
,δε πειραζει, η μια πεθερα θα κακολογεί τον γαμπρό και η αλλη πεθερα τη νύφη, και αυτό θα γίνεται συνέχεια 
μαζί με τη διαρκή μετακίνηση. Δεν ειναι καλύτερη η σταθερη κατοικία σε ένα σπίτι και η κατα περίπτωση 
κατάλληλη παρουσία του άλλου γονέα; 
 
1 Απριλίου 2021, 19:22 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:28 | Ευαγγελία Ντούρα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:27 | Κατερινα Στοιδου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:32 | Μάριος Μερτσόπουλος συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή 
των δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. 
Η απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης 
της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η 
γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί 
ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η 
παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, 
ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της 
γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παράγραφος 4 να τεθεί ως 
εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού 
εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να 
εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:30 | Χρήστος Στεφανιδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 19:51 | Ευτυχια Σαμπανη Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | Ζωή Α Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»! Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:31 | Μουραφετης σταυρος Μη μας στερείτε άλλο τα παιδιά μας !!!!!! Δεν είμαστε 
εγκληματίες όπως μας παρουσιάζουν οι κύριες !!! Κτα τα λεγόμενα τους ΟΛΟΙ ΜΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ! Και ο υπουργός που είναι ΑΝΔΡΑΣ , και ο υφυπουργός , Και ο πρωθυπουργός Και γενικά ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΑΝΔΡΕΣ Και οι πατεράδες τους βέβαια !!!! ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΣΕΙ ΛΙΓΟ;;;;;;; Γιατί δεν υπάρχει κανένας 
ουσιαστικός αντίλογος από τα φεμινιστικά κινήματα ΜΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ !!!!! Μιλάνε για κακοποιητες 
ΑΝΔΡΕΣ !!! ΜΑΖΙ ΣΑΣ !!!! ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΟΙ !!! Όπως και η μητέρες όμως που κακοποιούν 
Και αποξενώνουν τα παιδιά από τη μισή τους οικογένεια και τα ευνουχίζουν από παιδιά !!! Και το δεύτερο που 
απασχολεί τις ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ !!!!! ΤΙΠΟΤΑ ΜΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ !!!!!! Δηλαδή 
φοβάστε μη χάσετε τα χρήματα του ΘΥΤΗ;;;;;;;;; ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ !!!! 
Αλλά θα μου πεις εδω για 30 αργύρια σταυρώσαμε το Χρήστο μας!!!!! 50/50 Εναλασσομενη κατοικία, Κοινή 
ανατροφή. Υ.γ χαλάλι σας οι διατροφες !!!! Εμείς θελουμε τα παιδιά μας !!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:31 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Για την άσκηση – ανάθεση γονικής 
μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου (άρθρο 5), τα κριτήρια απόφασης του δικαστηρίου όσον αφορά την γονική 
ικανότητα, τη συμπεριφορά αλλά και την ωριμότητα του παιδιού όπου πρέπει να ζητείται ή να συνεκτιμάται η 
γνώμη του και να αξιολογείται εάν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, χρήζουν πλαισίωσης από ειδική 
διεπιστημονική ομάδα που θα γνωμοδοτήσουν επί των ανωτέρω στη βάση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και 
επιστημονικών εργαλείων που κατέχουν λόγω αρμοδιότητας. 
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1 Απριλίου 2021, 19:21 | Κωστας KE TΣIAPA,AYTO ΠOY ΠPΩTIΣTΩΣ EXEI ANAΓKH ENA ΠAIΔI E!NAI H ΨYXIKH TOY 
HPEMIA KAI ENA ΣTAΘEPO ΣΠITI.NA BΛEΠEI TON ΠATEPA TOY ME TIΣ ΔIEYPHMENEΣ EΠIKOINΩNIEΣ ΠOY ΔINOYN 
OI ΔIKAΣTEΣ ΣE ΠEPIΠTΩΣEIΣ ANTIΔIKIAΣ KAI NA MEΓAΛΩNEI ME THN MHTEPA TOY.KANEIΣ ΔEN AΠOΞENΩNEI TON 
ΠATEPA ,AΠOΞENΩNETAI AΠO MONOΣ TOY ME THN KAKH ΣYMΠEPIΦOPA TOY ΠPOΣ TA ΠAIΔIA TOY.ΣE OΛEΣ TIΣ 
AΛΛEΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ ΔEN TIΘETAI ΘEMA. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | Αλεξανδρα KE TΣIAPA,AYTO ΠOY ΠPΩTIΣTΩΣ EXEI ANAΓKH ENA ΠAIΔI E!NAI H ΨYXIKH 
TOY HPEMIA KAI ENA ΣTAΘEPO ΣΠITI.NA BΛEΠEI TON ΠATEPA TOY ME TIΣ ΔIEYPHMENEΣ EΠIKOINΩNIEΣ ΠOY 
ΔINOYN OI ΔIKAΣTEΣ ΣE ΠEPIΠTΩΣEIΣ ANTIΔIKIAΣ KAI NA MEΓAΛΩNEI ME THN MHTEPA TOY.KANEIΣ ΔEN 
AΠOΞENΩNEI TON ΠATEPA ,AΠOΞENΩNETAI AΠO MONOΣ TOY ME THN KAKH ΣYMΠEPIΦOPA TOY ΠPOΣ TA ΠAIΔIA 
TOY.ΣE OΛEΣ TIΣ AΛΛEΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ ΔEN TIΘETAI ΘEMA. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Αννα KE TΣIAPA,AYTO ΠOY ΠPΩTIΣTΩΣ EXEI ANAΓKH ENA ΠAIΔI E!NAI H ΨYXIKH TOY 
HPEMIA KAI ENA ΣTAΘEPO ΣΠITI.NA BΛEΠEI TON ΠATEPA TOY ME TIΣ ΔIEYPHMENEΣ EΠIKOINΩNIEΣ ΠOY ΔINOYN 
OI ΔIKAΣTEΣ ΣE ΠEPIΠTΩΣEIΣ ANTIΔIKIAΣ KAI NA MEΓAΛΩNEI ME THN MHTEPA TOY.KANEIΣ ΔEN AΠOΞENΩNEI TON 
ΠATEPA ,AΠOΞENΩNETAI AΠO MONOΣ TOY ME THN KAKH ΣYMΠEPIΦOPA TOY ΠPOΣ TA ΠAIΔIA TOY.ΣE OΛEΣ TIΣ 
AΛΛEΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ ΔEN TIΘETAI ΘEMA. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:36 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με 
μένα και την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. 
Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν 
είναι δίκαιο. Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά 
του μπαμπά. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Ζαβιτσάνου Κ. Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των 
δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η 
απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης 
της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης Επίσης, όταν ζητείται η 
γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί 
ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες ΠΡΟΤΑΣΗ: Η 
παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, 
ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της 
γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ; Η παράγραφος 4 να τεθεί ως 
εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού 
εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να 
εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
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1 Απριλίου 2021, 19:46 | A.K Με το ισχύον οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει 
πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η 
προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει 
ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα 
μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι 
οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των γονέων του. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | Σοφία Τζήκα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:42 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Αρετή Κωσταράκη Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής 
επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
(πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα άρθρα του νόμου να 
εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν απόκλιση 
από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5:«Στο συμφέρον του τέκνου, που 
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εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του (…)». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:19 | ΒΑΣΙΛΗΣ Άρθρο 5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από την ισόχρονη και 
ισότιμη, κοινή και εξίσου ανατροφή του και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση κατάλληλων 
συνθηκών με παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένων επιστημόνων. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Στεφανία Ζαχαριά Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και την 
βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα της 
δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Τα 
παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | Ζωη Σταυρίδου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | Ευάγγελος Βάχλας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | Νικος Στασινόπουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
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σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | Ελένη – Κωνσταντίνα Μ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | Σοφια Σταματουδη Είμαστε υπέρ του νόμου της συνέπιμελειας!!!!! 50-50 ΙΣΟΣ χρόνος 
και με τους δυο γονείς ΟΠΟΥ ΔΙΝΑΤΕ, ΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΗΘΕΛΕ ΚΑΙ Ο 
ΠΡΩΗΝ ΜΟΥ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ !!!! Ένα γιατί που 
απασχολεί την 21 ετών πλέον κόρη μου!!!! ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ 
ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ, ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΦΕΡΑΜΕ 1-2 ή Και περισσότερα παιδιά στη ζωη;;;;; 
 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | Χαντι Σαντουντ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Κατερινα Σταμάτη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:14 | ΦΙΛΙΤΣΑ Το συμφέρον του παιδιού σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις κρίνεται ατομικά 
στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι άλλου δικαιώματος των γονέων του πράγμα που επιχειρείται να 
ανατραπεί στην παρ. 2 του νέου Νομοσχεδίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | Ιωάννης Στάικος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:59 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Στάθης Σταθάκος Είμαι χωρισμένος 4 χρόνια !!! Έχουμε ένα παιδί !! Δόξα το θεό η πρώην 
γυναίκα μου είναι πολύ καλή μητέρα , αξία , έχει την εργασία της , αγαπά το παιδι μας , έχουμε ένα διαζύγιο χωρίς 
αντιδικίες !!! Όμορφα και πολιτισμένα !!! Η συμφωνία μας ήταν εξαρχής της συνέπιμελειας !!! Ο ένας βοηθάει τον 
άλλον γιατί Έχουμε και τις εργασίες μας ! Το μόνο που απλά θέλω μα αναφέρω είναι ότι το παιδί μας είναι 
αριστούχος μαθητής !!! Ήταν ευεργετικός ο αρμονικοί χωρισμός και η παρουσία και των δυο γονέων στη ζωη του 
παιδιού !!! Σε βαθμό μάλιστα που έχει το παιδί τόση αυτοπεποίθηση που ξεπερνά και παιδιά που οι γονείς μένουν 
μαζί ακόμη !!! Βάλτε τα παιδιά σας πάνω από όλα και θα ανταμειφθείτε από τα ίδια τα παιδιά με την εξέλιξη 
τους!!! Μη τους κόβεται τον άλλο γονέα !!!!! Σας έχουν ανάγκη και τους δυο!!!! 50-50 ισόχρονη παρουσία και των 
δυο γονέων. Εναλλασσόμενη κατοικία. Κοινή ανατροφή. Κ υπουργέ !!! Μην Περνετε τα λογια σας πίσω , τηρήστε 
αυτά που λέγατε στα Κανάλια και χαμογελούσατε όλο ικανοποίηση πριν λίγους μήνες. 
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1 Απριλίου 2021, 19:45 | Νέστορας Δημάκης Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η συνάντηση των δύο γονέων με 
ψυχιάτρους τόσο πριν την απόφαση του δικαστηρίου όσο και τα πρώτα χρόνια μετά το διαζύγιο. Η άποψη των 
ψυχιάτρων θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ ισχυρά υπόψη από το δικαστήριο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:38 | Ισίδωρος Βουτσίνος H παράγραφος 2 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | Λωρανς Βουτσίνου H παράγραφος 2 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:42 | Μαρία Γιαννακοπούλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Ευάγγελος Γασπαρινάτος H παράγραφος 2 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | Νικόλαος Σάββαρης H παράγραφος 2 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Γιώτα Σαραντακη Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
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1 Απριλίου 2021, 19:12 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΥΚΗ 1.Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το «συμφέρον του 
παιδιού περιορίζοντάς το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε αντίθεση με 
όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα μας 
οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στην κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στον 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει.2. Και, περαιτέρω, στο εδάφιο 4 η προσθήκη «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής», προκειμένου να ληφθεί υπόψη από 
το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, αν μη τι άλλο, ευθεία βολή κατά της μητέρας, ώστε να μπορεί το 
δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του παιδιού. Συν τοις άλλοις, αυτή η προϋπόθεση υπήρχε ήδη ως σιωπηρή 
παραδοχή σε όλες τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου στα δικαστήρια. Μόνον λόγω έλλειψης ωριμότητας 
(ηλικίας) δεν λαμβανόταν ή ως ένδειξη επηρεασμού από τον άλλο γονέα και η σχετική αξιολόγηση 
περιλαμβανόταν στο σκεπτικό της απόφασης. Με τη ρητή εισαγωγή τώρα υποδεικνύει την αρνητική στόχευση του 
νομοσχεδίου σε σχέση με το συμφέρον του τέκνου και απηχεί τη διαδεδομένη προκατάληψη, ότι το «παιδί δεν 
έχει ελεύθερη βούληση»». Παραβιάζονται έτσι διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία του, όπου το παιδί 
θεωρείται αυτοτελής προσωπικότητα. Άρθρο 12, Σύμβαση Δικ. Παιδιών, όπου η γνώμη των τέκνων εκτιμάται 
αναλόγως ηλικίας & ωριμότητας άνευ άλλων κριτηρίων. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Στεφανια Σουμ Οι προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις σας δεν μας αφορούν. Ο 
λαός ξέρει τι κάνετε. Τα παιδιά μας δεν είναι παιχνίδια στα χέρια πολιτικών και δεν αποτελούν αντικείμενο 
συμφερόντων. Οι ομάδες που υποκινούν και κατευθύνουν το προτεινόμενο νομοσχέδιο ας σταθούν αντιμέτωποι 
επιτέλους με τη δικαιοσύνη. Γιατί φοβούνται τόσο τους εξειδικευμένους δικαστές να αποφασίσουν το καλύτερο 
για το συμφέρον του παιδιού τους και θέλουν να προεξασφαλίσουν το επιθυμητό για το δικό τους το συμφέρον? 
Κ Α Ν Ε Ν Α Π Α Ι Δ Ι Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Ι Δ Ι Ο. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:24 | AΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Δεν ζηταμε πολλα κυριε Υπουργε..Εμεις οι χιλιαδες μπαμπαδες 
που το μονο που θελουμε ειναι να συνεχισουμε να λατρευουμε τα παιδια μας με ισο χρονο… Να μην στερουνε 
την αγαπη απο τον εναν γο νεα…Οσο πιο πολλη αγαπη παιρνει τοσο περισσοτερη η ψυχικη υγεια και ισορροπια 
των παιδιων..Ολες οι διεθνεις και ελληνικες ερευνες το αποδεικνυουν τα τελευταια χρονια…Δεν παιζουν ρολο τα 
2 σπιτια..Μονο η ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ…Διορθωστε καποιες διατυπωσεις για την εξασφαλιση της ισονομιας και 
της ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥΣ..Να ειστε καλα για την προοδευτικη σας αντιληψη 
γιατι αυτα τα παιδια θα ειναι οι αυριανοι πολιτες της χωρας μας…Και θα πρεπει να ειναι γεματα συναισθηματικα 
απο τα παιδικα τους χρονια… 
 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | Μαρίνα Κατσουφίδου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:33 | Αννα Σπυριδοπούλου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
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ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
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διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:30 | Αντώνιος Βασιλόπουλος Άρθρο 5: Τα παιδιά έχουν 2 γονείς. Ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια 
του παιδιού. Δεν δενόμαστε με τα ντουβάρια. Τις στιγμές με τους γονείς μας αναπολούμε όταν τους χάνουμε, όχι 
τα κάδρα και τα έπιπλα. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:42 | Ιωάννης Σπυριδάκης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 19:28 | Σταματινα Μ. Αρθρο 1511 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | Μαρασλής Κώστας Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής 
επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
(πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα άρθρα του νόμου να 
εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν απόκλιση 
από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5:«Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του (…)». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Αγγελική Σπηλιοπούλου Ας πάψουν οι κύριες να παρουσιάζουν όλους τους άνδρες ΣΑΝ 
ΤΕΡΑΤΑ , ΣΑΝ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ, ΣΑΝ serial killers!!! Έλεος δηλαδή !!!! Ο σύντροφος μου είναι χωρισμένος με δυο 
παιδιά !!! Είμαστε μαζί δυο χρόνια ΚΑο εγώ χωρισμένη με ένα παιδί όπου ο πατέρας του παιδιού μου έχει το 
δικαίωμα που δε θα το αφαιρούσα ποτέ από το παιδί μου να το βλέπει όποτε θέλει και να κοιμαται στο σπιτι του 
όποτε θέλει !! ΕΤΣΙ ΔΙΑΤΗΡΩ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ και ζω με τον σύντροφο μου μια αρμονική 
και Όμορφη ζωη!!! Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίζω δυο χρόνια ούτε 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ , ΟΥΤΕ ΒΙΑΟΣ ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΑΣΚΑΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΑΣ 
ΠΡΟΚΥΜΑΙΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΒΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ!!ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΙΤΕΛΟΥΣ αφήστε τους 
εγωισμούς !!! ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ που υπεραγάπα τα παιδιά του και πρέπει ο νόμος επιτέλους να 
αλλάξει !!! ΕΙΜΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ !!! Γιατί είναι αδικο πρώτα για τα παιδιά μας !!! 50/50 
ΧΘΕΣ!!!! ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΟΥΤΕ ΑΥΡΙΟ!!!! Εναλασσομενη κατοικία !!!!! ΧΘΕΣ !!!!! ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΟΥΤΕ ΑΥΡΙΟ. Κοινή ανατροφή 
!!!!!! ΧΘΕΣ !!!!! ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΟΥΤΕ ΑΥΡΙΟ!!!! Αργήσατε πολύ να ασχοληθείτε με το οικογενειακό δίκαιο !!! Όταν πλέον 
οι άνδρες φοβούνται να παντρευτούν !!!! Γιατί ξέρουν την κατάληξη !!!!! Με αποτέλεσμα να μην έχουμε νέα 
παιδιά !!! Όταν οι Τούρκοι γενανε 5-5!!! Ξυπνήστε. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:35 | Βασιλικη Μ. Τα παιδιά εχουν δικαίωμα να εχουν κ μητέρα κ πατέρα!! Αρθρο 1511 Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:24 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου δεν διορθώνει 
την παθογένεια του υπάρχοντος συστήματος. Δίνει υπερβολική εξουσία στο Δικαστή, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί 
να κρίνει κάθε περίπτωση, επειδή είναι Δικαστής. Ωστόσο, δεν έχει τις ειδικές γνώσεις για να κρίνει, αν πράγματι 
το παιδί που στέκεται απέναντί του και μιλάει, εκφράζει τα συναισθήματά του ή παπαγαλίζει τις απόψεις του 
γονέα που επιδιώκει να το κρατήσει μακριά από τον άλλο γονέα. Δυστυχώς, παρά τις αιτήσεις για εφαρμογή της 
δυνατότητας εξετάσεως του παιδιού από ειδικό κατ΄ άρθρο 612 παρ. 1 εδ. β΄ΚΠολΔ, κατά κανόνα οι Δικαστές δεν 
αξιοποιούν τη δυνατότητα που παρέχεται και προτιμούν να βασισθούν στη δική τους κρίση, η οποία όμως δεν 
είναι επαρκής, παρά την αναντίρρητη εμπειρία που οι περισσότεροι έχουν. Τις περισσότερες φορές, δεν είναι 
δεδομένο ότι οι απόψεις του παιδιού είναι δικές του και ότι δεν είναι προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής. Πώς θα 
το αξιολογήσει σε 10-15 λεπτά ο Δικαστής – δυστυχώς, τόσο κρατούν αυτές οι συναντήσεις – όταν οι ειδικοί 
θέλουν τουλάχιστον 3 ωριαίες συναντήσεις; Είναι αξιοπερίεργο ότι, κατά την εισηγητική έκθεση (σελ. 3), το 
νομοσχέδιο θέλει να θεραπεύσει τα προβλήματα στην εκτίμηση τέτοιων διαφορών, επειδή οι Δικαστές δεν έχουν 
ειδικές γνώσεις. Και όμως, τους δίνεται η δυνατότητα, να συνεχίσουν να κρίνουν, χωρίς τη διαμεσολάβηση των 
ειδικών. Δυστυχώς, έχω προσωπική εμπειρία και γνωρίζω και άλλες περιπτώσεις. Οι φάκελοι με τα στοιχεία, στη 
διάθεσή σας. 
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1 Απριλίου 2021, 19:05 | Αλεξανδρα Μ. Τα παιδια εχουν δικαίωμα να εχουν κ τους δυο γονείς! Αρθρο 1511 Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:22 | Φιλ. Ν, Το συμφέρον του παιδιού σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις κρίνεται ατομικά 
στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι άλλου δικαιώματος των γονέων του πράγμα που επιχειρείται να 
ανατραπεί στην παρ. 2 του νέου Νομοσχεδίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:16 | Αντωνία Θεοδωρίδου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άρθρο 5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από την ισόχρονη 
και ισότιμη, κοινή και εξίσου ανατροφή του και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση κατάλληλων 
συνθηκών με παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένων επιστημόνων. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | ΚΩΣΤΑΣ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος 
του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:38 | Βασιλειος Βασιλείου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6: Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7: Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
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γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ). Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: ………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:37 | Ιωάννης Σαριτσογλου Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | ΖΩΗ Λ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος 
του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:35 | Μανωλια Σ. Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) 1. Oι Έλληνες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η Ελλάδα 
έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , κοινή 
επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας και ο 
άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες χρειάζεται 
δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε θέμα και ό 
ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα και έτσι 
, δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά τις ίδιες 
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υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η βάση μετά το 
διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να είναι 
εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της αποκλειστικής 
επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε η ώρα να πάμε 
μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο 
τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:06 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΡΡΙΑΝΟΣ Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντιθαστίται ως εξής: » Άρθρο 1511 …. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστος από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού 
Κώδικααντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας… 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακη βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. 3.Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησς της στα κατ’ ιδίαν θέματα. ‘Αρθρο 9 Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πετέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποια ασκει απο κοινου και εξίσου με την μητερα. Άρθρο 10 Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου για τη μεταβολή του τόπου διαμονης του τέκνου που επιδρα ουσιωδως στο δικαιωμα επικοινωνιας του 
γονεα με τον οποιο δεν διαμενει το τεκνο, απαιτειται προηγουμενη εγγραφη συμφωνια των γονεων ή 
προηγουμενη οριστικη δικαστικη αποφαση που εκδίδεται μετα την αιτηση ενος απο τους γονεις. Μονομερής απο 
ττον ενα γονεα μεταβολη του τοπου διαμονης του τεκνου, διχως να συντρέχουν οι προϋποθεσεις του παρόντος, 
συνιστα κακη άσκηση της γονικής μέριμνας. Άρθρο 14 Συνεπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ. Το άρθρο 1532 του ΑΚ αντικαθίσταται ως εξης: Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης…. Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμναςσυνιστούν ιδίως: 1) η υπαίτια μη συμμορφωση προς αποφασεις και διαταξεις δικαστικων και 
εισαγγελικων αρχων που αφορουν το τεκνο ή προς την τυχον υπάρχουσα συμφωνια των γονεων για την άσκηση 
της γονικης μέριμνας, 2) Η διαταραξη της συναισθηματικης σχεσης του τεκνου με τον αλλο γονεα και την 
οικογενεια του και η με καθε τροπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτους, 3) Η υπαιτια 
παραβαση των ορων της συμφωνιας των γονεων ή της δικαστικης αποφασης για την επικοινωνια του τέκνουμε 
τον γονεαμε τον οποιο δεν διαμενει και η με καθε αλλο τροπο παρεμπόδιση της επικοινωνίς, 4) Η κακη άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιωματος επικοινωνιας απο τον δικαιουχο γονεα, 5) Η 
αδικαιολογητη άρνηση του γονεα να καταβαλλει τη διατροφη που επιδικαστηκε στο τεκνο απο το δικαστηριο ή 
συμφωνηθηκε μεταξυ των γονέων, 6) Η αμετάκλητη καταδίκη του γονεα για ενδοοικογενειακη βία ή για 
εγκλήματα κατα της γενετησιας ελευθεριας ή εγκληματα οικονομικης εκμεταλλευσης της γενετησιας ζωής και 7) 
οι αβασιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει 
επιτέλους από «γνωστός» να είμαι μπαμπάς να την ακουω αυτη την λέξη κάθε μερα. Το παιδι δεν φταιει πουθενα 
και μέχρι τωρα ενω δεν φταιει το παιδι πουθενα οπως και εγω στερουμαστε ο ενας τον αλλο. Τα κλαμματα που 
εχει ρίξει ο κάθε μπαμπάς είναι απιστευτα πολλα και μεχρι τωρα σε δικαστικες διαμαχες οι μπαμπαδες δεν 
δικαιώνονται ξοδευοντας χρονο χρημα , που ναι μεν αξιζει για το παιδι, ομως καταδιναστευουν η ζωη κυριως του 
παιδιου αλλα και του μπαμπα. Οταν η μητερα παιρνει τις αποφασεις της μέχρι τωρα λειτουργει, ετσι οπως το ζει 
το παιδι μου για την μητερα του, ειναι εντελως εγωιστικα και αδιαφορει για το παιδι . Αναρωτιεται ο 
οποιοσδηποτε οταν το παιδι θα μεγαλωσει και θα μάθει και την αλλη αποψη? την αποψη του μπαμπα? την 
τεκμιριωμένη αποψη του μπαμπα, σε τι συναισθηματικο σοκ θα πεσει ενα παιδι. ομως ο χρονος δεν γυριζει πισω. 
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1 Απριλίου 2021, 19:35 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 2020 Αναφορές 
Κακοποίησης Παιδιών. 2. Διαχωρισμός ανά ιδιότητα θύτη (στη σχέση του με το θύμα / ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΣΥΝΟΛΟ 1) 
ΓΟΝΕΙΣ (αφορά και τους δύο) 3752)ΜΗΤΕΡΑ 3863) ΠΑΤΕΡΑΣ 1914) ΑΤΟΜΟ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
525) ΑΛΛΟ 119 ΣΥΝΟΛΟ 1123. Απο τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι «γυναικείες» οργανώσεις του Κου Τσιάρα που 
αρμέγουν το Ελληνικό δημοσιο αποκρύπτουν οτι οι κακοποίησεις απο γυναίκες ειναι σε Υπερδιπλάσιο Ποσοστό 
απο αυτό των αντρών. Ουδεις βέβαια σιχυρίζεται ότι όλες οι μάνες κακοποιούν τα παιδια τους ούτε οτι όλες οι 
μητέρες αποξενώνουν τα παιδιά απο τον πατέρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπερασπιστών της Κοινής επιμέλειας 
ειναι γυναίκες, με πρώτη και καλύτερη την Κλινική Ψυχολόγο Μαρία Καπερώνη, απο αυτήν ξεσκεπάστηκαν οι 
ψευτοκακοποίησεις με photoshop. Η προπαγανδα των συλλόγων του Υπουργού Τσιάρα και του Μέρα 25 
αποκαλύφθηκε με στοιχεία. Η επόμενη κίνηση των γονέων θα είναι να αναζητήσουν ευθύνες για παράβαση 
καθήκοντος, αυτό το νομοσχέδιο σε καμμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών και δεν έχει 
σκοπό να νομοθετήσει κοινή επιμέλεια εναλλασσόμενη κατοικία.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Μελτινος Σπιλιος «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία 
με αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | Σ.Αν Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, 
είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε 
την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων 
αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι 
νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται 
μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν 
νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη 
δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, 
που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες 
που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην 
ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
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καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:09 | Μελιγκοτσιδης π. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία 
με αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:54 | Σ.Κ. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, 
είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε 
την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων 
αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι 
νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται 
μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν 
νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη 
δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, 
που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες 
που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην 
ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
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έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Ελενη Σπανάκη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
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προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Παναγιώτης Φ. Το συμφέρον των παιδιών οφείλει να τίθεται υπεράνω του συμφέροντος 
(εκάστου) των γονέων. Η διεθνής πρακτική, η επιστημονική γνώση (Ψυχολογία, Κοινωνιολογία κτλ) και η κοινή 
λογική επιτάσσουν πως τα παιδιά θα πρέπει να διατηρούν υγιή και ισορροπημένη σχέση και με τους δύο γονείς 
εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι. Οποιαδήποτε απόκλιση θα πρέπει να στηρίζεται σε σαφή επιχειρήματα και σε 
ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία. 
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1 Απριλίου 2021, 19:11 | Σ.Αλ Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, 
είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε 
την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων 
αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι 
νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται 
μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν 
νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη 
δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, 
που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες 
που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην 
ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:56 | Ιορδανιδης Σταυρος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | Μανωλια Σ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:38 | ΕΛΕΝΗ Λ. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής 
«Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του 
νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την 
ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες 
συνθήκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν 
από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από 
το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:53 | Μαρια Σουλτανοπουλου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | Κ.Μαυροκορδατου «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη 
κατοικία με αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Μαρια Σολανου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
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τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:45 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:30 | Κωστας Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
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ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΟΟ ΑΜΕΣΑ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Α.Μαυριδου «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:54 | Γιάννης Βασιλακης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 
Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ). Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
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για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: …………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Μαριανθη Μ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:30 | Δ.Μαυριδης «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:23 | Τιμόθεος Σκουτελης Το μόνο που ζητάμε ΕΙναι να έχουμε και εμείς παιδιά και να τα 
ζούμε !!!!! ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ !!!! Είναι παιδιά μας μόνο για να πληρώνουμε;;;;;;;;50/50 τίποτα 
λιγότερο !!!!! Εναλασσομενη κατοικία, Κοινή ανατροφή !!!!!!! Για πιο λόγο θεωρείτε η μητέρα ανώτερη από τον 
πατέρα ;;;;;;; Όταν ο πατέρας εργάζεται Η ΜΗΤΕΡΑ ΟΧΙ. Όταν ο πατέρας έχει το σπιτι του Η ΜΗΤΕΡΑ ΟΧΙ. Όταν τα 
αγαπάει τα παιδιά του ενώ Η ΜΗΤΕΡΑ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΘΑ ΚΟΙΤΟΥΣΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ , την 
οικογένεια της , τα παιδιά της !!! ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ , ΤΑ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΛΤΕΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Αννα Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
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οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | Γ.Ματσικας «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:22 | Μαρινα Μ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:59 | Θ.Ματαλας «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:43 | Αλεξανδρα Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
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θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΑ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:42 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Λ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:16 | Εμμανουελα Μ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
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δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | Α.Μασσαλης «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». 
 

1 Απριλίου 2021, 19:41 | Γεώργιος Μούλκας Προτεινόμενη αλλαγή➢ Άρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση 
άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1511 Άσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου 1. Το συμφέρον του τέκνου πρωτίστως εξυπηρετείται από την 
ισόχρονη και φυσική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, από την εναλλασσόμενη 
διαμονή του στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων, από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα 
από αυτούς και από την αποτροπή αποξένωσης του τέκνου με καθέναν από του γονείς του. 2. Κάθε απόφαση των 
γονέων ή του δικαστηρίου σχετικά με την τη γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του τέκνου, πρέπει να 
αποβλέπει στο συμφέρον αυτού. 3 . Όταν το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τα ζητήματα της προηγούμενης 
παραγράφου, λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση κάθε γονέα να σεβαστεί τα δικαιώματα του 
άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με 
δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες, που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα 
και οι οποίες αφορούν το τέκνο. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των 
γονέων και να μην προβαίνει σε διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της 
φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή 
κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με 
τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με 
την άσκηση της γονικής μέριμνας. 4. Ανάλογα με την ικανότητα διάκρισης του τέκνου πρέπει να ζητείται και να 
συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή τη φροντίδα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η γνώμη του έχει ληφθεί καταλλήλως και δεν αποτελεί προϊόν επηρεασμού ή υποβολής 
ή καθοδήγησης». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:25 | Κ.Μαυροπουλου «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία 
με αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Α.Ρ Το συμφέρον του παιδιού σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις κρίνεται ατομικά στην 
κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι άλλου δικαιώματος των γονέων του πράγμα που επιχειρείται να ανατραπεί 
στην παρ. 2 του νέου Νομοσχεδίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | ΜΠΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ Δεν ποστευα ποτε οτι θα ξαναρθει ο μεσαιωνας. Και ομως τον 
ξαναφερατε. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΦΑΡΑΣ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
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1 Απριλίου 2021, 19:09 | Γαυριηλ Τσαρας ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας. 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:02 | Μάριος Σκορδουλης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | Θεώδορος Σαχπαζης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
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διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:23 | Κωνσταντίνα Κατσουφίδου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:38 | ΑΜΑΛΙΑ Λ. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να φροντίζονται και από τους δυο γονείς τους 
ισότιμα και ισόχρονα. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:23 | Κωνστάντινος Σκιτζης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα  
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
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περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 



1343 
 

1 Απριλίου 2021, 19:26 | Αννα Βαρουκτσή ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής για να έχει 
επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής 
ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το συμφερον 
του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: ……………7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | ΘΕΟΔΩΡΑ Σκαρα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:31 | Γιαννης Μ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:47 | Παναγιωτης Λαμπρινιδης «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη 
κατοικία με αυτούς». 
 
1 Απριλίου 2021, 18:08 | ΙΛΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 



1346 
 

της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
 
1 Απριλίου 2021, 18:02 | Κωστας Μ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:00 | Παναγιώτης Ιωαννίδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:53 | Γιωργος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚ. Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 18:45 | Α.Δ. Από την προσθήκη της φράσης «…εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το 
δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παράγραφο 4, καθίσταται σαφής η 
νομοθετική δυσπιστία απέναντι στη γνώμη και την αυτοδιάθεση του παιδιού. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:06 | NA Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων 
στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή αναφορά 
σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της γονικής 
μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο 
γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το 
τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα έχει 
προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η 
ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Προτείνω η παράγραφος 
2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν 
κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». Προτείνω η παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την 
ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες 
συνθηκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν 
από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από 
το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
1 Απριλίου 2021, 18:13 | ΝΙΚΟΣ Κ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος 
του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:12 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικία, ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:51 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΡΡΙΑΝΟΣ Στο συμφέρον του τέκνου που εξυπηρετείται πρωτίστος από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστικη συμμετοχη και των δυο γονέων στην ανατροφη και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:55 | M.Π. Σε ότι αφορά το θέμα των ανιόντων, εμένα η πεθερά μου έχει καταδικαστεί για 
επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος εμου και του παιδιού μου στην προσπάθειά της να με χτυπήσει με 
έσπρωξε απο τη σκαλα, έχοντας αγκαλιά και το παιδί μου! Τι θα γίνεται με τους ανιόντες που είναι επικίνδυνοι 
για εμάς και τα παιδιά μας; θα έχουν δικαιώματα χύμα στο κύμα; Πρέπει να υπαρχει και μια παραμετρος για 
εκείνους. Πώς θα προστατέψουμε τα παιδιά μας απο τους επικίνδυνους ανιοντες. Το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ είναι άκρως 
επικίνδυνο! 
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1 Απριλίου 2021, 18:47 | ΣΔΓ Στον ορισμό του συμφέροντος του τέκνου θα πρέπει να προστεθεί ότι αυτό 
εξυπηρετείται«… πρωτίστως από την ουσιαστική ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
του… με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες αμφοτέρων» να είναι δηλαδή ξεκάθαρο αυτό που ισχύει σε πολλές 
χώρες του Δυτικού Κόσμου και επιτάσσει η επιστήμη με τις πολλές, μεγάλες και διεθνείς μελέτες που έχουν 
δημοσιευθεί ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ανατρέφεται ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 γονείς του, σε ικανό χρόνο, ιδανικά 
στον ΜΙΣΟ, από τον κάθε ένα από αυτούς. Το σημείο αφετηρίας του νόμου θα πρέπει να είναι ο ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ανατροφής με κάθε πρόθυμο και κατάλληλο γονέα, περιορίζοντας τις όποιες εξαιρέσεις σε αυτές έλλειψης 
γεωγραφικής εγγύτητας, κλπ. Το συμβούλιο της Ευρώπης ερμηνεύοντας τις συνθήκες για τα δικαιώματα του 
παιδιού με το ψήφισμα 2079/2015 επιτάσσει την εισαγωγή της εναλλασσόμενης κατοικίας στη νομοθεσία 
περιορίζοντας τις όποιες εξαιρέσεις στο ελάχιστο πχ αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα ενός γονέα κλπ. Κάθε παιδί 
έχει δύο κατοικίες ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο διαμένει στην κάθε μία. Αυτό είναι ήδη μια πραγματικότητα 
που ο νόμος αγνοεί αδικώντας τα παιδιά και τις ανάγκες τους καθώς και τους γονείς που το υλοποιούν στη «σκιά» 
του σημερινού νομοθετικού πλαισίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:50 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΟΛΟΥ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.ΝΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:03 | Στέλιος Ξεζωνάκης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:45 | Μαρία Ξαγοράρη Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:27 | Κωνσταντίνος Ντουμάτσας Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:06 | Αθηνά Ντόστα Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
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αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:40 | Μαριετα Ντιντα Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:20 | Ζαχαρίας Ντέσκος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:01 | Ιωάννης Ντάνος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:44 | Μαρία Νούση Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:23 | Νικόλαος Νίτας Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
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τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:57 | Χρυσαιδα Νικολοπουλου Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:41 | ΣΔΓ Η λέξη «συνήθως» πρέπει να απαλειφθεί και το κείμενο να αλλάξει ως εξής: ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο διαμένει ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. Εφόσον οι γονείς αποδειχθούν 
κατάλληλοι και πρόθυμοι να αναλάβουν την ανατροφή του παιδιού τους τότε αυτό πρέπει να μην αισθάνεται 
αποκομμένο από κανέναν γονέα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ψυχοσυναισθηματική του ασφάλεια και ηρεμία 
και να συνεχιστεί το κατά το δυνατόν η κανονικότητα της ζωής που βίωνε και πριν το διαζύγιο των γονέων, θα 
πρέπει το περιβάλλον στο οποίο διαμένει να περιλαμβάνει ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ σπίτια, αυτό του μπαμπά και αυτό της 
μαμάς. Άλλωστε και το συμβούλιο της Ευρώπης ερμηνεύοντας τις συνθήκες για τα δικαιώματα του παιδιού με το 
ψήφισμα 2079/2015 επιτάσσει την εισαγωγή της ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ στη νομοθεσία περιορίζοντας τις 
όποιες εξαιρέσεις στο ελάχιστο πχ αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα ενός γονέα κλπ. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:38 | Γεώργιος Νικολής Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:17 | Στατηρης Νικόλαος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:51 | Ελένη Νικολαιδου Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
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εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:24 | Ιωάννης Νιγδέλης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:56 | Αβραάμ Νεραντζής Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:26 | Αλεξάνδρα Νάτσιου Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:02 | Λεωνίδας Ναλμπαντίδης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:22 | Πέτρος Μωράκης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
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διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:22 | Νίκος Μυστακίδης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:56 | Χαραλαμπος Βαλοδήμος Άρθρο 5Το παιδί μου έχει ανάγκη να με γνωρίζει.Το σπίτι μου 
είναι και σπίτι του. Οι τοίχοι στην μητέρα του δεν θα διαμορφώσουν την τύχη του. Τροποποιήστε σας παρακαλώ 
το Άρθρο 1511 (ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων). 
 
1 Απριλίου 2021, 18:24 | Μαρία Μυλωνά Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:55 | Σωτηρία Μπ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:39 | Μαρία Παρασχάκη Με την πρόταση για το άρθρο 1511 ΑΚ, το παιδί εξαφανίζεται από 
τη ρύθμιση και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. διατάξεις που βρίσκονται σε αντινομία 
με άλλες διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: α) Η παρανόηση της λειτουργίας 
του άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του παιδιού ως γενική προϋπόθεση 
για τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με το ΣχΝ ρυθμίζονται τα κριτήρια 
ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως η διάταξη περιέχει κριτήρια 
που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί ενός συγκεκριμένου θέματος 
γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). β) Στο άρθρο 1441 ο νομοθέτης αγνοεί τις επόμενες ρυθμίσεις για την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας και δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του άρθρου 1441 είναι να προβλέπει το ελάχιστο 
περιεχόμενο της συμφωνίας αναφορικά με τα παιδιά. γ) Στο άρθρο 1513 σε συνδυασμό με το 1520, εντοπίζεται 
το εξής παράδοξο: σε σχέση με την απαίτηση του νόμου να περνά το παιδί το 1/3 του χρόνου του με τον ένα γονέα, 
τίθενται προϋποθέσεις και δικλίδες για να διασφαλίζεται το συμφέρον του, αλλά για την επιχειρούμενη (με τη 
λέξη “εξίσου”) ισόχρονη παραμονή του με τον κάθε γονέα δεν τίθεται καμιά προϋπόθεση. Εξάλλου, η άνωθεν 
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καθιέρωση της ισόχρονης εναλλασσόμενης διαμονής του παιδιού με τον κάθε γονέα αντιφάσκει με την ίδια την 
έννοια της συνεπιμέλειας, αφού ακριβώς αυτό το θέμα (με ποιον θα μένει το παιδί και για πόσο χρόνο) είναι 
βασικό θέμα που πρέπει να συναποφασίζουν οι γονείς. δ) Στο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» επικοινωνίας που 
ξαφνικά εισάγεται, ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που 
«τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας γονέας) … ζητεί 
μικρότερη επικοινωνία. Και lastbutnotleast, η ακατανόητη και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη του όρου τεκμήριο, 
ως δήθεν «τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας», σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο με την έννοια που 
έχει ο όρος στη γενική θεωρία του δικαίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:03 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:37 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 18:06 | Χαρης Μπαμπης Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …. ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 
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1 Απριλίου 2021, 18:45 | Χρυσάνθη Ηλία Προτεινόμενη αλλαγή: ‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 18:49 | Δημήτρης Σκλαβούνος Σε αυτό το άρθρο ο Νομοθέτης κινείται στην σωστή κατεύθυνση 
αλλά πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος για αυτόν ακριβώς τον λόγο δηλαδή να μην αφήνει ΑΣΑΦΕΣ το μήνυμα 
σχετικά με το συμφέρον των παιδιών. Πρέπει να προστεθεί οπωσδήποτε και στην ουσία αλλά και σαν όρος η 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. Για την ισοτιμία και ισονομία που πρέπει να  ισχύει δεν 
τα λέω εγώ … τα λέει το Σύνταγμα της Χώρας μας (Άρθρο 4)Ισόχρονη συμμετοχή λοιπόν. Να σταματήσει αυτή η 
καταπάτηση ανθρωπινων δικαιωμάτων που 40 χρόνια τώρα μας κατατρώει. Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια η 
κοινωνία έχει αλλάξει. Όπως και η κοινή γνώμη περί της επιμέλειας και της συνεπιμέλειας. Δεν είναι η γυναίκα 
στο σπίτι με το παιδί και ο άνδρας στην εργατιά. Ξυπνήστε, ακούστε την κοινωνία … τα παιδιά μας είναι το μέλλον 
μας όσο τα ταλαιπωρούμε αυτό θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία μετέπειτα και στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ 
που το διαβάσατε και ευελπιστώ να εισακουστεί μαζί με όλες τις υπόλοιπες ειλικρινείς φωνές εδώ μέσα. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:11 | Κωνσταντίνος Καρακώστας Κάθε παιδί γεννιέται από 2 γονείς. Η βίαιη αποστέρηση του 
ενός από αυτό είναι μορφή διαρκούς ψυχολογικής βίας με ανυπολόγιστες συνέπειες στην μετέπειτα ζωή του. 
Σύμφωνα με τον Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 192/Α/2-12-1992) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του 
παιδιού», που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην ελληνική έννομη τάξη ήδη από το 1992, περιγράφονται με 
ακρίβεια τα ατομικά δικαιώματα των παιδιών. Με βάση την σύμβαση αυτή, τα Συμβαλλόμενα κράτη (επομένως 
και η Ελλάδα) σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, πρέπει να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το 
συμφέρον του παιδιού (α. 3). Επιπρόσθετα, η Σύμβαση καλεί Τα Συμβαλλόμενα Κράτη να αναλάβουν την 
υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για διατήρηση της ταυτότητας του, συμπεριλαμβανομένων και 
των οικογενειακών σχέσεων του, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το νόμο, χωρίς παράνομη ανάμιξη και εάν ένα 
παιδί στερείται παράνομα ορισμένα ή όλα τα στοιχεία που συνιστούν την ταυτότητα του, τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
οφείλουν να του παράσχουν κατάλληλη υποστήριξη και προστασία, ώστε η ταυτότητα του να αποκατασταθεί το 
συντομότερο δυνατόν. (α. 8) 
Επίσης, με βάση την Σύμβαση, τα Κράτη μεριμνούν ώστε το παιδί να μην αποχωρίζεται από τους γονείς του, παρά 
τη θέληση τους, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν, με την επιφύλαξη δικαστικής αναθεώρησης και 
σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους νόμους και διαδικασίες, ότι ο χωρισμός αυτός είναι αναγκαίος για το 
συμφέρον του παιδιού. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να είναι αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα 
όταν οι γονείς κακομεταχειρίζονται ή παραμελούν το παιδί (α. 9). Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του, στην κατοικία του 
ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψής του. Το παιδί δικαιούται να 
προστατεύεται από το νόμο έναντι τέτοιων επεμβάσεων ή προσβολών. (α. 16) Η Σύμβαση κατοχυρώνει το 
δικαίωμα του παιδιού σε ανατροφή και από τους δύο γονείς, χωρίς καμία διάκριση σε σχέση με την ύπαρξη, 
διατήρηση ή μη του νομικού δεσμού μεταξύ των γονέων του. Τούτο σημαίνει ότι ακόμα και αν λυθεί ο νομικός 
δεσμός μεταξύ γονέων (διαζύγιο) το ατομικό δικαίωμα των παιδιών στην κοινή ανατροφή και από τους δυο γονείς 
παραμένει ακέραιο και ανεξάρτητο! Τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής, σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξη του. Η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και για 
την ανάπτυξη του ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς ή, κατά περίπτωση, στους νόμιμους εκπροσώπους του. Το 
συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική τους μέριμνα (α. 18). Η ως άνω αρχή δεν τελεί υπό καμία 
αίρεση, είναι δε, κατά νομική κυριολεξία, σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη, στην πρόσφατη 
από 05.09.2020 Επιστολή** του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα, η οποία κοινοποιήθηκε και στην 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, επί τη βάσει της αυξημένης 
τυπικής ισχύος της Σύμβασης, διαπιστώνει ότι η πρακτική στην Ελλάδα «πόρρω απέχει από το πρότυπο ανατροφής 
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του παιδιού, που περιγράφει η Σύμβαση, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα του παιδιού σε ανατροφή και από 
τους δυο του γονείς», ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη νομικού δεσμού μεταξύ των γονέων». 
 
1 Απριλίου 2021, 18:12 | Ιωάννης Βαζούρας Άρθρο 5Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:03 | Lekka El. Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 
ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ 
ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ 
ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ 
ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ 
ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ 
ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, 
ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΑΥΤΩΝ. 
AΠΟΣΥΡΣΗ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:36 | Ιωάννης Βαλαντάσης Άρθρο 5Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση το 
σπίτι που μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:27 | Αγγελική Ε. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:40 | Ηλίας Ε. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
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ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου να λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:50 | nana Το πνεύμα αλλά και το γράμμα του νόμου θα πρέπει πρωτίστως να διέπεται από 
το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις (πχ 
γονείς ψυχικά ασθενείς, βίαιοι, αμελείς κλπ).Ορισμένα άρθρα του ν/σ αναδεικνύουν και υποθάλπτουν ΤΡΟΦΗ 
ΕΓΩΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ με προσχηματα ανεδαφικά και είναι επισφαλή για την 
προάσπιση της καλής ψυχολογίας των τέκνων.. Γι’ αυτό εφιστάται η προσοχή στους νομοθέτες και στους 
λαμβάνοντες τόσο κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις να λάβουν υποψη κάθε παράμετρο. Επιπλέον, η πρόταση 
για εναλλασσόμενη κατοικία μόνο προς όφελος του παιδιού δεν είναι. Η καλή ψυχολογία των παιδιών απαιτεί 
ασφάλεια, σταθερότητα και ηρεμία. Θα ήταν, δε, σκόπιμο να προωθηθεί η υποχρεωτικότητα και όχι απλώς το 
δικαίωμα της επικοινωνίας και σίγουρα όχι μόνο τα σ/κ και τα απογεύματα αλλά και στην «δυσκολη» 
καθημερινότητα των παιδιών, και εκεί είναι που θα αποδειχθεί ποιος θέλει στην ουσία συνεπιμέλεια προς όφελος 
των παιδιών του. Γονέας που θυμάται το ρόλο του αφότου εκδοθεί το εκάστοτε διαζύγιο και διεκδικεί «ισο χρόνο 
κλπ» προς οικονομικό και εγωιστικό όφελός του, δεν προωθεί το συμφέρον του τέκνου του.. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:06 | Σταθόπουλος Διονύσιος Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη 
συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη 
συμμετοχή. Η απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα 
θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την 
ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. 
Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, 
όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα 
και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών 
συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς 
επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο 
άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση 
καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και 
με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ: Η 
παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η 
γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και 
χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής».  
 
1 Απριλίου 2021, 17:11 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Παύλος Ασλανίδης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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1 Απριλίου 2021, 17:37 | Κωνσταντίνος Καρακώστας Το άρθρο αυτό πρέπει να αναμορφωθεί ως εξής: Άρθρο 
1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)Η 
ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών επιβάλλει την ισόνομη και ισόχρονη παρουσία και των 2 γονέων 
του. Δίχως την πρόβλεψη για ισόχρονη παρουσία, και εναλλασσόμενη κατοικία ελλοχεύει ο κίνδυνος να 
αποστερηθεί ο φυσικός δικαστής του αναγκαίου νομοθετικού εργαλείου για την ουσιαστική νομική εξίσωση των 
γονέων και την προστασία του ατομικού δικαιώματος των παιδιών στην κοινή ανατροφή και από τους 2 γονείς 
τους. Η ανωτέρω αναγκαιότητα επιβεβαιώνεται από τους καθύλην ειδικούς της ψυχικής υγείας (Ένωση Ελλήνων 
Ψυχολόγων, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Συνήγορος του Πολίτη). 
 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | Δημήτρης Το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς του, και ειδικά από τα 3-4 έτη του 
είναι απαραίτητο για το παιδί να έχει τον ίδιο χρόνο και με τους δύο γονείς, εφόσον βεβαίως κι οι γονείς πληρούν 
κάποια βασικά κριτήρια και το επιθυμούν. Πρέπει να καλλιεργούνται επαρκώς τόσο το γυναικείο όσο και το 
ανδρικό πρότυπο. Να θεσπιστεί το μαχητό τεκμήριο 50%-50% για την «ευρύτερη επικοινωνία» του τέκνου με τον 
κάθε γονέα με αντίστοιχο σαφή διαμοιρασμό των διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, (εκτός 
βεβαίως των περιπτώσεων διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ των γονέων ή εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου 
και σε ειδικές περιπτώσεις που να αναφέρονται ρητά και στις οποίες και μόνο θα οφείλεται η ύπαρξη του όρου 
«μαχητού», πχ σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, όταν ο ένας γονέας 
αποδεδειγμένα δε μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού κλπ.) έτσι ώστε όσο το δυνατόν να 
αποφεύγεται η προσφυγή στο δικαστήριο παρά μόνο σε ιδιάζουσες περιπτώσεις. Έτσι θα μειώνονται και οι 
ευκαιρίες για συνεχείς διενέξεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών και την ψυχική 
υγεία των παιδιών. Να αναγνωρίζεται ρητά η έννοια της εναλλασσόμενης κατοικίας (εκτός βεβαίως αν 
αποφασίσουν διαφορετικά οι γονείς ή σε συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσες που να αναφέρονται ρητά, πχ 
αδυναμία του ενός να παρέχει στέγη κλπ.). Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: «2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς…». 
 
1 Απριλίου 2021, 17:17 | Γεώργιος Αποστολιδης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
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μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: ……..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:45 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΧΙ Σύμφωνα με το άρθρο 5 , «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». Το συμφέρον του παιδιού δεν είναι ένα 
και ενιαίο, δεν είναι το ίδιο για κάθε παιδί, δεν είναι κάτι που μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ο εκάστοτε 
νομοθέτης. Είναι μία αόριστη νομική έννοια που έως σήμερα εξειδικευόταν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της ζωής κάθε ενός παιδιού ξεχωριστά. Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και τη φροντίδα» δεν εξυπηρετεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι να 
μεγαλώνει σε ένα υγιές περιβάλλον αγάπης, φροντίδας και σεβασμού των δικαιωμάτων του και όχι να έρχεται σε 
επαφή, και με τις ευλογίες του νόμου(!), με έναν γονέα βίαιο και κακοποιητικό. Η ενδοοικογενειακή βία, τα 
σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων στο οικογενειακό πλαίσιο, πράξεις και συμπεριφορές που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού και θα έπρεπε να τίθενται στο επίκεντρο της συζήτησης αποσιωπώνται 
πλήρως. Για τους συντάκτες του σχεδίου νόμου, εντελώς αυθαίρετα και αντι-επιστημονικά, η φροντίδα και η 
ανατροφή του παιδιού συνδέεται με τα δικαιώματα και τις σχέσεις μεταξύ των πρώην συζύγων και όχι με τη στάση 
των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Στο σχέδιο νόμου η φωνή του παιδιού υποβαθμίζεται, αντιμετωπίζεται με 
αδικαιολόγητη καχυποψία, κόντρα σε όλα τα διεθνή κείμενα και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Στην 
4η παράγραφο του ίδιου άρθρου: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται 
η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του 
τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.». Σε πλήρη αντίθεση με το 
άρθρο 12 της Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με την οποία «θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο 
παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά(…).» χωρίς να 
τίθεται από τη Σύμβαση καμία άλλη προϋπόθεση. Με την προσθήκη αυτή του σχεδίου νόμου, εισάγεται μια 
επιφύλαξη στη φωνή του παιδιού η οποία δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά νομοθετική αναγνώριση των 
μισογυνικών επιχειρημάτων που θέλουν τις γυναίκες αδίστακτες και έτοιμες να χρησιμοποιήσουν μέχρι και τα 
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παιδιά τους για να βλάψουν τους πρώην συζύγους τους με δήθεν ψευδείς καταγγελίες. Τα παιδιά έχουν φωνή και 
λόγο για τη ζωή τους! Αμετάκλητα ΟΧΙ στο νομοσχέδιο που μετατρέπει τα παιδιά σε παρακολούθημα! 
Εξατομικευμένη κρίση για το συμφέρον του κάθε παιδιού! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:46 | Ψ.Ν ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ 
ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΕ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΦΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΛΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ,ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ?? ΣΤΕΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ,ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΑΝΑΘΡΕΨΕΙ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΠΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΗΣ ΑΣΚΕΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ??? ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΑΛΛΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΗΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ????ΚΑΙ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΑΠΑΤΕΙΤΑΙ??ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 4 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ…ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΣ ΜΕ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ??ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ??ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΤ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΠΛΕΟΝ 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΣΚΟΥΣΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ,ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ,ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΙ ΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΤΡΙΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΝΑ ΣΥΖΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ??? ΠΟΛΛΕΣ ΣΟΒΑΡΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:17 | Chris ΩΡΑΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ! ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΤΑΝ ΕΝΕΡΓΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ COPY PASTE ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ! ΘΑ ΤΟΥΣ 
ΛΑΒΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ? ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΡΑΤΟΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:22 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 
Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω, 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:18 | Γεώργιος Συριώδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 
να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του στην εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες και των δύο 
γονέων σε περίπτωση που η χρονική απόσταση το επιτρέπει αυτό. Η επικοινωνία να ξεκινάει με την πρώτη 
Παρασκευή του μήνα συνεχόμενα μέχρι την τρίτη Παρασκευή και το υπόλοιπο του μήνα το τέκνο να διαμένει με 
τον έτερο γονέα. Την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:24 | Κέντρο Διαμεσολάβησης Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Η υπαγωγή μιας 
διαφοράς στη διαμεσολάβηση γίνεται σύμφωνα με τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 
4640/2019. Η προτεινόμενες διατάξεις φαίνεται να προσθέτουν στους τρόπους αυτούς και την υπαγωγή σε 
Διαμεσολάβηση σε περίπτωση που το διατάξει το ΔΙκαστήριο. Περαιτέρω, η διατύπωση του εδαφίου 2 του 
άρθρου δίνει τη δυνατότητα στο δικαστήριο να μην αποφασίσει σε περίπτωση διαφωνίας εφόσον κριθεί ότι δεν 
το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου. Προτεινόμενη διατύπωση: Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς 
υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εφόσον 
συμφωνούν ή διατάσσεται από το δικαστήριο κατ’ άρθρο 1514 ΑΚ, σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις εκάστοτε 
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ισχύουσες διατάξεις. Αν διαφωνούν κάθε γονέας μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο 
αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:35 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:02 | ΕΙΡΗΝΗ Το νομοσχέδιο είναι εντελώς αποπροσανατολιστικό πέραν του πατριαρχικού 
μοντέλου διότι μιλά για δικαιώματα πατεράδων- το ίδιο και το κίνημα τους, ενώ το μόνο για το οποίο οφείλουμε 
να μιλάμε είναι τα δικαιώματα του παιδιού. Η συνεπιμελεια δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική! Κάθε περίπτωση 
είναι ξεχωριστή και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:57 | Κυριάκος Α Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) 
 
1 Απριλίου 2021, 17:01 | Ηρακλής κατά πάγια νομολογία, για τη λήψη της απόφασης προς το συμφέρον του 
τέκνου δεν εξετάζεται ο λόγος του διαζυγίου ή της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή ιδίως ποιος από τους δύο 
ευθύνεται για την λύση του γάμου εκτός και εάν η συμπεριφορά του υπαιτίου γονέα έχει επιδράσει στην άσκηση 
της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας με τρόπο που αντιτίθεται στο συμφέρον του τέκνου και αναμένεται και 
έναντι του τέκνου η τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς. Ωστόσο η αναφορά στο παρόν άρθρο–στο δεύτερο 
προστιθέμενο εδάφιο–, της φράσης «της συμπεριφοράς κάΚε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα» 
χωρίς σύνδεση της συμπεριφοράς με δυσμενείς συνέπειες για το τέκνο και πρόκλησης βλάβης σε αυτό, κινδυνεύει 
να εισαγάγει το στοιχείο της υπαιτιότητας στις σχέσεις των πρώην συζύγων ως καίριο για την ανάθεση της 
επιμέλειας του τέκνου. Από μόνη της δε, η αδόκιμη και αόριστη φράση «κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα» 
θα οδηγήσει νομοτελειακά σε δικόγραφα 100άδων σελίδων που θα αναλύουν λεπτομερειακά όλη τη 
συμπεριφορά των γονέων από τη γέννηση του παιδιού και κατ’ αποτέλεσμα θα επιτείνει την αντιδικία μεταξύ των 
γονέων. Τέλος, δεν μπορεί να ανάγεται ως κριτήριο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου η τήρηση 
από τον γονέα τυχόν προγενέστερων συμφωνιών (ακόμη και εξωδικαστικών), οι οποίες άθ ίαιοΐο ενδέχεται να 
αποδείχθηκαν αντίθετες με το συμφέρον του τέκνου. Αναφορικά με την πρόβλεψη ότι «για την ανάΚεση της 
άσκησης της γονικής μέριμνας Κα λαμβάνεται υπ’ όψιν η συμμόρφωση του γονέα με δικαστικές αποφάσεις, 
εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το 
τέκνο» τίθεται το ζήτημα στην μεν μη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις εάν έχει κριθεί δικαστικώς στα 
ποινικά δικαστήρια η μη συμμόρφωση με το διατακτικό αυτών (άρθρο 169Α Ποινικού Κώδικα) και αν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν στον γονέα, για την προστασία του συμφέροντος του τέκνου του, να μην 
συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίοι υπήρχαν κατά την έκδοσή τους ή προέκυψαν μετά. 
(κακοποίηση του τέκνου κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, ασέλγεια κ.α.), δηλαδή αν έχουν τελεστεί σε βάρος 
του τέκνου ή του άλλου γονέα ποινικά αδικήματα που βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Είναι γνωστό πόσο 
χρονοβόρα μπορεί να είναι η σχετική ποινική διαδικασία, ιδίως μάλιστα όσον αφορά κακουργηματικές πράξεις, 
ώστε στον χρόνο που εκδικάζεται σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων ή κυρίας δίκης η ανάθεση της άσκησης της 
γονικής μέριμνας να μην έχει προλάβει εκδοθεί ποινική απόφαση κατά του υπαιτίου γονέα. Συνεπώς, δεν μπορεί 
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να τίθεται το ανελαστικό κριτήριο της μη συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές διατάξεις ως 
καθοδηγητικός και καθοριστικός παράγοντας για την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Περαιτέρω, το 
εδάφιο 4 προβλέπει: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάΚε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριΚεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καΚοδήγησης ή υποβολής.» Η προϋπόθεση «εφόσον η γνώμη του 
τέκνου κριΚεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καΚοδήγησης ή υποβολής» ενυπήρχε μέχρι τώρα ως 
σιωπηρή παραδοχή σε όλες τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου από τα δικαστήρια. Στις περιπτώσεις όπου η 
γνώμη του τέκνου δεν λαμβανόταν υπόψη, ήταν λόγω έλλειψης ωριμότητας ή ένδειξης επηρεασμού της από τον 
άλλο γονέα και η σχετική αξιολόγηση του δικαστηρίου περιλαμβανόταν ρητά και αιτιολογημένα στο σκεπτικό της 
απόφασης. Ωστόσο, η ρητή εισαγωγή της πρόβλεψης αυτής υποδεικνύει την αρνητική στόχευση του νομοσχεδίου 
σε σχέση με το συμφέρον του τέκνου και απηχεί την διαδομένη προκατάληψη ότι το παιδί δεν έχει ελεύθερη 
βούληση, παραβιάζοντας έτσι διεθνείς κανόνες και συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και της 
προσωπικότητας του παιδιού, το οποίο θεωρείται αυτοτελής προσωπικότητα με δική του βούληση και αυτοτελώς 
προστατευτέα δικαιώματα. Ιδίως η πρόβλεψη αυτή παραβιάζει την διάταξη του άρθρου 12 της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού 
αναλόγως με την ηλικία και την ωριμότητά του χωρίς άλλα κριτήρια. Απόσυρση νομοσχεδίου τωρα! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:53 | φανης ιορδανιδης σχολιασμος επι του αρθρου 5. Η ανάθεση της γονικής μεριμνας σε 
ποσοστό 99% στην μητέρα ειναι , εκτος απο ρατσιστική και σεξιστική, και αντίθετη στο συμφερον του παιδιού που 
χαίρεται όταν βλεπει να τους δυο γονείς του να ενδιαφέρονται και να φροντιζουν για αυτο. Βοηθα έτσι στη 
διατήρηση της καλής σχέσης παιδιού-πατέρα ώστε να περάσουν ευκολότερα στο επόμενο στάδιο της αναπτυξης 
( αυτο της εφηβείας) όπου ο πατρικός ρόλος γινεται κεφαλαιώδης για την ομαλη ψυχικοσωματική του ανάπτυξη 
του παιδιού. Ευχαριστω. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:14 | Μιχάλης Βουτουρλής Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:46 | Ηλίας Δήμος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:18 | Άγγελος Δημήτρουλας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
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δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:59 | Λάζαρος Κούσκος Σε μια χώρα όπου τα διαζύγια έχουν φτάσει στο 33% όπου ο νόμος 
το μόνο που δεν κάνει είναι να προστατεύει τον πατέρα, πως μπορώ εγώ να προχωρήσω σοβαρά την σχέση μου 
όταν βλέπω τόσους φίλους μου να τρέχουν στα δικαστήρια και να μην βγάζουν άκρη. Μην απορείτε με την 
υπογεννητικότητα της Ελλάδος γιατί εκτός απο την οικονομική κρίση, μεγαλύτερη ευθύνη φέρνει η αδικία του 
παρόντος νόμου προς τον πατέρα. Γιατί δεν νομοθετείται ξεκάθαρα και χωρίς παραθυράκια ώστε να παύση η 
νομολογία και να νιώσουμε εμείς οι υποψήφιοι πατεράδες ότι πλέον το κράτος δεν μας γυρνάει την πλάτη. Εάν 
θέλετε υγιή Ελλάδα, κλείστε τα παράθυρα και ψηφίστε συνεπιμέλεια 50-50 χρόνος επικοινωνίας και 
εναλλασσόμενη κατοικία. Προσθέστε επιπλέον στην παράγραφο 4 ότι είναι αδίκημα για τον δικαστή αμα κρίνει 
αυτός να συναντήσει το παιδί των διαζευγμένων γονιών, χωρίς την παρουσία παιδοψυχολόγου καθώς η γνώμη 
του παιδιού μπορεί να είναι αντικείμενο υποβολής και όχι ελεύθερης βούλησης. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:37 | Παρασκευή Δημητριάδου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:34 | ismene Σχόλια: Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το 
ισχύον οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το 
συμφέρον του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και 
περιγραφής αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση  του 
Δικαστή, αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις 
οποίες το συμφέρον του παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε 
άλλου δικαιώματος των γονέων του. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Χρήστος Δημητρακόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:28 | Άγγελος Δημάγγελος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
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διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:06 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:43 | Αναστάσιος Δερματάς Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Κωνσταντίνος Δελλόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:05 | Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος Συνεπιμέλεια τώρα. Βοηθήστε τις ζωές των παιδιών 
που κακοποιουνται καθημερινά απο μητέρες που απλά τους στερούν το δικαίωμα ισότιμης και ισοχρονης 
επικοινωνίας με τους μπαμπαδες τους. Δώστε ένα τέλος στην εκμετάλλευση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου 
από κακοποιητικες γυναίκες που καθημερινά χωρίζουν και αποφασίζουν με το έτσι θέλω να χωρίσουν και τα 
παιδιά τους από τους μπαμπαδες τους. Προστατεύστε το παιδί και κρατήστε το κοντά στους ανθρώπους που το 
αγαπούν. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:05 | Φωτεινή Δεληγιάννη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
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από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:19 | Κατερινα Καλιφατιδη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:17 | Ανδρέας Δαχτυλίδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:20 | Γεώργιος Δαρούσης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 



1367 
 

δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:21 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Παναγιώτα Σ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:48 | Γιώργος Δαμιανίδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:42 | Βασίλης Αντωνογιωργακης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
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αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ). Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: ……………7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘ Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:42 | Άννα Δαγρέ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
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δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:46 | Μάριος Γριπιώτης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:13 | Στυλανη Γρεκα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:42 | Δημήτριος Γραμμένος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | Ευφροσύνη Γούτα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:43 | Αβραάμ Ευμοιρίδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
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ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | Δημοσθένης Γουλιανός Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:01 | Πέτρος Γονίδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ  ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | Απόστολος Γκουτσίδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
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απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:06 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΛΑΡΗΣ Το συμφέρον του τέκνου δεν είναι ενιαίο και δεν μπορεί να 
ορίζεται εκ των προτέρων στο νόμο, αλλα ως αόριστη νομική εννοια πρέπει να αξιολογείται κάθε φορά από τον 
δικαστή. Επίσης, ειναι απαράδεκτη η συγκάλυμμένη προσθήκη του συνδρόμου της γονικής αποξένωσης που η 
επιστημονική κοινότητα δεν αποδέχεται. Οι καλοί γονείς δεν έχουν ανάγκη την υποχρεωτικότητα για να εχουν την 
επιμέλεια των παιδιών τους! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:59 | Αποστόλης Ελευθερίου Συνιστά συμφέρον του παιδιού το δικαίωμα να ανατρέφεται 
ισόχρονα και από τους 2 γονείς. Απαιτείται για τον λόγο αυτό να τροποποιηθεί το παραπάνω άρθρο ως εξής :2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Δημήτρης Η συνεπιμέλεια είναι μονόδρομος αν θέλουμε κράτος δικαίου. Όλοι οι γονείς 
έχουν δικαίωμα στα παιδιά τους και όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στους γονείς τους. Μόνο σε περίπτωση 
κακοποίησης από γονέα είναι αποδεκτή η απομάκρυνση ενός ή και των δυο γονιών. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:40 | Χρήστος Γκούβερης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:59 | Ευγενία Γκόγκου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | ΑΚΗΣ Το συμφέρον του τέκνου δεν είναι ενιαίο και δεν μπορεί να ορίζεται εκ των 
προτέρων στο νόμο, αλλα ως αόριστη νομική εννοια πρέπει να αξιολογείται κάθε φορά από τον δικαστή. Επίσης, 
ειναι απαράδεκτη η συγκάλυμμένη προσθήκη του συνδρόμου της γονικής αποξένωσης που η επιστημονική 
κοινότητα δεν αποδέχεται. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | Ελένη Γκιόκα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
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διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:17 | Αναγνωστόπουλος Σωτήριος Το συμφέρον του παιδιού διασφαλιζεται μόνο εφόσον το 
παιδί αποκτήσει από το νόμο το δικαίωμα να έχει ισοχρονα και τους 2 γονείς στη ζωή του αντί αυτό να αφήνεται 
στη διάθεση αποξενωτων γονέων. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:56 | Panagiotis D. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:46 | Νίκος Γκέργκης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | Ακης Παραλίκας Το συμφέρον του τέκνου δεν είναι ενιαίο και δεν μπορεί να ορίζεται εκ 
των προτέρων στο νόμο, αλλα ως αόριστη νομική εννοια πρέπει να αξιολογείται κάθε φορά από τον δικαστή. 
Επίσης, ειναι απαράδεκτη η συγκάλυμμένη προσθήκη του συνδρόμου της γονικής αποξένωσης που η 
επιστημονική κοινότητα δεν αποδέχεται. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:37 | Χρήστος Γκανιατσας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Γόνη Ντάγιου Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής 
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επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
(πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα άρθρα του νόμου να 
εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν απόκλιση 
από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του (…)». 
 
1 Απριλίου 2021, 16:52 | Νικόλαος Γκαγκος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:04 | Αγαμέμνων Γιατράς Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:50 | Αθανάσιος Κούστας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 



1376 
 

από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Βασιλεία Γιαννώτα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:08 | Βασιλική Γιαννόπουλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:36 | Ιωάννης Γιαννόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:43 | Μαρία Γιαννάκου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:06 | Κατερίνα Γιαννάκη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
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από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:33 | Γεώργιος Γιαγούδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:37 | Στυλιανός Γεωργόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:47 | Νικόλαος Γεωργίου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:04 | Κωνσταντίνα Γεωργιοπούλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
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συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:52 | Νικόλαος Ντάγιος Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής 
επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
(πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα άρθρα του νόμου να 
εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν απόκλιση 
από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του (…)». 
 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | Παύλος Γεωργιάδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | ΕΥΗ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του 
άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | Γεώργιος Γεωργαντόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Κωνσταντίνος Γεροντάκης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
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αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | Αγγελική Κοντογιαννης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | Στέφανος Γερασίμου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:01 | Φώτης Γαρδιάς Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
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του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:17 | Αντώνιος Γαλάτης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | Χαρίκλεια Γαλάνη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | Άννα Γαβγίδη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:35 | Αποστολοπουλος Κωστας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:26 | Παναγιώτα Βρατσαλη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Στέλλα Βουτουφιανάκη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Μάρκος Βουλγαρέλλης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:54 | Σωτηριος Εξαρχος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
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διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:48 | Αγγελική Βονάτσου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:05 | Θάνος Βογιατζής Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Ευγενία Κοντογιάννη Στην Ελλάδα όπου θεωρείται ένα ανεπτυγμένο Ευρωπαϊκό Κράτος 
όπου η ισότητα των δυο φύλων δεν αμφισβητείται από κανένα λογικό άνθρωπο, όπου ο πρώτος πολίτης της χώρας 
είναι γυναίκα και στο όποιο κράτος δεν υπάρχει σχεδόν καμιά διάκριση στο εργασιακό τομέα μεταξύ των δύο 
φύλων πως είναι δυνατόν, ο πατέρας να θεωρείται ακατάλληλος μετά από ένα χωρισμό. Κανείς δεν μπορεί να 
πιστέψει ότι ένας πατέρας δεν μπορεί να ταΐσει, να φροντίσει και να κοιμίσει το παιδί του, στην Ελλάδα του 
2021.Προσθέστε ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο το αυτονόητο. Ίσος χρόνος επικοινωνίας των γονέων με το παιδί. 
Εναλλασσόμενη κατοικία (όταν αυτή υποστηρίζεται). Επιπλέον στο άρθρο 4 θα ήταν πιο σωστό για το παιδί αλλά 
και για τον ίδιο τον δικαστή κατά την συνάντηση αυτών των 2 να γίνεται παρουσία παιδοψυχίατρου καθώς ο 
δικαστής, στερείται γνώσεων παιδοψυχιατρικής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | Γιώργος Λάμπρου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:08 | Αντώνιος Γαλάτης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής για να έχει 
επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής 
ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον 
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του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
……….7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Ευαγγελία – Άννα Βλάχου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:04 | Θεόδωρος Βλάχος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
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δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:17 | Χαράλαμπος Βλαχάκης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:59 | Γεωργια Ελευθεριαδου Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Ανδρέας Βλαντής Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:10 | Δημήτρης Κατιδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:42 | Μιχαήλ Δωδος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:37 | Παναγιώτης Μητρόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:31 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Μαρία μπα. Συνεπιμελεια εδώ και τώρα πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους αυτός ο νόμος 
να σταματήσει πλέον η εκμετάλλευση των παιδιών .το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει 2 γονείς με ίσα 
ανατροφή εναλοσομενη κατοικία ίσα δικαιώματα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:50 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
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συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». 
 
1 Απριλίου 2021, 16:31 | Όλγα Δροσιά Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:00 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:57 | Δημήτρης Ζάμπρας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
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1 Απριλίου 2021, 16:20 | Φίλιππος Γαβαλάς ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
…………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | Χασαπόπουλος Αριστοτέλης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:32 | Δημήτρης Μπουντακοπουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
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ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 



1393 
 

ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | Ευστάθιος Δράμπαλος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:52 | Μάρκος Βουλγαρέλλης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
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χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
…………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Μαρία Κ. μητέρα Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να φροντίζονται και από τους δυο γονείς 
τους ισότιμα και ισόχρονα. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του 
άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:42 | Nikos Xeliotis 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:07 | Κωνσταντίνος Η παράγραφος 4 του άρθρου αναφέρει «Ανάλογα με την ωριμότητα του 
τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα 
και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής». Το ερώτημα είναι, με ποιό τρόπο θα κρίνει το δικαστήριο; Πως θα μπορεί ένας 
δικαστής, που δεν διαθέτει εκ της επιστήμης του τις κατάλληλες επιστημονικές δεξιότητες, να βγάλει συμπέρασμα 
για το εάν το παιδί έχει χειραγωγηθεί ή όχι και ότι η γνώμη του δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής; 
Πως θα μπορέσει ο δικαστής με μία ολιγόλεπτη – όπως συνήθως είναι- επικοινωνία με το παιδί να καταλάβει αυτό 
που ένας εκπαιδευμένος παιδοψυχιατρος χρειάζεται αλλεπαλληλες συνεδρίες με το παιδί για να το συμπεράνει;;  
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1 Απριλίου 2021, 16:22 | Έφη Μακρή Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Αλέξιος Δούρος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:33 | Σιμος Σειτης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:05 | Βασιλης Αδριανουπολιτης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:33 | Ελενη Μουντζουρη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 



1398 
 

τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:32 | Αγγελικη Βονατσου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
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ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
…………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:28 | Νικος Δοξαστακης Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:51 | Μαρία Καραγεωργίου 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:24 | Ελευθέριος Καραβασίλης 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:00 | Χρήστος Καπίρνας 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 



1400 
 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:40 | Αθανασια Διπλα Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:39 | Αλέξανδρος Καπερώνης 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:18 | Κατερίνα Καπάκη 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:56 | Ιωάννης Κάννης 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:34 | Παναγιώτης Κανακάρης 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
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διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Χρυσαυγή Καμπάνη 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:10 | Ελισαβετ Καλυβάτση 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:23 | Μιχαλης Κονδυλας Μια ιστορία γνώριμη σε πολλούς εδώ μέσα και στην κοινωνία τα 
τελευταία 38 χρόνια. Ως πατέρας που έχω χωρίσει πριν πολλά χρονιά, 19 χρόνια, και έχω μια 20 χρόνη κόρη 
σήμερα. Ένας πατέρας που 20 χρόνια τώρα , είναι και συνεπής και άψογος στις υποχρεώσεις του , που από την 
στιγμή της γέννησης βρέθηκε στην δυσάρεστη θέση να βιώσει ένα ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ διαζύγιο – χωρισμό που 
αντικειμενικά δεν υπήρχε κάτι να δικαιολογήσει αυτό. Έχω υποστεί κατά σειρά τα εξής σε σχέση με σήμερα χωρίς 
να είναι υπαιτιότητα μου από την ηλικία των 2 ετών που ήταν η κόρη μου οπού χώρισα : συστηματική προσπάθεια 
λάσπης και ψευτιών στο πρόσωπο μου με σκοπό να υπάρχει στα δικαστήρια όφελος για αγωγές διατροφής , που 
έκανε παράλληλα με δικαστικό αγώνα για να καθυστέρηση την επικοινωνία της κόρης μου μαζί μου. 
Αποκορύφωμα σε αυτό είναι να παρουσιάζονται χαρτιά από ιατροδικαστικές υπηρεσίες από την πρώην ότι θήλαζε 
το παιδί σε ηλικία 3.5 ετών για να αποτρέψει την διανυκτέρευση στην οικεία μου την στιγμή που σε ηλικία 2 ετών 
που ΔΕΝ είχα χωρίσει τρεφόταν κανονικά με μπιμπερό με γάλα εμπορίου . Ξόδεψα μια μικρή περιούσια για να 
αποκρούω την κάθε αστήριχτη κατηγορία και να αποδεικνύω τα αυτονόητα ότι δεν ήμουν εγκληματίας , βίαιος , 
να διεκδικώ στα δικαστήρια χρόνο επικοινωνίας για να βλέπω το παιδί μου το ίδιο , να προσπαθώ να τηρηθούν οι 
δικαστικές αποφάσεις επικοινωνίας που τακτικότατα παραβιαζόντουσαν κτλ. Κάποια στιγμή ήρθε και η 
διανυκτέρευση στην οικεία μου. Αλλά είχαν μπει οι βάσεις από νωρίς για την αποξένωση. Μια κατάσταση ετών 
που εμπεριείχε πόνο , θλίψη , μόνιμο αίσθημα απώλειας , για την κόρη μου που υπεραγαπούσα και συνεχίζω να 
αγαπώ. Κάποια περίοδο κατά την διάρκεια που ήταν στο δημοτικό υπήρχε μια «ανακωχή» αλλά ποτέ δεν ένιωσα 
ότι το παιδί ήταν πραγματικά ελεύθερο να εκφράσει τα θέλω και τις σκέψεις του. Έβλεπα οι είναι δέσμιο (και πως 
να μην ήταν) στον γονέα και τα θέλω του γονέα που έμενε τις 26 ημέρες του μηνά. Στα πιο παραγωγικά χρόνια 
μου , βίωνα αυτήν την κατάσταση έως ότου 12 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ μετα από το διαζύγιο , ήθελα και αποφάσισα 
να προβώ σε 2ο γάμο για να βιώσω το τι θα πει κανονική οικογένεια. Αποτέλεσμα ήταν η αποξένωση μου …. Για 
να είναι ξεκάθαρο , σε εσάς και κάθε λογής κυριά που μπορεί να υποστηρίζει ότι «είναι θεσμός !!! η μονογονεϊκή 
οικογένεια» , να ακούμε επιχειρήματα ότι «δε θα ξαναγυρίσουμε στην πατριαρχία» (δηλαδή παραδέχονται ότι 
υπάρχει μητριαρχία) και «δε θα αφήσουμε τα παιδιά μας στους κακοποιητές» (πόσοι επιτέλους πατεράδες είναι 
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κακοποιητές και αποζητούν τα παιδιά τους για να τα κακοποιήσουν;). Με αυτά τα άθλια επιχειρήματα , θα 
συνεχίσουμε για αλλά 40 χρόνια , να συνεχίσουμε να βγάζουμε νέες γενιές ευνουχισμένων και προβληματικών 
ψυχικά παιδιών , οπου και αυτά με την σειρά τους θα έχουν δυσκολία να αποκτήσουν σωστή νοοτροπία για να 
κάνουν δική τους οικογένεια. Θα πάμε κόντρα στα νέα επιστημονικά δεδομένων, στα δικαιώματα των παιδιών, 
στις αρχές των μη διακρίσεων των φύλων, στους νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες και στην κοινή λογική. Πως θα φαινόταν 
σε κάθε ένα που αντιτίθεται σε αλλαγή να είχε 4 βράδια τον μήνα διανυκτέρευση; Περιμένουμε επιτέλους ένα 
νόμο που θα βάλει σε τάξη ακριβώς αυτό το θέμα, δηλαδή το συμφέρον του παιδιού. Τα παιδιά έχουν δύο γονείς 
..δώστε ισότητα στου γονείς μετά το διαζύγιο για να μην στερούνται αναίτια τον ένα γονέα που τα τελευταία 
σαράντα χρόνια ήταν κατά ενενήντα οκτώ της εκατό ο πατέρας … φανταστείτε ένα παιδί που μεγαλώνει και με 
τους δύο γονείς του μετά να χάνει τον πατέρα του και να τον βλέπει 4 ημέρες το μήνα. Ακόμα και αυτό να γίνεται 
κατά γράμμα με τον καιρό το παιδί χάνει τον ένα γονιό του . Γίνεται ο μακρινός συγγενής του σαββατοκύριακου. 
Αν είναι δυνατόν. Ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο 1/2 στον κάθε γονέα και όχι 1/3 και μετά στην διαμεσολάβηση αφού 
και οι δύο γονείς έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για αυτό λοιπόν 50-50 συνεπιμελεια και εναλλασσόμενη 
κατοικία. Είναι απαράδεκτο να αποξενώνονται τα παιδιά και να ξεριζώνονται εντελώς από τη μία ρίζα τους στο 
όνομα της αποκλειστικής επιμέλειας. Να έρθει επιτέλους μια ισορροπία. Θα μπορούσε να υπάρχει μια διατύπωση 
, στην παράγραφο 4 και να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να 
συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του 
κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα 
και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής». ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ, ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ και ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, διασφαλίζοντας 
με το τρίπτυχο αυτό το ΣΥΜΦΕΡΟΝ των ΠΑΙΔΙΩΝ !! 
 
1 Απριλίου 2021, 15:47 | Νικολαος 50-50 ισόχρονα κ οι δυο γονείς εναλλασομενη κατοικία κ κοινή ανατροφή 
πρώτα το συμφέρον του παιδιού. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | Νικήτας Βαρσαμας Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 



1403 
 

προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:40 | Παναγιώτης Τσακανίκας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:39 | Κωνσταντίνα Δίκαιο είναι τα εγγόνια μας να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς είτε 
είναι παντρεμένοι είτε χωρισμένοι… τα αγόρια μας είναι κι αυτά ικανά να προσφέρουν στα παιδιά τους το ίδιο 
ακριβώς που προσφέρουν και τα κορίτσια μας… ετσι τα μεγαλώσαμε από το 1983 που ψηφίστηκε η ισότητα στην 
Ελλάδα. Σημερινή εποχή δεν φεύγει ο πατέρας να πάει να δουλέψει για να στείλει λεφτά στην οικογένεια, φεύγει 
και η μητέρα από το σπίτι για εργασία. Γιατί να μην τους δώσετε το δικαίωμα να είναι και οι δύο παρόντες στη 
ζωή τους και να συνεισφέρουν και οι δύο οικονομικά αλλά και στην ανατροφή των παιδιών Τους. Δικαιοσύνη και 
ισότητα σημαίνει Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο, ισος χρόνος ανατροφής των παιδιών και από τους δύο 
γονείς αλλά και τους συγγενείς και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:25 | Αντώνιος Διαμαντοπουλος Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:13 | Ντιάνα Μασούριδου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
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τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Ιωάννης Διακογεωργιου Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΚΥΡΙΑ 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
τηνισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | Αθ. Δασκαλάκης Η ισότητα μεταξύ των γονέων στον ορισμό και στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου πρέπει να αποτυπώνεται ρητά στις διατάξεις. Για την παράγραφο 2 προτείνεται: «2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, η οποία καταρχάς πρέπει να είναι ισόχρονη με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες και των δύο γονέων…» Αναφορικά με την παρ. 4, η μέχρι σήμερα πρακτική της κατάθεσης του παιδιού 
ενώπιον του δικαστηρίου, εντός ελαχίστου μάλιστα χρόνου, αφενός δεν επιτρέπει στο δικαστή να βγάλει ασφαλή 
συμπεράσματα αναφορικά με τη γνώμη του παιδιού και κατά πόσο αυτή αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής, ή επηρεάζεται από τις συνθήκες και το χρόνο που περνάει με κάθε γονέα, από τους φόβους του και 
από το άγχος της διαδικασίας που υποβάλλεται, και αφετέρου δημιουργεί τραυματικές εμπειρίες στα παιδιά σε 
σημείο που πολλοί επιστήμονες της ψυχικής υγείας υποστηρίζουν ότι αποτελεί μορφή κακοποίησης των παιδιών. 
Η γνώμη του παιδιού πρέπει, κατόπιν εντολής του δικαστηρίου, να κατατίθεται σε ειδικούς επιστήμονες ψυχικής 
υγείας, σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους, φιλικούς προς τα παιδιά (όπως είναι τα κέντρα ψυχικής υγείας), σε 
περισσότερες από μια επισκέψεις και τα συμπεράσματά τους να κατατίθενται γραπτώς στο δικαστήριο και να 
αποτελούν μέρη της δικογραφίας. Για την παράγραφο 4 προτείνεται η προσθήκη δεύτερης παραγράφου: 
«4.Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου … προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής. Για τη διαμόρφωση της γνώμης 
του δικαστηρίου απαιτείται (ή δύναται να απαιτείται ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου) η γνωμοδότηση 
ειδικών ψυχικής υγείας, η οποία διατάσσεται με απόφαση του δικαστηρίου και η οποία περιλαμβάνεται στο 
φάκελο της δικογραφίας». 
 
1 Απριλίου 2021, 15:46 | ΤΑΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:47 | ΣΤΕΛΛΙΝΑ ΠΑΤΕΛΙΔΑ Αυτή η προϋπόθεση υπήρχε ήδη ως σιωπηρή παραδοχή σε όλες 
τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου στα δικαστήρια. Μόνον λόγω έλλειψης ωριμότητας (ηλικίας) δε λαμβανόταν 
ή ως ένδειξη επηρεασμού από τον άλλο γονέα και η σχετική αξιολογηση περιλαμβανόταν στο σκεπτικό της 
απόφασης. Ειναι ευθεία βολή κατά της μητέρας, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του 
παιδιού??? Απηχεί τη διαδεδομένη προκατάληψη, ότι το «παιδί δεν έχει ελεύθερη βούληση»». Παραβιάζονται 
έτσι διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία του, όπου το παιδί θεωρείται αυτοτελής προσωπικότητα. Αρθρο 12, 
Σύμβαση Δικ. Παιδιών, όπου η γνώμη των τέκνων εκτιμώνται αναλόγως ηλικίας & ωριμότητας άνευ άλλων 
κριτηρίων. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:19 | Γεωργιος Λιβανος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
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περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:54 | ΑΝΝΑ ΦΟΥΡΟΥΝΤΣΙΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
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γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:49 | Κοτσυφακη Δέσποινα Ναι στην από κοινού επιμέλεια και ανατροφή των παιδιών μετά 
από ένα διαζύγιο. Ίσος χρόνος ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ και 50-50 κ. Υπουργέ. Σώστε τους μελλοντικούς πολίτες 
αυτής της χώρας . Η αποκλειστική επιμέλεια ανεξάρτητα από ποιον την έχει πατέρα ή μητέρα ( που τα τελευταία 
40 χρόνια ) ήταν στην μητέρα είναι αρνητικό για τα παιδιά . Για αυτό λέμε παιδί χωρισμένων γονιών με 
προβλήματα . Από κοινού όλα κάντε το να σταματήσουν να υπάρχουν παιδιά χωρισμένων γονιών ακόμα και αν 
αυτοί έχουν χωρίσει , τι ωραίο που ακούγεται . Εσείς μόνο μπορείτε να κάνετε την αλλαγή αυτή . Δώστε ξεκάθαρα 
αν δεν υπάρχει κακοποίηση καιεε μορφής και ενδοοικογενειακή βία επίσης κάθε μορφής 1/2 του χρόνου στον 
κάθε γονέα και όχι 1/3 και μετά θα δείτε ότι η διαμεσολάβηση θα κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά . Μην 
κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας ….μόνο δύο ίσα μέρη σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μπορούν να τα βρουν 
..μην φοβάστε… 
 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
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2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:29 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή 
των δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. 
Η απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης 
της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η 
γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί 
ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ: Η 
παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, 
ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της 
γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ: Η παράγραφος 4 να τεθεί 
ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού 
εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να 
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εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
1 Απριλίου 2021, 15:41 | Ζήσης Καραμανώλας Άρθρο 5 παράγραφος 3 «Η απόφαση δικαστηρίου πρέπει να 
σέβεται την ιδιότητα μεταξύ γονέων και να μην κάνει διακρίσεις». Καθώς η απόφαση δεν κάνει διακρίσεις λοιπόν 
και δεν αναφέρεται σε διαφορετικά φύλα, σε σεξουαλικους προσανατολισμούς, θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.λπ 
αλλά αναφέρεται στους γονείς, δε θα πρέπει να κάνει καμία διάκριση και να είναι αυτονόητος ο ίσος χρόνος του 
τέκνου με τους δύο γονείς του, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχει ειδικός λόγος. Συνεπώς: Ίσος χρόνος-
εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου ως βάση μη διάκρισης των γονέων από το νόμο, εκτός περιπτώσεων που 
συντρέχει ειδικός λόγος. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:04 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το 
ισχύον οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το 
συμφέρον του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και 
περιγραφής αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του 
Δικαστή, αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις 
οποίες το συμφέρον του παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε 
άλλου δικαιώματος των γονέων του. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:22 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,  Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,  Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 15:06 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων Άρθρο 5 (ΑΚ 1511) 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων στην 
ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή αναφορά σε 
ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας 
θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων. 
Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το τέκνου πρέπει 
να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, 
πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το 
δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Η παράγραφος 2 να 
τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις 
διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση 
του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν 
κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή 
γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
1 Απριλίου 2021, 15:23 | ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
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τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:58 | Νικόλαος Κρομύδας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
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περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:58 | ΧΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Είμαι πατέρας ενός ανήλικου τεκνου 4,5 ετων και αυτη την στιγμή 
ακόμα ,που γράφω το παιδί μου αποξενώνεται συνστηματικά. Η πρόταση μου ειναι στο συγκεκριμένο αρθρο ειναι 
να τροποποιηθει ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
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ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:24 | Μαρια Καραμπετσου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:18 | ΛΙΟΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:06 | Αικατερίνη Κόρκου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 50-50 Συνεπιμελεια, εναλασσομενη κατοικια. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:19 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:08 | Δημητρης Κολλιας Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:37 | Ιωάννα Κοντου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων ! 
 
1 Απριλίου 2021, 14:16 | Σοφία Ματέ Όσον αφορά τα τέκνα που έχουν γεννηθεί εκτός γάμου θα πρέπει να 
επισπεύδονται οι διαδικασίες αναγνώρισης με τεστ DNA και να δίδεται πλήρης γονική μέριμνα, Συνεπιμέλεια και 
εναλλασσόμενη κατοικία και στον πατέρα. Το δικαίωμα στη πατρότητα και τη γονεικότητα είναι υπεράνω όλων 
και θα πρέπει να διαφυλάσσεται. Στη δε περίπτωση που η μητέρα δεν συνομολογεί, δεν συνεργάζεται ή 
αποκρύπτει στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το παιδί και το ποιος είναι ο πατέρας θα πρέπει να ΧΑΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
τη γονική μέριμνα. Όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό με την εφαρμογή των πρώτων ποινών νομίζω πως η 
νοοτροπία θα αλλάξει άρδην. Δεν είναι δυνατόν ένας γονέας να δημιουργεί τέτοιου είδους θέματα σε σχέση με 
το παιδί. Είναι ώρα και τα παιδιά εκτός γάμου καθως και οι γονείς τους να δικαιωθούν. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:08 | Καλλιόπη Κούρτη Αξιοτιμε Κυριε Υπουργε, Τα χρονια περασαν και αλλαξαν πολλα . Εμεις 
οι γυναικες δεν ειμαστε μοναχα μεσα στο σπιτι κ στο νοικοκυριο. Εργαζομαστε ολες, αλλες λιγο αλλες περισσοτερο 
για να στηριξουμε κ εμεις το παιδι μας κ να του σταθμουμε σε οποια αναγκη βρεθει στον δρομο του . Εχουμε κ 
εμεις ζωη κ θελουμε να ξανα φτιαξουμε την ζωη μας. Αυτα που σας περιγραφω ισχυουν βεβαια οι ιδιες ακριβως 
καταστασεις κ με το αλλο φυλο. Απο την στιγμη λοιπον που ειμαστε ισοι απο την στιγμη που οχι μονο εγω αλλα κ 
ενας πατερας μπορει να προσφερει οτι προσφερω κ εγω γιατι λοιπον να μην του παραχωρειτε η συνεπιμελεια το 
50/50 κ η εναλασσομενη κατοικια; Το παιδι δεν το εφερα μονη μου στον κοσμο ειναι λοιπον και δικο του παιδι. 
Σας παρακαλουμε λοιπον σκεφτητε ξανα καποιες αλλαγες παντα με γνωμονα το συμφερον του τεκνου κ στις 
περιπτωσεις που μπορει να υπαρξει το 50-50 και η εναλασσομενη κατοικια να δινεται χωρις δικαστηρια! 
 
1 Απριλίου 2021, 14:37 | Μαργαρίτα Βαλμά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
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ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:35 | Katerina Leri 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη (η το κατα δυνατων ισοχρονη) και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 14:28 | Nεφέλη Αδάμη Είναι κατ’ αρχήν προφανές, με μια απλή αντιπαράθεση των δύο άρθρων, 
ότι το «συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί «καινοτόμο» κριτήριο που θεσπίζει το νέο νομοσχέδιο, αλλά 
αποτελεί εδώ και χρόνια (από το 1983 που έγινε η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου) την κορωνίδα του 
ισχύοντος οικογενειακού μας δικαίου. Ωστόσο, με το νέο άρθρο το «συμφέρον του παιδιού» που αποτελεί μια 
αόριστη νομική έννοια, υπαγόμενη προς εξειδίκευση και οριοθέτηση στην κρίση του Δικαστή, καθοδηγείται και 
καθυποβάλλεται από το Νομοθέτη σε προκαθορισμένες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως η «ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», οι οποίες, όμως, δεν αποτελούν πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Και αυτή, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί και τη κορωνίδα του νομοσχεδίου μαζί με την 
προστασία του παιδιού σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, διότι συμπυκνώνει την αρχή του νομοσχεδίου, 
δηλαδή τον σκοπό του και φέρνει ύπουλα και κατά περιγραφή τόσο ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (χωρίς να 
την κατονομάζει, για να ηρεμήσει τις αντιδράσεις) και το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης. Επιπλέον, είναι 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο είναι μία αόριστη νομική έννοια ,ελαστική και δυναμική που χρήζει εξειδίκευσης από τον 
Δικαστή. Αλλά, αφού δηλώνει την «πίστη» του στην ανικανότητα του Δικαστή, έρχεται σε αντίθεση με όλα τα 
διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα μας οδηγήσει κατ´ 
αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και για μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Ειδικότερα, ως προς την παράγραφο 2 του νέου άρθρου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
εισάγονται κριτήρια αχρείαστα και σε κάθε περίπτωση άσχετα με το πραγματικό συμφέρον του τέκνου. Δεν μπορεί 
το συμφέρον του τέκνου να κρίνεται με βάση την πρόθεση ενός γονέα να σέβεται τα συμφέροντα του άλλου γονέα, 
καθώς αυτό από μόνο του δεν καθιστά τον δεύτερο ικανότερο γονέα. Επίσης η λειτουργία της συμμόρφωσης ή μη 
κάποιου εκ των γονέων, ιδίως με προηγούμενη συμφωνία που είχε συναφθεί, ως βασικό κριτήριο σχετικά με την 
ανάθεση ή όχι της γονικής μέριμνας με αυτόν, αφενός τίθεται απόλυτα εκβιαστικά, ιδίως προς τον γονέα ο οποίος 
βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση και ο οποίος αναγκάστηκε κάποια χρονική στιγμή να δεχτεί, υπό το καθεστώς 
πιθανότατα πίεσης, μία άδικη και επιζήμια για τον τέκνο και τον ίδιο συμφωνία. Αφετέρου, δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες μεταβολές των συνθηκών που επέρχονται στη ζωή και την καθημερινότητα του παιδιού 
καθώς μεγαλώνει, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να αναπροσαρμόζεται και το πλαίσιο άσκησης της γονικής 
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μέριμνας αυτού παρά τους ειδικότερους όρους προγενέστερης συναφθείσας συμφωνίας των γονέων. 
Παράδειγμα: Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δυο γονέων, ο πρώτος να βλέπει το ανήλικο τέκνο του στα πλαίσια 
άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του κάθε εβδομάδα από Παρασκευή βράδυ έως Κυριακή μεσημέρι. 
Ωστόσο, σε περίοδο ιδιαίτερα επιβαρυμένη για το τέκνο λόγω φόρτου μαθημάτων και μελέτης (πχ στο τέλος του 
τριμήνου στο Λύκειο, όπου είθισται οι μαθητές να δίνουν απανωτά διαγωνίσματα σε όλα τα διδασκόμενα 
μαθήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος) ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο συναποφασίζει μαζί 
με το τελευταίο, ότι ιδίως εκείνες τις εβδομάδες είναι προτιμότερο για το ίδιο το τέκνο να μην αλλάξει περιβάλλον 
κατά τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να έχει μεγαλύτερη ηρεμία για να μελετήσει. Παρόλα αυτά, λόγω της μη 
τήρησης της συμφωνίας των γονέων, ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο κινδυνεύει να απολέσει την 
επιμέλεια, καθώς ο πρώτος γονέας μπορεί πλέον να προβάλει δικαστικά τον λόγο αυτό ως βασικό κριτήριο για να 
αλλάξει η μέχρι πρότινος νομική κατάσταση. Η προσθήκη, τέλος, στην παράγραφο 4 της αίρεσης «εφόσον η γνώμη 
του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής», προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη από το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, αν μη τι άλλο, ευθεία βολή κατά του ενός γονέα και 
κυρίως της μητέρας, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του παιδιού. Υπάρχει αρνητική 
στόχευση του ν/σ ως προ το συμφέρον του τέκνου και απηχεί προκατάληψη ότι το παιδί στερείται ελευθέρας 
βουλήσεως, κάτι που αντιβαίνει τη ΔΣΔΠ, αρθρο 12, βάσει της οποία λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη του παιδιού 
αναλόγως ωριμότητας & ηλικίας άνευ άλλων όρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:45 | Εριέττα Γεωργίου Είναι κατ’ αρχήν προφανές, με μια απλή αντιπαράθεση των δύο 
άρθρων, ότι το «συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί «καινοτόμο» κριτήριο που θεσπίζει το νέο νομοσχέδιο, 
αλλά αποτελεί εδώ και χρόνια (από το 1983 που έγινε η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου) την κορωνίδα 
του ισχύοντος οικογενειακού μας δικαίου. Ωστόσο, με το νέο άρθρο το «συμφέρον του παιδιού» που αποτελεί 
μια αόριστη νομική έννοια, υπαγόμενη προς εξειδίκευση και οριοθέτηση στην κρίση του Δικαστή, καθοδηγείται 
και καθυποβάλλεται από το Νομοθέτη σε προκαθορισμένες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως η «ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», οι οποίες, όμως, δεν αποτελούν πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Και αυτή, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί και τη κορωνίδα του νομοσχεδίου μαζί με την 
προστασία του παιδιού σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, διότι συμπυκνώνει την αρχή του νομοσχεδίου, 
δηλαδή τον σκοπό του και φέρνει ύπουλα και κατά περιγραφή τόσο ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (χωρίς να 
την κατονομάζει, για να ηρεμήσει τις αντιδράσεις) και το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης. Επιπλέον, είναι 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο είναι μία αόριστη νομική έννοια ,ελαστική και δυναμική που χρήζει εξειδίκευσης από τον 
Δικαστή. Αλλά, αφού δηλώνει την «πίστη» του στην ανικανότητα του Δικαστή, έρχεται σε αντίθεση με όλα τα 
διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα μας οδηγήσει κατ´ 
αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και για μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Ειδικότερα, ως προς την παράγραφο 2 του νέου άρθρου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
εισάγονται κριτήρια αχρείαστα και σε κάθε περίπτωση άσχετα με το πραγματικό συμφέρον του τέκνου. Δεν μπορεί 
το συμφέρον του τέκνου να κρίνεται με βάση την πρόθεση ενός γονέα να σέβεται τα συμφέροντα του άλλου γονέα, 
καθώς αυτό από μόνο του δεν καθιστά τον δεύτερο ικανότερο γονέα. Επίσης η λειτουργία της συμμόρφωσης ή μη 
κάποιου εκ των γονέων, ιδίως με προηγούμενη συμφωνία που είχε συναφθεί, ως βασικό κριτήριο σχετικά με την 
ανάθεση ή όχι της γονικής μέριμνας με αυτόν, αφενός τίθεται απόλυτα εκβιαστικά, ιδίως προς τον γονέα ο οποίος 
βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση και ο οποίος αναγκάστηκε κάποια χρονική στιγμή να δεχτεί, υπό το καθεστώς 
πιθανότατα πίεσης, μία άδικη και επιζήμια για τον τέκνο και τον ίδιο συμφωνία. Αφετέρου, δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες μεταβολές των συνθηκών που επέρχονται στη ζωή και την καθημερινότητα του παιδιού 
καθώς μεγαλώνει, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να αναπροσαρμόζεται και το πλαίσιο άσκησης της γονικής 
μέριμνας αυτού παρά τους ειδικότερους όρους προγενέστερης συναφθείσας συμφωνίας των γονέων. 
Παράδειγμα: Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δυο γονέων, ο πρώτος να βλέπει το ανήλικο τέκνο του στα πλαίσια 
άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του κάθε εβδομάδα από Παρασκευή βράδυ έως Κυριακή μεσημέρι. 
Ωστόσο, σε περίοδο ιδιαίτερα επιβαρυμένη για το τέκνο λόγω φόρτου μαθημάτων και μελέτης (πχ στο τέλος του 
τριμήνου στο Λύκειο, όπου είθισται οι μαθητές να δίνουν απανωτά διαγωνίσματα σε όλα τα διδασκόμενα 
μαθήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος) ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο συναποφασίζει μαζί 
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με το τελευταίο, ότι ιδίως εκείνες τις εβδομάδες είναι προτιμότερο για το ίδιο το τέκνο να μην αλλάξει περιβάλλον 
κατά τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να έχει μεγαλύτερη ηρεμία για να μελετήσει. Παρόλα αυτά, λόγω της μη 
τήρησης της συμφωνίας των γονέων, ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο κινδυνεύει να απολέσει την 
επιμέλεια, καθώς ο πρώτος γονέας μπορεί πλέον να προβάλει δικαστικά τον λόγο αυτό ως βασικό κριτήριο για να 
αλλάξει η μέχρι πρότινος νομική κατάσταση. Η προσθήκη, τέλος, στην παράγραφο 4 της αίρεσης «εφόσον η γνώμη 
του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής», προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη από το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, αν μη τι άλλο, ευθεία βολή κατά του ενός γονέα και 
κυρίως της μητέρας, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του παιδιού. Υπάρχει αρνητική 
στόχευση του ν/σ ως προ το συμφέρον του τέκνου και απηχεί προκατάληψη ότι το παιδί στερείται ελευθέρας 
βουλήσεως, κάτι που αντιβαίνει τη ΔΣΔΠ, αρθρο 12, βάσει της οποία λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη του παιδιού 
αναλόγως ωριμότητας & ηλικίας άνευ άλλων όρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:18 | Ευάγγελος Νικολόπουλος 1.Η κορωνίδας του νομοσχεδίου προσδιορίζει το «συμφέρον 
του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε αντίθεση με 
όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του θα μας 
οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει.2. Και, περαιτέρω, στο εδάφιο 4 η προσθήκη «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής», προκειμένου να ληφθεί υπόψη από 
το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, αν μη τι άλλο, ευθεία βολή κατά της μητέρας, ώστε να μπορεί το 
δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του παιδιού. Συν τοις άλλοις, αυτή η προϋπόθεση υπήρχε ήδη ως σιωπηρή 
παραδοχή σε όλες τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου στα δικαστήρια. Μόνον λόγω έλλειψης ωριμότητας 
(ηλικίας) δε λαμβανόταν ή ως ένδειξη επηρεασμού από τον άλλο γονέα και η σχετική αξιολογηση περιλαμβανόταν 
στο σκεπτικό της απόφασης Με τη ρητή εισαγωγή τώρα υποδεικνύει την αρνητική στόχευση του νομοσχεδίου σε 
σχέση με το συμφέρον του τέκνου και απηχεί τη διαδεδομένη προκατάληψη, ότι το «παιδί δεν έχει ελεύθερη 
βούληση»». Παραβιάζονται έτσι διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία του, όπου το παιδί θεωρείται αυτοτελής 
προσωπικότητα. Αρθρο 12, Σύμβαση Δικ. Παιδιών, όπου η γνώμη των τέκνων εκτιμώνται αναλόγως ηλικίας & 
ωριμότητας άνευ άλλων κριτηρίων. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:13 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:34 | Λέττα Ζωίδου Είναι κατ’ αρχήν προφανές, με μια απλή αντιπαράθεση των δύο άρθρων, 
ότι το «συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί «καινοτόμο» κριτήριο που θεσπίζει το νέο νομοσχέδιο, αλλά 
αποτελεί εδώ και χρόνια (από το 1983 που έγινε η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου) την κορωνίδα του 
ισχύοντος οικογενειακού μας δικαίου. Ωστόσο, με το νέο άρθρο το «συμφέρον του παιδιού» που αποτελεί μια 
αόριστη νομική έννοια, υπαγόμενη προς εξειδίκευση και οριοθέτηση στην κρίση του Δικαστή, καθοδηγείται και 
καθυποβάλλεται από το Νομοθέτη σε προκαθορισμένες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως η «ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», οι οποίες, όμως, δεν αποτελούν πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Και αυτή, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί και τη κορωνίδα του νομοσχεδίου μαζί με την 
προστασία του παιδιού σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, διότι συμπυκνώνει την αρχή του νομοσχεδίου, 
δηλαδή τον σκοπό του και φέρνει ύπουλα και κατά περιγραφή τόσο ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (χωρίς να 
την κατονομάζει, για να ηρεμήσει τις αντιδράσεις) και το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης. Επιπλέον, είναι 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο είναι μία αόριστη νομική έννοια ,ελαστική και δυναμική που χρήζει εξειδίκευσης από τον 
Δικαστή. Αλλά, αφού δηλώνει την «πίστη» του στην ανικανότητα του Δικαστή, έρχεται σε αντίθεση με όλα τα 
διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα μας οδηγήσει κατ´ 
αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και για μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Ειδικότερα, ως προς την παράγραφο 2 του νέου άρθρου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
εισάγονται κριτήρια αχρείαστα και σε κάθε περίπτωση άσχετα με το πραγματικό συμφέρον του τέκνου. Δεν μπορεί 
το συμφέρον του τέκνου να κρίνεται με βάση την πρόθεση ενός γονέα να σέβεται τα συμφέροντα του άλλου γονέα, 
καθώς αυτό από μόνο του δεν καθιστά τον δεύτερο ικανότερο γονέα. Επίσης η λειτουργία της συμμόρφωσης ή μη 
κάποιου εκ των γονέων, ιδίως με προηγούμενη συμφωνία που είχε συναφθεί, ως βασικό κριτήριο σχετικά με την 
ανάθεση ή όχι της γονικής μέριμνας με αυτόν, αφενός τίθεται απόλυτα εκβιαστικά, ιδίως προς τον γονέα ο οποίος 
βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση και ο οποίος αναγκάστηκε κάποια χρονική στιγμή να δεχτεί, υπό το καθεστώς 
πιθανότατα πίεσης, μία άδικη και επιζήμια για τον τέκνο και τον ίδιο συμφωνία. Αφετέρου, δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες μεταβολές των συνθηκών που επέρχονται στη ζωή και την καθημερινότητα του παιδιού 
καθώς μεγαλώνει, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να αναπροσαρμόζεται και το πλαίσιο άσκησης της γονικής 
μέριμνας αυτού παρά τους ειδικότερους όρους προγενέστερης συναφθείσας συμφωνίας των γονέων. 
Παράδειγμα: Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δυο γονέων, ο πρώτος να βλέπει το ανήλικο τέκνο του στα πλαίσια 
άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του κάθε εβδομάδα από Παρασκευή βράδυ έως Κυριακή μεσημέρι. 
Ωστόσο, σε περίοδο ιδιαίτερα επιβαρυμένη για το τέκνο λόγω φόρτου μαθημάτων και μελέτης (πχ στο τέλος του 
τριμήνου στο Λύκειο, όπου είθισται οι μαθητές να δίνουν απανωτά διαγωνίσματα σε όλα τα διδασκόμενα 
μαθήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος) ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο συναποφασίζει μαζί 
με το τελευταίο, ότι ιδίως εκείνες τις εβδομάδες είναι προτιμότερο για το ίδιο το τέκνο να μην αλλάξει περιβάλλον 
κατά τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να έχει μεγαλύτερη ηρεμία για να μελετήσει. Παρόλα αυτά, λόγω της μη 
τήρησης της συμφωνίας των γονέων, ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο κινδυνεύει να απολέσει την 
επιμέλεια, καθώς ο πρώτος γονέας μπορεί πλέον να προβάλει δικαστικά τον λόγο αυτό ως βασικό κριτήριο για να 
αλλάξει η μέχρι πρότινος νομική κατάσταση. Η προσθήκη, τέλος, στην παράγραφο 4 της αίρεσης «εφόσον η γνώμη 
του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής», προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη από το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, αν μη τι άλλο, ευθεία βολή κατά του ενός γονέα και 
κυρίως της μητέρας, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του παιδιού. Υπάρχει αρνητική 
στόχευση του ν/σ ως προ το συμφέρον του τέκνου και απηχεί προκατάληψη ότι το παιδί στερείται ελευθέρας 
βουλήσεως, κάτι που αντιβαίνει τη ΔΣΔΠ, αρθρο 12, βάσει της οποία λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη του παιδιού 
αναλόγως ωριμότητας & ηλικίας άνευ άλλων όρων. 
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1 Απριλίου 2021, 14:28 | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΠ Είναι κατ’ αρχήν προφανές, με μια απλή αντιπαράθεση των δύο άρθρων, 
ότι το «συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί «καινοτόμο» κριτήριο που θεσπίζει το νέο νομοσχέδιο, αλλά 
αποτελεί εδώ και χρόνια (από το 1983 που έγινε η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου) την κορωνίδα του 
ισχύοντος οικογενειακού μας δικαίου. Ωστόσο, με το νέο άρθρο το «συμφέρον του παιδιού» που αποτελεί μια 
αόριστη νομική έννοια, υπαγόμενη προς εξειδίκευση και οριοθέτηση στην κρίση του Δικαστή, καθοδηγείται και 
καθυποβάλλεται από το Νομοθέτη σε προκαθορισμένες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως η «ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», οι οποίες, όμως, δεν αποτελούν πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Και αυτή, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί και τη κορωνίδα του νομοσχεδίου μαζί με την 
προστασία του παιδιού σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, διότι συμπυκνώνει την αρχή του νομοσχεδίου, 
δηλαδή τον σκοπό του και φέρνει ύπουλα και κατά περιγραφή τόσο ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (χωρίς να 
την κατονομάζει, για να ηρεμήσει τις αντιδράσεις) και το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης. Επιπλέον, είναι 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο είναι μία αόριστη νομική έννοια ,ελαστική και δυναμική που χρήζει εξειδίκευσης από τον 
Δικαστή. Αλλά, αφού δηλώνει την «πίστη» του στην ανικανότητα του Δικαστή, έρχεται σε αντίθεση με όλα τα 
διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα μας οδηγήσει κατ´ 
αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και για μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Ειδικότερα, ως προς την παράγραφο 2 του νέου άρθρου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
εισάγονται κριτήρια αχρείαστα και σε κάθε περίπτωση άσχετα με το πραγματικό συμφέρον του τέκνου. Δεν μπορεί 
το συμφέρον του τέκνου να κρίνεται με βάση την πρόθεση ενός γονέα να σέβεται τα συμφέροντα του άλλου γονέα, 
καθώς αυτό από μόνο του δεν καθιστά τον δεύτερο ικανότερο γονέα. Επίσης η λειτουργία της συμμόρφωσης ή μη 
κάποιου εκ των γονέων, ιδίως με προηγούμενη συμφωνία που είχε συναφθεί, ως βασικό κριτήριο σχετικά με την 
ανάθεση ή όχι της γονικής μέριμνας με αυτόν, αφενός τίθεται απόλυτα εκβιαστικά, ιδίως προς τον γονέα ο οποίος 
βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση και ο οποίος αναγκάστηκε κάποια χρονική στιγμή να δεχτεί, υπό το καθεστώς 
πιθανότατα πίεσης, μία άδικη και επιζήμια για τον τέκνο και τον ίδιο συμφωνία. Αφετέρου, δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες μεταβολές των συνθηκών που επέρχονται στη ζωή και την καθημερινότητα του παιδιού 
καθώς μεγαλώνει, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να αναπροσαρμόζεται και το πλαίσιο άσκησης της γονικής 
μέριμνας αυτού παρά τους ειδικότερους όρους προγενέστερης συναφθείσας συμφωνίας των γονέων. 
Παράδειγμα: Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δυο γονέων, ο πρώτος να βλέπει το ανήλικο τέκνο του στα πλαίσια 
άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του κάθε εβδομάδα από Παρασκευή βράδυ έως Κυριακή μεσημέρι. 
Ωστόσο, σε περίοδο ιδιαίτερα επιβαρυμένη για το τέκνο λόγω φόρτου μαθημάτων και μελέτης (πχ στο τέλος του 
τριμήνου στο Λύκειο, όπου είθισται οι μαθητές να δίνουν απανωτά διαγωνίσματα σε όλα τα διδασκόμενα 
μαθήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος) ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο συναποφασίζει μαζί 
με το τελευταίο, ότι ιδίως εκείνες τις εβδομάδες είναι προτιμότερο για το ίδιο το τέκνο να μην αλλάξει περιβάλλον 
κατά τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να έχει μεγαλύτερη ηρεμία για να μελετήσει. Παρόλα αυτά, λόγω της μη 
τήρησης της συμφωνίας των γονέων, ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο κινδυνεύει να απολέσει την 
επιμέλεια, καθώς ο πρώτος γονέας μπορεί πλέον να προβάλει δικαστικά τον λόγο αυτό ως βασικό κριτήριο για να 
αλλάξει η μέχρι πρότινος νομική κατάσταση. Η προσθήκη, τέλος, στην παράγραφο 4 της αίρεσης «εφόσον η γνώμη 
του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής», προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη από το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, αν μη τι άλλο, ευθεία βολή κατά του ενός γονέα και 
κυρίως της μητέρας, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του παιδιού. Υπάρχει αρνητική 
στόχευση του ν/σ ως προ το συμφέρον του τέκνου και απηχεί προκατάληψη ότι το παιδί στερείται ελευθέρας 
βουλήσεως, κάτι που αντιβαίνει τη ΔΣΔΠ, αρθρο 12, βάσει της οποία λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη του παιδιού 
αναλόγως ωριμότητας & ηλικίας άνευ άλλων όρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:51 | Αθανάσιος Κουτρουμπής Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων . 
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1 Απριλίου 2021, 14:59 | Φιονα Κουτσογιαννόπουλου ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ; ΑΝ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50ΧΛΜ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, 50-
50 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ , ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑ ΒΔΟΜΑΔΑ . ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !ΟΠΟΙΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΕΝ 
ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΤΕ ΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ .Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων ! 
 
1 Απριλίου 2021, 14:20 | Αθανασία Χαιμαλίδου Τα παιδιά δεν έχουν συμφέρον αλλά όφελος. Το μέγιστο όφελος 
για ένα παιδί ορίζεται απο την κοινή λογική αλλά και απο τις γνώμες των ειδικών που ασχολούνται με αυτά. Έτσι 
θα πρέπει να καταστεί σαφές μέσα στο νομοσχέδιο που πολύ σωστά προωθεί το Υπουργείο πως η ένα παιδί δεν 
νοείται να μεγαλώνει μακριά απο τους γονείς τους εφόσον αυτοί είναι ικανοί και πρόθυμοι να το αναθρέψουν. Οι 
δήθεν αναχρονιστικές απόψεις πως θα πρέπει να παραμείνουμε στο παρελθόν και τα στερεότυπα του θα πρέπει 
να μην επικρατήσουν. Οι συσχετισμοί στην κοινωνία έχουν αλλάξει. Οι δύο γονείς πλέον εργάζονται ισόχρονα και 
ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού εξίσου. Με τον ίδιο τροπο μπορούν να αναθρέψουν και ένα παιδί. Θα 
ήταν βέβαια κουτό να παραλείψω το γεγονός πως οι επιστημονικοί σύλλογοι έχουν ταχθεί ΥΠΕΡ όσον αφορά τη 
Συνεπιμέλεια και την Εναλλασσόμενη κατοικία. Το ίδιο οφείλει να κάνει και ο νομοθέτης. Να αφουγκραστεί την 
κοινωνία και τους επιστήμονες. Είμαι λοιπόν και εγώ υπερ του Νομοσχεδιου το οποίο θα πρέπει να κινηθεί ακόμα 
πιο ριζοσπαστικά προς το 50-50 όσον αφορά το χρόνο, την Συνεπιμέλεια και βέβαια την φυσική παρουσία του 
γονέα στην ζωή ενός παιδιού με την Εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:35 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:41 | Αφροδιτη Το συμφερον των παιδιων ειναι να παραμενουν με τη μητερα τους 
τουλαχιστον μεχρι την ενηλιωση! 
 
1 Απριλίου 2021, 14:48 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ Άρθρο 5 (ΑΚ 1511) 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων στην 
ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή αναφορά σε 
ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας 
θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων. 
Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το τέκνου πρέπει 
να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, 
πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το 
δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Η παράγραφος 2 να 
τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις 
διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση 
του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν 
κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή 
γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
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1 Απριλίου 2021, 14:33 | Ευαγγελία Μήτσιου Σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες τις οποίες μπορεί κάποιος 
να διαβάσει σε διάφορα άρθρα στο Διαδίκτυο το συμφέρον ενός παιδιού εξυπηρετείται πρωτίστως απο την 
παρουσία και των δύο γονέων στην ζωή του. Στις περιπτώσεις που έχουμε ένα διαζύγιο υπάρχει ο θεσμός της 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ καθως και το ΙΣΟΧΡΟΝΟ της παρουσίας των δύο γονέων το οποίο εξασφαλίζει μια 
αρμονία στην ανάπτυξη του ιδιαίτερα στις τρυφερές ηλικίες. Οι όποιες δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν πρώτα 
απο όλα με την συνεννόηση μεταξύ των γονέων και την σύσταση πλάνων ανατροφής παντα με την βοήθεια 
ψυχολόγων και κοινωνιολόγων. Θα πρέπει να λαμβάνετε επίσης σοβαρά το εαν ο ένας γονέας θέλει να βάλει 
εμπόδια στον άλλον ή και να μην συμμετέχει καθόλου στην ανατροφή (κάτι το οποίο είναι καταστροφικό για το 
παιδί). Αυτό εξασφαλίζεται με τη διαμεσολάβηση. Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω το κενό κριτικής ικανότητας 
και σκέψης το οποίο παρατηρώ κατα κόρον στα σχόλια της Διαβούλευσης. Οι προσωπικές μας απόψεις 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να βγαίνουν προς τα έξω αν δεν εμπλουτίζονται με στοιχεία απο έρευνες και γνώμες ειδικών. Ας 
εισακουστούν οι γνώμες των ειδικών. Κοιν. Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι κλπ έχουν ταχθεί ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. Πως είναι δυνατόν να τους αγνοήσουμε ; 
 
1 Απριλίου 2021, 14:18 | Μαιρη Στρ. Η συμμετοχή των διαζευγμένων γονέων στην ανατροφή των τεκνων μπορεί 
να ειναι υπαρκτή όταν είναι δυνατή η εναλλασσομενη διαμονη τους στις κατοικίες και των δυο γονέων. Θα πρέπει 
να διευκρινιστεί στο αρθρο ότι θα συμμετέχουν και οι δυο θέτοντας ως βαση επικοινωνίας το 1/2 του χρονου 
διαβιωσης των τεκνων, ωστε τα παιδια να εχουν ισορροπημενη σχεση με τους γονεις τους, αλλά και όλους τους 
λοιπούς συγγενείς και τα αδέρφια τους. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:46 | A.K. Σύμφωνα με το άρθρο 5 , «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». Το συμφέρον του παιδιού δεν είναι ένα και ενιαίο, δεν είναι 
το ίδιο για κάθε παιδί, δεν είναι κάτι που μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ο εκάστοτε νομοθέτης. Είναι μία 
αόριστη νομική έννοια που έως σήμερα εξειδικευόταν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής κάθε 
ενός παιδιού ξεχωριστά. Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα» δεν 
εξυπηρετεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει σε ένα υγιές 
περιβάλλον αγάπης, φροντίδας και σεβασμού των δικαιωμάτων του και όχι να έρχεται σε επαφή, και με τις 
ευλογίες του νόμου(!), με έναν γονέα βίαιο και κακοποιητικό. Η ενδοοικογενειακή βία, τα σεξουαλικά αδικήματα 
σε βάρος ανηλίκων στο οικογενειακό πλαίσιο, πράξεις και συμπεριφορές που παραβιάζουν τα δικαιώματα του 
παιδιού και θα έπρεπε να τίθενται στο επίκεντρο της συζήτησης αποσιωπώνται πλήρως. Εντελώς αυθαίρετα και 
αντι-επιστημονικά, η φροντίδα και η ανατροφή του παιδιού συνδέεται με τα δικαιώματα και τις σχέσεις μεταξύ 
9των πρώην συζύγων και όχι με τη στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Στο σχέδιο νόμου η φωνή του 
παιδιού υποβαθμίζεται, αντιμετωπίζεται με αδικαιολόγητη καχυποψία, κόντρα σε όλα τα διεθνή κείμενα και τη 
Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:28 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
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άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
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εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:09 | Δανάη Παπαδοπούλου Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η 
εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα 
στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο», κατόπιν ενδελεχούς έρευνας. Για το λόγο αυτό, η 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται 
οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά. Με την 
προτεινόμενη ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος 
«πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή 
στην παρ. 2 της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως 
κατοχυρώνεται στην υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν 
άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και 
ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για 
να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον 
η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της 
ΑΚ 1511, συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε 
απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η λήψη υπόψη της 
γνώμης του τέκνου πρέπει να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων 
περιστάσεων της υπόθεσης. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση 
της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. 
Για τους λόγους αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:42 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
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μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ……..  
 
1 Απριλίου 2021, 13:15 | Απόστολία Καραντάνη Συμφέρον του παιδιού είναι να ανατρέφεται και απο τους δύο 
γονείς του όπως γίνεται και μέσα σε έναν γάμο. Επ’ουδενί η αποκλειστική επιμέλεια δεν μπορεί να το εξασφαλίσει 
αυτό. Η πολιτεία καλείται να σκύψει πάνω απο τα προβλήματα των παιδιών και των γονέων που πραγματικά 
ενδιαφέρονται για αυτά. Δεν είναι δυνατόν εν έτει 2021 να υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι ένα παιδί δεν 
μπορεί να ανατραφεί εξίσου και απο τους δύο γονείς του. Οι επιστημονικές μελέτες τις οποίες οφείλουμε να 
εισακούσουμε και οι δείκτες τους οποίους εξετάζουν έχουν αποφανθεί πως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε 
εναλλασσόμενη κατοικία με τη φυσική παρουσία και των δύο γονέων είναι ικανότερα στο να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες της ζωής, έχουν καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις, λιγότερο άγχος και φοβίες κλπ. Ποιοι είμαστε εμείς 
που θα αμφισβητήσουμε την επιστήμη και θα βάλουμε τα μικροσυμφέροντα μας πάνω απο το συμφέρον του 
παιδιού. Παρακαλώ με όλη τη θέρμη της ψυχής μου την πολιτεία να ψηφίσει την εναλλασσόμενη κατοικία για 
όλα τα παιδιά. Είμαστε υπεύθυνοι για τις επόμενες γενεές. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:47 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. Είμαι θεία ενός εξάχρονου αγοριού. Ο πατέρας του σε αντίθεση της 
δικαστικής απόφασης ασκεί ουσιαστικά συνεπιμέλεια. Γιατί ο νόμος να μην τον κατοχυρώνει? Έχω να προτείνω 
τις εξής προσθήκες στο νομοσχέδιο. ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα να 
αντικατασταθεί ως εξής: «’Αρθρο 1511 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ουσιαστική και ει δυνατόν ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με διαμονή 
στις κατοικίες και των δύο… 
 
1 Απριλίου 2021, 13:43 | nondas Αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος απομάκρυνσης του ενός γονέα από τους 2, από 
την επαφή με το ή τα παιδιά του, δεν υπάρχει λόγος να μην έχουν έστω το 1/3 του χρόνου μαζί. ΑΝ υπάρχει 
σοβαρός λόγος κινδύνου για το παιδί θα το κρίνει η δικαιοσύνη. ΣΟΒΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΟΜΩΣ ! Όχι από εκδίκηση του 
ενός γονέα προς τον άλλον, λόγω χωρισμού. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:42 | ΚΩΣΤΑΣ Τ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 13:37 | Γεώργιος Βαλάσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
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κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
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διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:41 | Αρβανιτίδης Μπάμπης Πρέπει να αυξηθεί ο χρόνος του πατέρα με το τέκνο του/ τα 
τέκνα του. Τουλάχιστον στο 1/3 του συνολικού σε μηνιαία βάση. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:26 | Γεωργία Ατζέμογλου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:37 | ΜΗΤΕΡΑ Η ΣΑΡΟΝ ΣΤΟΟΥΝ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ 
ΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΟ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΣ, ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΕ ΝΑ ΜΠΛΕΞΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΗ 
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ΖΩΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;;;; ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΛΜΟΥΝ ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΞΕΝΩΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ;;;; ΚΑΤΩ ΤΑ  ΧΕΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΡΩΜΑΤΟΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:38 | Νικόλαος Βαβαρινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:35 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΥΡΑΚΗΣ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:45 | Σορολή Έφη Σύμφωνα με το 2079/2015 Ψήφισμα της Ευρώπης: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 13:19 | Ευηνα Πηγουνη Προτείνονται οι παρακάτω μετατροπές και βελτιώσεις: Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ. Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει 
να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 Η παρ. 2 του άρθρου 1532 
ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
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την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:51 | Δημήτριος Γραμμένος Κύριε Υπουργέ, Υπερασπιστείτε τα δικαιώματα των παιδιών μας 
και νομοθετήστε για το κατ’ ουσίαν συμφέρον τους. Τα παιδιά έχουν δύο γονείς και θα πρέπει να μεγαλώνουν με 
δύο γονείς στη ζωή τους. Έγκλημα η τόσο εύκολα και εν μία νυκτί αφαίρεση επιμέλειας από τον ένα γονέα, 
στηριζόμενη σε αοριστολογίες και υποθέσεις χωρίς άμεσα περαιτέρω διερεύνηση από τα όργανα της πολιτείας. 
Ακόμα και οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων που ακολουθούν, στηρίζονται σε πιθανολογίες! Όλο αυτό όχι 
απλά δεν εξασφαλίζει το συμφέρον και τα δικαιώματα των παιδιών αλλά είναι τροφή και προάγουν ίντριγκες, 
αντιδικίες και μεθοδεύσεις οι οποίες βιάζουν και σκοτώνουν τον ψυχοσυναισθηματικό τους κόσμο. Πρέπει επίσης 
να μην επιτρέπεται η και εδώ τόσο εύκολη μετοίκηση του ενός γονέα με τα παιδιά σε άλλη πόλη και σε άλλο 
γεωγραφικό διαμέρισμα δυσκολεύοντας και καθιστώντας αδύνατη την όποιου είδους επαφή και επικοινωνία του 
άλλου γονέα με τα παιδιά. Όλο αυτό οδηγεί σε γονεοεκτομή και γονική αποξένωση. Τι είδους επικοινωνία μπορεί 
να έχει ένας γονέας ο οποίος θέλει να βρίσκεται στη ζωή των παιδιών του όταν αυτά βρίσκονται 500 και πλέον 
χιλιόμετρα μακριά από την πρώην οικογενειακή εστία; Ποιος προστατεύει το δικαίωμά τους να έχουν δύο γονείς 
στη ζωή τους; Αφαίρεση επιμέλειας ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις κι αυτές δις αποδεδειγμένες! Το συμφέρον 
του παιδιού κρίνεται ατομικά και πάντα αποδεδειγμένα στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε 
άλλου δικαιώματος των γονέων του! 
 
1 Απριλίου 2021, 12:49 | Ηλιας Πηγουνης Προτείνονται οι παρακάτω μετατροπές και βελτιώσεις: Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
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συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει 
να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 Η παρ. 2 του άρθρου 1532 
ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 12:34 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. Είμαι νονά ενός εξάχρονου αγοριού. Ο πατέρας του σε αντίθεση της 
δικαστικής απόφασης ασκεί ουσιαστικά συνεπιμέλεια. Γιατί ο νόμος να μην τον κατοχυρώνει? Έχω να προτείνω 
τις εξής προσθήκες στο νομοσχέδιο. ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα να 
αντικατασταθεί ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ουσιαστική και ει δυνατόν ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με διαμονή 
στις κατοικίες και των δύο… 
 
1 Απριλίου 2021, 12:28 | Αντρέας Αστρακας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:27 | Κυριακη Πηγουνη Προτείνονται οι παρακάτω μετατροπές και βελτιώσεις: Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
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τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
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δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:45 | ΜΗΤΕΡΑ Εν έτει 2021 Νομοσχέδιο, το οποίο αυτοεπικαλείται εκσυγχρονισμός και δήθεν 
Ευρωπαϊκής νοοτροπίας, έχει ως επίκεντρο όχι το συμφέρον του παιδιού, αλλά το πως θα κατηγορηθούν οι 
μητέρες ως αποξενώτριες, ώστε τα παιδιά να μεγαλώσουν με επιμελήτριες τις ενεργές μαμάδες των μπαμπάδων. 
Στη Σουηδία τα παιδιά 18 χρονών φεύγουν από το σπίτι των γονιών και εδώ συζητάμε ποιο είναι το συμφέρον των 
γιαγιάδων, των παππούδων, των θείων, των τεταρτοξέδελφων και όλου του σογιού! Αρκεί στα παιδιά να μην έχει 
επιμέλεια η «αποξενώτρια» μάνα που τα γέννησε! Και μου θέλετε και Ευρώπη! 
 
1 Απριλίου 2021, 12:50 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Προ ημερών ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ανταποκρινόμενος στην αποστολή 
του, αποστολή που επιτάσσει την πάταξη της γονεικής αποξένωσης, χωρίς ψευδοδιαχωρισμούς σε μητέρα & 
πατέρα, ως είναι γνωστό η γονεική αποξένωση βασανίζει και γυναίκες και άντρες, προέβη σε ενημέρωση προς τον 
επίτροπο Δικαιοσύνης της Ε.Ε «ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η εκ μέρους της 
Ελληνικής Κυβέρνησης προσπάθεια συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τα κοινωνικά δικαιώματα οδηγεί σε ακόμα περισσότερη παραβίασή τους. Σας είναι γνωστό ότι στην Ελληνική 
Δημοκρατία δεν λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σε 
εφαρμογή ενός νομολογιακού εθίμου αποκλειστικής επιμέλειας, πάντα, κατά κανόνα, αφαιρείται ένας από τους 
γονείς από την ανατροφή των παιδιών του και τα μεγαλώνει αυτά ένας από τους γονείς, σχεδόν πάντα η μητέρα. 
Προσπαθώντας να εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις, τις πολιτικές των κρατικών οργανισμών και τις οδηγίες της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα την οδηγία 1158/2019, τη 18η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση, πριν από την ψήφιση από τη Βουλή, σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Στο 
όνομα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο νόμου φέρνει τους Έλληνες πολίτες σε χειρότερη θέση 
από αυτήν όπου βρίσκονται σήμερα. Αντί να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα ανατρέφεται και από τους δύο γονείς 
στην περίπτωση διαζυγίου, διατηρείται η επιμέλεια κοινή στους γονείς, αλλά η φροντίδα του προσώπου 
υποχρεωτικά ex lege, πάντα, ασκείται από το «γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Καταργείται η συναινετική, 
με σύμφωνο κοινής επιμέλειας, εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου αφού απαιτεί το νομοσχέδιο να οριστεί 
«γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει». Αντί να εξομοιώνονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και 
αναγνωρίστηκαν, για τα παιδιά που π.χ. ο πατέρας ζήτησε να γίνουν εξετάσεις DNA συνεχίζει μόνον η μητέρα τους 
να τα ανατρέφει. Αντί ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων, ο «γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει» μόνος καθορίζει τον τόπο κατοικίας του παιδιού και μόνο για 
τη μεταβολή του, αφότου ο ένας τον καθορίσει, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο γονέων. Αντί για ανατροφή 
και από τους δύο γονείς, προβλέπεται η επικοινωνία με τον δευτερεύοντα γονέα. Αντί να έχουν ίσες 
διανυκτερεύσεις με ελάχιστο το 35 % με κάθε γονέα, προβλέπεται κατά τεκμήριο το 1/3 του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας με τον ένα γονέα. Πρακτικά αυτό σημαίνει τρεις ώρες Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, δύο Σάββατα 
βράδυ την εβδομάδα, πέντε μέρες τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δέκα μέρες το καλοκαίρι. 
Χωρίς να προβλέπονται μηχανισμοί, όπως η εξίσου απονομή χρόνου από τη Δικαιοσύνη, τα parenting plans, οι 
πίνακες διατροφής τέκνων και η φιλική Δικαιοσύνη, προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση, που μπορεί να τη 
διατάξει το δικαστήριο στη μέση μιας δίκης αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, 
αντί να εφαρμοστούν οι καλές πρακτικές που συνιστούν διεθνείς οργανισμοί και εφαρμόζουν όλες οι χώρες, 
νομοθετείται μια νομολογία δεκαετιών, που θέλει την ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα, που θα λέγεται 
«αυτός που συνήθως το παιδί διαμένει», αντί γονέας με επιμέλεια, όπως σήμερα λέγεται. Η κατάσταση θυμίζει 
τις πρακτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στην είσοδό της στη ζώνη του Ευρώ. Αντί να συμμορφωθεί με τα 
ευρωπαϊκά στάνταρ, νομιμοποιούνται αποκλίνουσες εσωτερικές πρακτικές, δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, 
χορηγούνται ψευδή στοιχεία. Μόνο που το τίμημα στην περίπτωση αυτή είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου γονέων και κυρίως του παιδιού. Οι διεθνείς συμβάσεις συνάπτονται για να εφαρμοστούν πραγματικά 
και όχι προσχηματικά. Παρακαλούμε για τη προσοχή και τις ενέργειές σας. Η εκ μέρους σας έκφραση γνώμης κατά 
πόσο η επικείμενη νομοθετική αλλαγή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης καθώς και με τις 
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διεθνείς συμβάσεις είναι κρίσιμη. Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – Σύλλογος «Συνεπιμέλεια» Δυστυχώς 
ο Σύλλογος είχε πιστέψει τα λόγια ενός συντεχνίτη Υπουργού και μίας κυβέρνησης που είχoyν μετατρέψει τον 
αποπρονατολισμό των Ελλήνων σε εθνικό σπόρ. Αυτό αποκαλύφθηκε γρήγορα και καλούμαστε μετα απο 2 χρόνια 
να κάνουμε ότι δεν γνωρίζαμε τι θα εφερνε ο Κος Τσιάρας και ότι κάποιοι έπεσαν απο τα σύννεφα. Επειδή οι 
ανακρίβειες αυτής της κυβέρνησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΜΌ προτείνω ο σύλλογος να προσβάλει τις εγκληματικές 
διατάξεις της Κυβέρνησης στον ΟΗΕ. Το αυτό να γίνει άμεσα. Τα δύο χρόνια Τσιάρα δεν πρέπει να μας κάνουν να 
ξεχνάμε οτι αυτός ο Κύριος παραβάινει καθ ‘εξιν το διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο ατιμωρητί. Να ζητήσουμε να 
παραπεμφθεί για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Αμεσες καταγγελίες σε όλα τα Διεθνή όργανα με το ΟΝΟΜΑ του 
επάνω. ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ. Θυμίζω την κατάληξη Κοντονή Παρασκευόπουλου Καλογήρου, πλέον όμως δεν 
μας αρκεί μόνο να εξαφανιστεί απο το πολιτικό προσκήνιο ο Κος. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:07 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:50 | Κολόκας Γεώργιος 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 12:41 | Σοφια Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
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εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
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εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:35 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:41 | Δ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ Το θέμα δεν είναι αν είναι καλύτερα για ένα παιδί να μένει με τη 
μητέρα ή τον πατέρα του. Βλέπουμε προβληματικές καταστάσεις και από τις δυο μεριές. Το ζήτημα της 
συνεπιμέλειας δεν έχει φύλο, σημασία έχει μόνο το καλό του παιδιού. Το παιδί πρέπει να μπορεί να έχει και τους 
δυο γονείς του ισότιμα μέσα στη ζωή του. Οι δυο γονείς μπορούν να βρουν τον τρόπο να συνεννοούνται, χωρίς ο 
ένας να έχει την τεράστια δύναμη της αποκλειστικής επιμέλειας σε βάρος του άλλου. Μπορούν και πρέπει να 
συναποφασίζουν για το παιδί ισότιμα. Από ειδικούς θεωρείται ότι η συνεπιμελεια είναι απαραίτητη για να 
υποχρεώνονται οι προβληματικές και ανώριμες προσωπικότητες να μην εγκληματούν εις βάρος των παιδιών τους, 
στερώντας τους τον άλλο τους γονιό, στερώντας τους το δικαίωμα να αναπτύσσονται έχοντας και τους δυο γονείς 
μέσα στη ζωή τους. Η συνεπιμέλεια και ο ίσος χρόνος των παιδιών με τους δύο γονείς είναι μια συνθήκη από την 
οποία κερδίζουν όλοι. Υποστηρίζει και όλα αυτά για τα οποία πάλεψε το κίνημα του φεμινισμού εδώ και πολλές 
δεκαετίες: την αυτενέργεια, την ελευθερία και την ισοτιμία των γυναικών. Στις περιπτώσεις όπου δεν ασκείται η 
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επιμέλεια και από τους δύο γονείς, συνήθως προκύπτει έντονη διαμάχη μεταξύ τους, η οποία είναι επιβλαβής για 
όλα τα μέλη της οικογένειας και ιδιαίτερα επιβαρύνει ψυχοσυναισθηματικά τα παιδιά. Η υποχρεωτική κοινή 
επιμέλεια χρειάζεται, γιατί είναι προς το συμφέρον των παιδιών. ΙΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ γιατί τα 
παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός και έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς κοντά τους. Όχι ένα γονιό και έναν 
επισκέπτη…. ’Άρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:04 | Γιώργος Ζαχαριάδης Με την πρόταση για το άρθρο 1511 ΑΚ, το παιδί εξαφανίζεται από 
τη ρύθμιση και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. διατάξεις που βρίσκονται σε αντινομία 
με άλλες διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: α) Η παρανόηση της λειτουργίας 
του άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του παιδιού ως γενική προϋπόθεση 
για τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με το ΣχΝ ρυθμίζονται τα κριτήρια 
ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως η διάταξη περιέχει κριτήρια 
που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί ενός συγκεκριμένου θέματος 
γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). β) Στο άρθρο 1441 ο νομοθέτης αγνοεί τις επόμενες ρυθμίσεις για την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας και δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του άρθρου 1441 είναι να προβλέπει το ελάχιστο 
περιεχόμενο της συμφωνίας αναφορικά με τα παιδιά. γ) Στο άρθρο 1513 σε συνδυασμό με το 1520, εντοπίζεται 
το εξής παράδοξο: σε σχέση με την απαίτηση του νόμου να περνά το παιδί το 1/3 του χρόνου του με τον ένα γονέα, 
τίθενται προϋποθέσεις και δικλίδες για να διασφαλίζεται το συμφέρον του, αλλά για την επιχειρούμενη (με τη 
λέξη “εξίσου”) ισόχρονη παραμονή του με τον κάθε γονέα δεν τίθεται καμιά προϋπόθεση. Εξάλλου, η άνωθεν 
καθιέρωση της ισόχρονης εναλλασσόμενης διαμονής του παιδιού με τον κάθε γονέα αντιφάσκει με την ίδια την 
έννοια της συνεπιμέλειας, αφού ακριβώς αυτό το θέμα (με ποιον θα μένει το παιδί και για πόσο χρόνο) είναι 
βασικό θέμα που πρέπει να συναποφασίζουν οι γονείς. δ) Στο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» επικοινωνίας που 
ξαφνικά εισάγεται, ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που 
«τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας γονέας) … ζητεί 
μικρότερη επικοινωνία. Και η ακατανόητη και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη του όρου τεκμήριο, ως δήθεν 
«τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας», σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο με την έννοια που έχει ο όρος 
στη γενική θεωρία του δικαίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:25 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:23 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:58 | Μ. Δ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Σίγουρα ο τρόπος με τον 
οποίο πρέπει να δούμε το θέμα είναι με βάση την γαλήνη και την ευημερία των παιδιών ( από ότι απομένει μέσα 
από αυτή την ούτως ή άλλως τραυματική συνήθως εμπειρία..) και που σίγουρα δεν μπορούν να αποτελούν 
«πακέτο» κάθε τρεις και λίγο, αλλάζοντας χώρο και τόπο αναφοράς συνεχώς …χωρίς στην ουσία μια βάση 
αναφοράς …προς όφελος ποιανού; Γιατί όλος αυτός ο ουσιαστικός αναχρονισμός με κάλυψη «νεοτερισμού» και 
δήθεν μοντερνισμού κι εξέλιξης; 
 
1 Απριλίου 2021, 12:59 | Αυγουστής Βιντζιλέος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:49 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Οι προτεινόμενες αλλαγές επισημαίνονται επί του κειμένου με 
έντονο κόκκινο χρώμα. ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..) Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια 
ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…) ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
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οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 12:43 | Νταιζη Κουνανη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση  της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:36 | Ελισάβετ Βιεννά Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:11 | Δημήτρης Βερύκιος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
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δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:49 | Ξενοφών Βενιός Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:16 | Γρηγόρης Βεκιαρέλης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:48 | Αντώνιος Βασιλόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:12 | Βασίλειος Βασιλείου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:10 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
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εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:36 | Παπαδάκη Νικολέτα Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο – εφόσον οι γονείς 
κριθούν κατάλληλοι. Ίσος χρόνος ανατροφής – εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. Εναλλασσόμενη κατοικία – 
εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:26 | Σ. Κ. Στο άρθρο 5 παρ. 3 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι: «Η απόφαση του δικαστηρίου 
(σημ. για την ανάθεση της γονικής μέριμνας) πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην 
κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως….». Στην εν λόγω διάταξη δεν βλέπουμε πουθενά να απαγορεύονται οι διακρίσεις 
λόγω αναπηρίας! Μήπως τελικά ο συντάκτης του νομοσχεδίου αποδέχεται την διακριτική μεταχείριση μεταξύ των 
γονέων λόγω αναπηρίας του ενός από τους γονείς;; Η παράλειψη της αναφοράς της ιδιότητας της αναπηρίας ως 
απαγορευόμενος λόγος διαφορετικής μεταχείρισης των δυο γονέων κατά την απονομή της γονικής μέριμνας από 
το δικαστήριο να οφείλεται άραγε σε παραδρομή του συντάκτη;;;; Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μια τέτοια 
παράλειψη συνιστά κατάφωρη παραβίαση μιας σωρείας διατάξεων συνταγματικής και υπερνομοθετικής ισχύος. 
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως καθ’ ύλην αρμόδιο, γνωρίζει θεωρητικά τις νομοθετικές αυτές διατάξεις. Από την 
ανάγνωση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου δε φαίνεται όμως κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό, και για την διευκόλυνση 
όλων όσοι συμμετέχουν στη διαβούλευση, αναφέρουμε ενδεικτικά κατωτέρω τις σημαντικότερες από τις 
νομοθετικές διατάξεις προς τις οποίες είναι αντίθετη η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 5: Ισχύον 
Σύνταγμα άρθρο 4: «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Άρθρο 21: «6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν 
δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη 
συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Ν. 4074/2012 «Κύρωση σύμβασης και 
πρωτ/λου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» άρθρο 21: «…2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν 
τα δικαιώματα και τις ευθύνες των ατόμων με αναπηρίες, όσον αφορά την επιμέλεια, την κηδεμονία, την 
επιτροπεία, την υιοθεσία παιδιών ή παρόμοιους θεσμούς, όπου υφίστανται οι έννοιες αυτές στην εθνική 
νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, προέχουν τα συμφέροντα του παιδιού. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προσφέρουν 
κατάλληλη βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ανατροφής των παιδιών τους… 
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι ένα παιδί δεν χωρίζεται από τους γονείς του/της, παρά τη θέληση 
του, εκτός από την περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές θα καθορίσουν, μετά από δικαστικό έλεγχο, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασίες, ότι αυτός ο χωρισμός είναι απαραίτητος για τα συμφέροντα του παιδιού. Σε 
καμία περίπτωση δεν χωρίζεται ένα παιδί από τους γονείς, βάσει μιας αναπηρίας είτε του παιδιού είτε του ενός 
είτε και των δύο γονέων…». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι Έλληνες πολίτες (γυναίκες και άνδρες) είναι ίσοι 
έναντι του νόμου, ισότιμη δηλαδή, υπό την έννοια της αναλογικής ισότητας, ενώ το Κράτος έχει ιδιαίτερη 
υποχρέωση να λαμβάνει όλα εκείνα τα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα που να εξασφαλίζουν την ισότιμη 
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή της Χώρας και άρα την ισότιμη απόλαυση του 
δικαιώματος καθενός στην οικογενειακή ζωή, ανεξαρτήτως της ιδιότητας της αναπηρίας. Σε περίπτωση δε, κατά 
την οποία ο νομοθέτης προβαίνει σε διαφορετική ρύθμιση ομοίων καταστάσεων αυτό θα πρέπει να αιτιολογείται 
με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια όπως το συμφέρον του τέκνου και όχι με βάση τυχόν αναχρονιστικές, 
παράνομες και απαράδεκτες γενικότερα αντιλήψεις περί δήθεν μειωμένης ικανότητας των ατόμων με αναπηρία 
για την σωστή ανατροφή των τέκνων τους. Ωστόσο, η παρ. 3 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου παραβιάζει ευθέως 
τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθ’ όσον παραλείπει να θεσπίσει την υποχρέωση του δικαστηρίου να κρίνει όχι 
μόνο σύμφωνα προς το συμφέρον του τέκνου αλλά επιπλέον χωρίς να κάνει διακρίσεις εις βάρος ενός εκ των δυο 
γονιών λόγω αναπηρίας, όταν αυτό αποφαίνεται σχετικά με την απονομή της γονικής μέριμνας. Μάλιστα, η ως 
άνω παρ. 3 του άρθρου 5 διατρέχει τον κίνδυνο να αποβεί ζημιογόνος και για τα ίδια τα συμφέροντα του τέκνου 
σε περίπτωση απονομής της γονικής μέριμνας στο γονέα χωρίς αναπηρία. Η σκέψη ότι η αναπηρία του ενός εκ 
των γονέων οδηγεί στην ανεπαρκή άσκηση της γονικής μέριμνας και επομένως στη βλάβη του συμφέροντος του 
τέκνου συνιστά παντελώς εσφαλμένη αντίληψη της πραγματικότητας! Αποτελεί εμπεδωμένη πεποίθηση μας ότι 
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υπάρχουν αρκετοί γονείς, που παρά την αναπηρία τους, είναι σε θέση να συμβάλλουν ουσιαστικότερα στην 
ψυχική ισορροπία, στην πνευματική ανάπτυξη και γενικότερα στην πρόοδο του παιδιού τους από κάθε άλλο γονέα 
χωρίς αναπηρία. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η κάθε μητέρα όσες αντιξοότητες και αν αντιμετωπίζει η ίδια 
θα κάνει το παν για την προστασία και ανάπτυξη του παιδιού της. Η παράμετρος της αναπηρίας ως 
απαγορευμένος λόγος διαφορετικής μεταχείρισης των γονέων εκ μέρους του δικαστηρίου που αποφαίνεται περί 
της άσκησης της γονικής μέριμνας είναι κάτι στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, διότι το παρόν νομοσχέδιο 
πέραν του ότι θέτει σε δυσμενέστατη θέση τη γυναίκα ως μητέρα, περιθωριοποιεί ακόμα περισσότερο την γυναίκα 
με αναπηρία ως μητέρα. Εξάλλου, το φαινόμενο της διάλυσης ενός γάμου λόγω της εμφάνισης κάποιας αναπηρίας 
ή χρόνιας πάθησης σε έναν από τους δυο γονείς, επειδή αλλιώς είχαν μάθει και αλλιώς τώρα πρέπει να μάθουν 
αλλά τελικά δεν θέλουν ή δεν καταφέρνουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, δεν είναι πια και τόσο σπάνιο. 
Γι’ αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του ο νομοθέτης. Συμπερασματικά, ζητούμε την προσθήκη της 
φράσης «ή της αναπηρίας» στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 και την αναδιατύπωσή της ως εξής: «3. Η απόφαση 
του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας 
ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή 
όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της κοινωνικής προέλευσης, της περιουσίας ή της αναπηρίας». 
 
1 Απριλίου 2021, 12:42 | Παναγιώτης Λάμπρου 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:04 | Καλια Χριστοφη 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο 
επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 
από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και 
ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. 
Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των 
γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του 
«θιγόμενου» από το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν 
από τους δύο γονείς («ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως 
δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην 
αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του 
βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και 
αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από 
την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, 
δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική 
εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο 
για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, 
παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις 
αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το 
τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή 
έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή 
με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά 
καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά 
και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή 
Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα 
αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις 
δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από 
τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε 
δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν 
για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις 
αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και 
μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται 
επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως 
σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη 
σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι 
φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές 
συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί 
στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, 
για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει 
την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει 
τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων 
ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η 
προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο 
εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη 
η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν 
αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, 
βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, 
υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για 
τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου 
γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο 
άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων 
σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η 
επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει 
καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση 
του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου 
διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. 
Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να 
προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, 
αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από 
νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι οργανώσεων, που θέτουν στο 
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επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη 
κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη 
μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα 
των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των 
δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και 
είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι 
συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
 
1 Απριλίου 2021, 12:00 | Στέλλα Π. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο – εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. 
Ίσος χρόνος ανατροφής – εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. Εναλλασσόμενη κατοικία – εφόσον οι γονείς 
κριθούν κατάλληλοι. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:49 | Οικονόμου Βασιλειος Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο – εφόσον οι γονείς 
κριθούν κατάλληλοι. Ίσος χρόνος ανατροφής – εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. Εναλλασσόμενη κατοικία – 
εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:31 | Κούτρη Σοφία Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο – εφόσον οι γονείς 
κριθούν κατάλληλοι. Ίσος χρόνος ανατροφής – εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. Εναλλασσόμενη κατοικία – 
εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:08 | Σαρίκου Νίνα Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1511: 2 . Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο – εφόσον οι γονείς 
κριθούν κατάλληλοι. Ίσος χρόνος ανατροφής – εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. Εναλλασσόμενη κατοικία – 
εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:29 | Ευαγγέλια Καλαδάμη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
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1 Απριλίου 2021, 11:59 | Θεοδώρου Μάρια Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1511. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο – εφόσον οι γονείς 
κριθούν κατάλληλοι. Ίσος χρόνος ανατροφής – εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. Εναλλασσόμενη κατοικία – 
εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:51 | Σκότης Χρήστος Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:Άρθρο 1511. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο – εφόσον οι γονείς 
κριθούν κατάλληλοι. Ίσος χρόνος ανατροφής – εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι. Εναλλασσόμενη κατοικία – 
εφόσον οι γονείς κριθούν κατάλληλοι.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:01 | Μαρια Καβαλλη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:25 | Μαρία Ιορδανίδου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:09 | Μαρια Ζαφειρη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
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τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:51 | Ροδω Ζαμπελη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:36 | Σοφία Εγγλεζου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:18 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
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ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
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αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:11 | Αλεξάνδρα Δόγα Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:12 | Παριανού Μ. Οι αλλαγές όλες είναι με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
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γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 11:25 | Τάσος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ = ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ !!!! Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:07 | Κυριάκος Χανδρούλης Με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των τέκνων ζητώ να 
προστεθούν τα παρακάτω: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:26 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΔΙΑ ΤΟΥΣ! ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:16 | Βαγγέλης Καλαϊτζάκης Στον ορισμό του συμφέροντος του τέκνου θα πρέπει να 
προστεθεί ότι αυτό εξυπηρετείται«… πρωτίστως από την ουσιαστική ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή του… με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες αμφοτέρων» να είναι δηλαδή ξεκάθαρο αυτό 
που ισχύει σε πολλές χώρες του Δυτικού Κόσμου και επιτάσσει η επιστήμη με τις πολλές, μεγάλες και διεθνείς 
μελέτες που έχουν δημοσιευθεί ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς του, σε 
ικανό χρόνο, ιδανικά στον μισό, από τον κάθε ένα από αυτούς. Το σημείο αφετηρίας του νόμου θα πρέπει να είναι 
ο ίσος χρόνος, ανατροφής με κάθε πρόθυμο και κατάλληλο γονέα, περιορίζοντας τις όποιες εξαιρέσεις σε αυτές 
έλλειψης γεωγραφικής εγγύτητας, κλπ. Το συμβούλιο της Ευρώπης ερμηνεύοντας τις συνθήκες για τα δικαιώματα 
του παιδιού με το ψήφισμα 2079/2015 επιτάσσει την εισαγωγή της εναλλασομενης κατοικίας στη νομοθεσία 
περιορίζοντας τις όποιες εξαιρέσεις στο ελάχιστο πχ αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα ενός γονέα κλπ. Κάθε παιδί 
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έχει δύο κατοικίες ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο διαμένει στην κάθε μία. Αυτό είναι ήδη μια πραγματικότητα 
που ο νόμος αγνοεί αδικώντας τα παιδιά και τις ανάγκες τους καθώς και τους γονείς που το υλοποιούν στη «σκιά» 
του σημερινού νομοθετικού πλαισίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:01 | ΓΙΩΡΓΟΣ για είναι δίκαιο το νομοσχέδιο θα πρέπει να περιχέει το παρακάτω τρίπτυχο 
1.συνεπιμελεια,  2.ισος χρόνος ανατροφής, 3.εναλλασομενη κατοικία, θα πρέπει να είναι μέλημα το συμφέρον 
του παιδιού και το παιδί εχει δυο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:37 | Αθανασιος Λουλουδας Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:51 | Βασίλης Ιστίκογλου Είμαι αποξενωμένος πατέρας, λατρεύω τα παιδιά μου και μου 
στερούνται αναίτια και παράλογα κόντρα στα όσα λέει ακόμη και η ίδια η δικαστική απόφαση. Ζητώ την αλλαγή 
του άρθρου με μοναδικό γνώμονα την αγάπη μου προς τα παιδιά και το συμφέρον τους ως εξής: Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:13 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:46 | Γιαννης Ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:52 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
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Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:20 | Παναγιώτα Διακοστεργάκη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:53 | Σταματης Κακλεας Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:17 | Γιώργος Καιταλιδης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:33 | Γεωργιος Αρβανιτιδης αλλαξτε το οικογενειακο δικαιο ΕΔΩ και ΤΩΡΑ. Οχι αλλη 
αναπαραγωγη μισους. Να μην βαζουμε αλλο τα παιδια μας στην μεση. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ 1/3 κατ ελαχιστη 
επικοινωνια και με τον γονεα που δεν εχει την επιμελεια. Και, ακομη καλυτερα, ΣΥΝΕΠΙΜΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. Γνησια 
και 50/50. Δωστε τα εργαλεια στους δικαστες για πιο δικαιες αποφασεις. Οχι αλλες βασανισμενες ψυχες. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:45 | Σοφία Γούτα Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
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και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:18 | Κωνσταντίνος Ε Τα παιδιά έχουν δύο γονείς. Δώστε ισότητα στου γονείς μετά το διαζύγιο 
για να μην στερούνται αναίτια τον ένα γονέα που είναι κατά 90% ο πατέρας. Φανταστείτε ένα παιδί που μεγαλώνει 
και με τους δύο γονείς του μετά να χάνει τον πατέρα του και να τον βλέπει πέντε μέρες το μήνα. Γίνεται ο μακρινός 
συγγενής του σαββατοκύριακου. Ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο 1/2 στον κάθε γονέα και όχι 1/3 αφού και οι δύο 
γονείς έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για αυτό λοιπόν 50-50 συνεπιμελεια και εναλλασσόμενη κατοικία. 
Να σταματήσουν να υπάρχουν παιδιά χωρισμένων γονιών ακόμα και αν αυτοί έχουν χωρίσει. Να χαρούμε και 
εμείς οι «ατυχοι» παππούδες τα εγγόνια μας και να τα βλέπουμε όπως όλοι οι άλλοι «τυχεροι» παππούδες που 
τους ζηλεύουμε….. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:34 | Αλίκη Γκούφας Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:39 | Άννα Γκούγκου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:55 | Ανδρέας Χασούνης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
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1 Απριλίου 2021, 10:55 | Ileana Exara 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη (η το κατα δυνατων ισοχρονη) και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 10:31 | Ελένη Γκιόκα Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:01 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
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1 Απριλίου 2021, 10:28 | Φωτεινη Γιαννωτα Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:42 | Κωνσταντίνα Γιάννου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:09 | Γεωργιος Γιαννακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:19 | Σοφια Γιαζουτζιδου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
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απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:29 | Αρετη Δερματη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:06 | Γεωργος Υψιλαντης Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:33 | Θεόδωρος Καρτοφύλης Για το καλό και το συμφέρον του τέκνου προτείνω την εξής 
αλλαγη:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 09:35 | OIKONOMOU Η ασυδοσία που παρέχεται απο την νομοθετική και δικαστική εξουσία σε 
ψυχοσωματικά άρρωστα άτομα αποδυκνείεται και απο τα στατιστικά κακοποίησης ανηλίκων για το 2020 από το 
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χαμόγελο του παιδιού. Στο τέλος της αναφοράς καταννοούμε οτι πλέον το υπάρχων νομολογιακό έγκλημα της 
γονεικής αποξένωσης δεν έχει να κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα καλα ενορχηστρωμένο εγκλημα που 
αποσκοπεί ο πατέρας να μην μπορέι να επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις κακοποίησης ανηλίκων. Το ποσοστό 
μανάδων που κακοποιούν ανήλικα είναι υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό πατεράδων. ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:16 | Κορνηλια Δαμιανου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:02 | Παναγιωτης Δαδανας Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:52 | Διονυσία Γριτζάλη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 



1477 
 

1 Απριλίου 2021, 09:34 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:31 | Γεωργία Συμφέρον του τέκνου είναι το σταθερό περιβάλλον όπου μεγάλωσε. Καμία 
μετοίκιση αυτού χωρίς συγκατάθεση. Αποξενώθηκε από γιαγιά παππού, 4 θείους και τα 7 ξαδέρφια τους ! Με 
ποιά αιτιολογία; Απλά και μόνο επειδή το αποφάσισε ο άσκον της επιμέλειας; Που βλέπετε συμφέρον του τέκνου; 
Ξεκάθαρη εργαλιοποίηση των τέκνων, μόλις τους δωθεί μια τέτοια εξουσία, την οποία και σαφώς την 
καταχράζονται. Θέλουμε τα εγγόνια/ανήψια/ξαδέρφια μας πίσω στον τόπο όπου μεγάλωσαν. Να γνωρίσουν την 
οικογένειά τους. Μεγαλώνουν πια σε άγνωστα μέρη χωρίς καμία επαφή με την οικογένειά τους, χάρην την αρπαγή 
που τους προσφέρει απλόχερα οι τωρινές αποφάσεις. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:46 | Ανδρέας Το άρθρο αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών 
ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες 
τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι 
και αν θέλουν. Δίνεται το καλύτερο κίνητρο για όλους τους μπαμπάδες ! Αφού εξασφαλίζουν ότι δικαίωμα έχει 
ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός 
κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το παιδί και οι υποχρεώσεις τους απέναντί του. Να παρακαλάμε τους 
εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή 
σχολείου, θέμα υγείας? Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
 
1 Απριλίου 2021, 09:20 | Ιουλία Γεωργοπουλου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:40 | Σοφία Γεωργίου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
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τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:00 | ΜΗΤΕΡΑ Η ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ 
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ… 
 
1 Απριλίου 2021, 09:26 | Χρήστος Η ελληνική δικαιοσύνη προ λίγων μηνών, θεώρησε σωστό και συμφέρον των 
τέκνων, να παραχωρήσει προσωρινή επιμέλεια σε μια καταδικασμένη στο εξωτερικό ΑΠΑΓΩΓΕΑ των τέκνων και 
παράλληλα διαμένουσα σε αρωγή αστέγων μητέρα. Μάλιστα διέπραξε εις διπλούν αυτό ή τη πράξη στα πάτρια 
εδάφη, όπου την διέταξαν να επιστρέψει! Δεν έχουν κρίση η δικαστές οι οποίοι αναφέρονται σε βιοκοινωνική 
υπεροχή, ντροπή τους που παίζουν με το μέλλον των παιδιών μας ! Νομοθετήστε ισότιμα και ισάξια κάθε 
συμπεριφορά γονέα, όχι την θεωρία. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πρέπει να γίνει κατανοητό με αυτό το Νομοθέτημα, σε γονείς 
ανεξαρτήτως φύλλου ότι απαξ και γίνουν γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν πρίν, εξειδικεύω. Κάποιοι 
γονείς επικαλούνται το δικαίωμα της καρίερας σε άλλο τόπο σαν να μην υπάρχει παιδί, σαν να μην έχει δικαίωμα 
το παιδί να επικοινωνεί με τον άλλον γονέα. Το αυτό δεν θεραπεύεται με αυτό το νομοσχέδιο, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ. 
Συνεχίζει ο γονέας με την επιμέλεια να ασκεί την απεριόριστη εξουσία του η οποία πηγάζει απο τις δικαστικές 
αποφάσεις. Ο Νομοθέτης πάλι αυθαιρετεί καθ εξιν. Ο Νομοθέτης ενώ έδινε συγκεκριμένες υποσχέσεις πριν την 
ψήφιση του Νομοσχεδίου έπραξε ακριβώς τα αντίθετα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Κος Υπουργός θα είχε παυθεί 
άμεσα για ασυνέπεια λόγω και έργων. Εδω το είπαμε δεν είμαστε Σουηδία αλλά βαλκάνια, και θέλει ο Κος 
Υπουργός να μας επιβάλλει δια νόμου να παραμείνουμε τριτοκοσμική χώρα. Επειδή ο Υπουργός εσφαλμένα 
θεωρεί ότι μπορεί κατα το δοκούν να αλλάζει προεκλογικές υποσχέσεις, υποσχέσεις που έπαιξαν ρόλο στην 
διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, επειδή το θεωρώ ανούσιο να προτείνω αλλαγές κατ άρθρο σε αυτόν 
ειδικά τον Υπουργό ,ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΠΟΥ ΧΩΡΊΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΊΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:29 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO, O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:29 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO, O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
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1 Απριλίου 2021, 08:21 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO, O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:21 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO, O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:30 | Θεόδωρος Κουστουλιδης Ίσος χρόνος κ με τους δύο γονείς Εναλλασομενη κατοικία Ίσα 
δικαιώματα Συνεπιμελεια . Αυτά είναι δικαιώματα που πρέπει να έχουν κ οι δύο γονείς. ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ; ΑΝ 
ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50ΧΛΜ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, 50-50 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ , ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑ 
ΒΔΟΜΑΔΑ .ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΤΟΤΕ ΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ . 
 
1 Απριλίου 2021, 08:52 | ΜΗΤΕΡΑ Το συμφέρον του παιδιού είναι να είναι με τη μάνα του. Το προφίλ της 
«ΑΠΟΞΕΝΩΤΡΙΑΣ» μάνας που θέλουν να περάσουν δεν είναι τίποτα άλλο απο ένα ΑΛΛΟΘΙ για να πάρουν τα παιδιά 
από τις μανάδες, έχοντας ωστόσο ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΑΛΑ ΜΠΡΑΤΣΕΤΑ, ωστε αυτα να μεγαλώσουν με τις 
ενεργές γιαγιαδες. Τα ίδια έκαναν και με τα δημόσια νοσοκομεία και την Παιδεία βρήκαν το άλλοθι οτι δεν ειναι 
αποτελεσματικα. Τα ίδια θα κάνουν και με τους Δικαστές. Ειναι σαφες οτι τους απαξιώνουν. Θέλουν να τα φερουν 
ΟΛΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ και να τους επιμορφωσουν κατα το δοκουν για να βγαζουν τις επιθυμητες αποφασεις, 
εχοντας φροντισει να φιμωσουν τα παιδια. Χωρια που θα σε έχουν γονατισμένη να απολογίσαι ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ και 
αν το παιδι δεν τους αντεχει – γιατι τοξικους ανθρωπους δεν αντεχει ΚΑΝΕΝΑΣ – θα σου παιρνουν την επιμέλεια, 
δεδομενου οτι η τοξικοτητα δεν θα αποδεικνυεται ενω η αποξενωση θα αποδεικνυεται!!!!!! ΧΕΙΡΟΚΡΑΤΗΜΑ 
!!!!!!!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΟΣΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ 
ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ ΤΟΥΣ!!!!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:47 | Ιωάννης Ασημακόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
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τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:08 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: […] 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:00 | Αναστάσιος Αργυρός Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:25 | Έφη Αργυράκη Δεληγιώργη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:49 | Ανέζα Αρβανιτάκη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:16 | Βασιλική Αποστολοπούλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
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αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:40 | Κωνσταντίνος Αποστολίδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:07 | Νικόλαος Απέργης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:36 | Γεώργιος Αντωνόπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:11 | Ολγα Φραγκακη Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
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ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 08:48 | Χρήστος Αντωνιάδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:15 | Νικολαος Αποστολου Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
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– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 08:17 | Αλεξανδρος τσανης Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
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α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 08:22 | Αθανασιος μανθος Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 08:35 | Μαρινος Ζαμινος Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:42 | Λυκουργος Δομεστιχας Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
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– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:22 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:16 | Δημητρης Καμακης 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
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συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:50 | Απόστολος Σιωτας ΑΠΑΓΟΗΤΕΥΣΗ το λιγότερο που μπορώ να πω!!! Είμαι ένας από τους 
19000 διαζευγμένους περσυ!!! Ό πόνος βαρύς !!! Όταν ξαφνικά είδα τον κύριο ΤΣΙΑΡΑ τον υπουργό να μιλάει στις 
τηλεοράσεις για ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!!! Τότε άρχισα να έχω ελπίδες ότι πλέον θα έχω Και εγώ τα παιδιά μου!!!!! Ότι 
πλέον δε θα είμαι δυο σκ το μήνα!!!!! Ότι θα έχω και εγώ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη ζωη των παιδιών μου!!! Ξέρετε 
πως είναι να βλέπεις τα παιδιά σου από τα κάγκελα του σχολείου σα τον κλέφτη ;;;;;;; Και να μη μπορείς να τα 
αγγίξεις ;;;; Να τα πάρεις αγκαλιά !!!!! Σα κρατούμενος πίσω από τα κάγκελα !!! Να βλέπεις τη ζωη σου , δηλ το 
παιδί σου άλλες φορές απόμακρο από τα αλλά παιδάκια ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ; Άλλες φορές να τρέχει και να παίζει , άλλες 
φορές σκυθρωπό ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;;;; Και να μην είσαι εκεί;;;;; Γιατί θεωρείτε η μήτερα πιο αξία από εμάς;;;; ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΡΓΙΚΟΙ από μητέρες , γιατί δεν είναι ΟΛΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΥΤΕ ΟΛΕΣ ΙΚΑΝΕΣ!!! 
Γιατί να με αντιμετωπίζουν στο δικαστήριο σαν τον κακο την υπόθεσης ;;;; Ιδίως όταν έχουμε αρκετά στοιχεία Ποθ 
αποδεδειγμένα μπορούν τα παιδιά να είναι καλυτρα μαζί μας!!! Προσωπικά θα προτινα να δίνετε πλέον η 
επιμέλεια ΣΤΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ !!!! Όσους βέβαια το θέλουν και να γίνουν οι μαμάδες του σκ!! Και της Τετάρτης 
για ΔΥΟ ΩΡΕΣ!!!!! ΘΑ ΑΡΕΣΕ ΑΥΤΟ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ;;;;;; Δώστε μας τα παιδιά μας!!!!! Το λιγότερο που μπορεί να έχει 
το νομοσχέδιο και ότι πιο δίκαιο 50-50 : θέλω να είμαι και εγώ στη ζωη των παιδιών μου. Εναλασομενη κατοικία: 
μένουμε στα 3 χιλιόμετρα !!!!! 10 λεπτά με τα πόδια !!! Τα παιδιά έχουν το δωματιο τους στο σπιτι του μπαμπά , 
τα γραφεία τους, τα ρούχα τους, τα παιχνίδια τους, ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΤΟΥΣ!!!! Θέλω και εγώ να πάω στις 
δραστηριότητες τους και να τα καμαρώνω να εξελίσσονται !!!! ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ;;;;; 
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ;;;; Δεν είμαι ούτε κακοποίητης Που είναι το μόνο που ακούω από τις 
Κύριες Και για τις διατροφες ,διότι έτσι τις συμβούλεψαν οι σύλλογοι οι φεμινιστικοί και οι δικηγόροι τους , ούτε 
έχω άλλη στη ζωη μου!!! ΘΕΛΩ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ!!! Κοινή ανατροφή : ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ;;;;;;; Δεν είναι παιδιά μου για να έχω άποψη , να τα ζω , να τα καμαρώνω , 
να είμαι εκεί τα βραδια που κρυώνουν , να είμαι εκεί όταν πετάγονται στον ύπνο τους ;;; ΑΠΑΓΟΗΤΕΥΣΗ ΚΥΡΙΕ 
ΥΠΟΥΡΓΕ!!!! ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΛΕΓΑΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ!!!! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:22 | Χαρίκλεια Απαλάκη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:05 | Κωστας Π. Ειναι δυνατον να υπαρχουν μονογονεικες οικογενειες και ταυτοχρονα 
ΟΡΦΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ απο πατερα?? Σταματηστε τη γεννοκτονια. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:45 | Σπύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
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(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:40 | Δεσποινα Σ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ !!! Βάλτε το συμφέρον του παιδιού 
πάνω από όλους και από τους μπαμπάδες και από τις μαμάδες !!! ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ 
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ!!! Γιατί να μεγαλώνω μόνη μου ένα παιδί ;;;; Γιατί να παλεύω για αυτό;;; Όταν ο κύριος μπορεί 
και κάνει ότι θέλει ;;;;; ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΡΟΝ!! Θέλω και εγώ να έχω προσωπικό 
χρόνο, θέλω και εγώ να βρω έναν σύντροφο , είμαι και εγω άνθρωπος όχι μόνο μαμά!! ΜΟΝΟ ΜΗ ΜΑΣ ΤΑ 
ΓΥΡΝΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ!!! Περσυ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!! Που πήγε φέτος;;; 50/50 και 
εναλασσομενη κατοικία. Έτσι για να δουν τη γλυκά οι κύριοι που νομίζουν ότι είναι εύκολο !!! Αλλά δε τους 
φοβάμαι γιατί έχουν ΑΓΑΠΗ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 07:35 | Αννα Σιμου Είναι πραγματικά άστειο όλο αυτό!! Να προσπαθούν γυναίκες να στερήσουν 
το δικαίωμα του παιδιού τους να έχουν τον άλλο γονέα στη ζωη τους!! ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΥ τα παιδιά δεν είναι ΚΤΗΜΑ 
ΣΑΣ!! Τι πιο όμορφο να έχουν δυο γονείς ;;;; Δυο πρότυπα ;;; Δυο ήρωες;;; Ποτέ δεν αρνήθηκα τον πρώην μου να 
δει τα παιδιά του! Και ενώ στην αρχή της όλης διαδικασίας και αλλαγής της ζωής μας στη δύσκολη αυτή απόφαση 
, όταν άνοιξαν τα μάτια μου και είδα ένα παιδί πληγωμένο , ένα παιδί μαραζομενο δε μου πήγαινε καρδιά να το 
βλέπω έτσι να μαραίνετε !! Ξεκίνησα να δίνω το παιδί στο πατέρα του και να έχουμε ίσο χρόνο !!!! Άρχισα να 
βλέπω το παιδί να ΑΝΘΙΖΕΙ , να νοιωθει ξανά ΔΥΝΑΤΟ, αυτό δε πληρώνετε με τίποτα! ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΜΩΣ η 
κυβέρνηση είναι σε σωστό δρόμο αλλά χάνει τη γραμμή της. ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 50/50, Κοινή ανατροφή, 
Τίποτα λιγότερο. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ – ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ δυο λέξεις που πολλές κύριες 
δεν γνωρίζουν !! Είναι ότι χειρότερο να χρησιμοποιούμε τα παιδιά μας για να κάνουμε είτε κακο στην άλλη πλευρά 
είτε απλά να τα έχουμε ως βιτρίνα απλά για προσωπικό μας συμφέρον !! Δε μας ενδιαφέρουν οι κύριοι αν ήταν 
καλοί οι κακοί απέναντι σε εμάς!!! ΕΙναι κακοί σαν μπαμπάδες ;;;; Όλες μας γνωρίζουμε αρκετούς από αυτούς !!! 
Καμία δε νομίζω να βλέπει τέρας τον πρώην μιας άλλης !!! Αλλά τον βλέπει πονεμένο!! Κακοί ήταν μόνο οι δικοί 
μας άνδρες ;;;;; ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ!! Εμείς δε φταίγαμε πουθενά ;;;; ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ!! Δε 
λυπούνται τα παιδιά τους ;;;;;; Γιατί όλες τον γνωρίζουν και το βλέπουν καθημερινά στα μάτια και στις ανάγκες 
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των παιδιών τους ότι έχουν ανάγκη και τον μπαμπά τους!!!! ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ –ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ. ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΕΓΩΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ Η ΚΥΡΙΕΣ για το καλό των παιδιών μας. ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗ ΒΟΛΕΨΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΖΩΑΡΑ γεμίζοντας τα καφέ κάθε πρωί και παίζοντας το ωραίες 
σπαταλούν τα χρήματα των παιδιών Και του ελληνικού δημοσίου !!! Δώστε στα παιδιά τον μπαμπά τους ΤΟΝ 
ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ 50/50. Εναλασσομενη κατοικία. Κοινή ανατροφή 
Από μια γυναίκα που ο πρώην εξαφανίστηκε και προσπαθούσα να τον βρω για να δει το παιδί του!!! Αλλά ήταν 
πσντα απόν !! Ο πόνος που έχει η κόρη μου και μεγάλωσε με αυτό το ΓΙΑΤΙ είναι τεραστειος!! ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ 
ΧΑΙΡΕΣΤΕ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:05 | Ναταλία Ζαχαριά Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:53 | Χριστίνα Σερβετά Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:31 | Χαράλαμπος Σιαχαμης Έπιτελους ας δικαιωθούν τα παιδιά που χρειάζονται και το 
μπαμπά τους!!! Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τις κύριες !!! Τις κύριες που τις αγαπήσαμε και για αυτό 
άλλωστε τις παντρευτήκαμε , αυτές είναι που μιλούν με κακιά για εμάς όχι εμείς!!!! Η ψυχολογική βία που Έχουμε 
δεχθεί , δε περιγράφετε !! Όταν μας βγάζανε ανίκανους, άχρηστους και πολλά αλλά!!! Μιλάνε για κακοποιητες 
όταν οι ίδιες μας κακοποιούσαν ;;; Και βγαίνουμε και φταίχτες ;;;; ΕΛΕΟΣ ΔΗΛ! Δε γίνετε κανένας πόλεμος από τη 
μέρια μας του ναντιον Έχουμε τελειώσει με το παρελθόν πάμε μπροστά !!! Μπροστά με τα παιδιά μας!!! Ζούμε 
στο 2021 όχι το 1983!!! ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 50/50 ΔΕΝ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 
μας αλλά ΕΙμαστε το ΑΛΛΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟ!!!!! Πως είναι δυνατόν να σκέφτεστε με ποσοστά;;;;; Και ποιος θα το 
αποφασίσει αυτό;;;; ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν μπαμπάδες πολύ 
πιο ικανοί και άξιοι από μαμάδες!!! Εναλλασσόμενη κατοικία !!!! ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΛΑΚΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 
ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ!!!!! Γιατί στην εναλασσομενη κατοικία θα έχουν δυο δωματια , τα ρούχα τους και στα δυο 
σπίτια , τα παιχνίδια τους και στΑ δυο σπίτια και το συμαντικοτερο !!!! ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ!!!ΤΟΝ ΗΡΩΑ 
ΤΟΥΣ!! Ας θυμηθούν οι κύριες την εικόνα που είχαν όταν ήταν παιδιά για το δικό τους μπαμπά !!! Και ας έρθουν 
στη θέση των παιδιών τους!! Θα τους άρεσε να τους στερήσει κάποιος τον πατέρα τους;; Και ας μη ξεχνάνε ότι 
ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ !!! Μπορεί να ΕΙναι τώρα μανάδες αλλά πολύ σύντομα θα είναι γιαγιάδες !!!! Και των 
παιδιών μας τα παιδιά ΕΙναι δυο φορές παιδιά μας!!!! ΑΡΑ ΔΙΠΛΟΣ Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑ 
ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΥ!!! Μακάρι να περάσει το 50-50 και η εναλασσομενη κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 06:32 | Χριστίνα Σερδενέ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
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από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 06:43 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 06:32 | Παυλος Σημαντηράκης Τα παιδιά έχουν ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ, έχουν ανάγκη ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ!! Έχουν 
ανάγκη τους ανθρώπους και ΟΧΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ!!! Είναι ότι πιο άδικο σαν ζητιάνοι να προσπαθούμε να δούμε τα παιδιά 
μας !!!ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΞΕΝΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ!!! 50-50 ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ!!!! 
ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ , πάντα για το συμφέρον του παιδιού !!!! ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ!!! Γιατί κυρίε υπουργέ 
πήρατε πίσω ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΛΕΓΑΤΕ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΩΡΑ!!! Μας δώσατε ελπίδες , Δύναμη , 
κουράγιο, όταν κλαίγαμε πάνω από τα άδεια κρεβάτια των παιδιών μας! ΠΟΝΟΣ ΑΒΑΣΤΑΧΤΟΣ ΝΑ ΧΑΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΣΟΥ!!!!!! Πόνος που 1000αδες συνάνθρωποι μας δε κατάφεραν να αντέξουν και μας άφησαν !!! ΔΩΣΤΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ, 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 
 
1 Απριλίου 2021, 06:18 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 03:26 | Γιώργος Μπασιάκος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
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1 Απριλίου 2021, 02:08 | Αναστάσιος Αργυρός Άρθρο 5: Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Να μην 
μεγαλώσουν στην ανισότητα που μεγαλώσαμε εγώ με τα αδέρφια μου. Ο μπαμπάκας μου είναι διαμάντι και 
έχασα όλη την παιδί μου ηλικία μαζί του ΑΝΑΙΤΙΑ!!! Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για μπαλάκι, βαλίτσα 
κλπ. Την αγάπη του μπαμπάκα μου στην παιδική μου ηλικία δεν μου την πρόσφερε κανένα έπιπλο. ΗΜΑΡΤΟΝ! 
Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών μας. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία δεν είναι πρόβλημα. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:21 | Θεοδωρος Μπαλτατζής Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:09 | Γιάννης Αρσάνογλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:19 | Βύρων Ασημακοπουλος Άρθρο 5: Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων συνιστά την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους 
κατάσταση. Η εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:22 | Σωτηριος Μπαλης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:57 | Κατερινα Μπακογιαννη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
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τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:34 | Βασιλική Αποστολοπουλου Άρθρο 5: Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων συνιστά την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους 
κατάσταση. Η εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:15 | Κική Μπαϊρακτάρη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:01 | Ιωάννης Μουστάκας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:26 | Anastasia Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος 
του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:08 | Χριστίνα Μουζη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 



1493 
 

 
1 Απριλίου 2021, 01:57 | Παναγιώτης Αρμούτης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:15 | maria Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος 
του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:16 | Ιωαννα Μοδεστου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:49 | Αντώνης Αντωνιάδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:47 | Κωνσταντίνος Το συμφέρον του τέκνου είναι μεταξύ άλλων και προτείνεται στους γονείς 
του όταν χωρίζουν να προσπαθούν να παραμένουν στη γειτονιά που έμεναν πριν το χωρισμό και σε σπίτια που 
να είναι κοντά το ένα στο άλλο ώστε το τέκνο να συνεχίζει την καθημερινότητα του στο ίδιο σχολείο, με τους ίδους 
φίλους και τις ίδιες δραστηριότητες, παραμένει σε γνωστό περιβάλον και μπορεί να εναλλάσει την κατοικία 
μεταξύ των δύο γονιών του ανά ίσα χρονικά διαστήματα ως η βέλτιστη προτεινόμενη λύση. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:14 | Θοδωρής Αντύπας Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
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δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:26 | Κώστας Ανεμούδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:56 | Ξενοφώντας Ανδρέου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:45 | Γεωργία Αναστασοπούλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:09 | Βασίλης Αναστασίου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:20 | Τζαντζαρούδη Αναστασία Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
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ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:31 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση 
άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:51 | Κωνσταντίνος Αμπατζης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:17 | Ιωάννης Αμαλλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:29 | Αλκιβιάδης Αλερτάς Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
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1 Απριλίου 2021, 01:51 | Κωνσταντίνος Αποστολιδης Άρθρο 5Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων συνιστά την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους 
κατάσταση. Η εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:02 | κατερίνα Καπερναράκου Είναι κατ’ αρχήν προφανές, με μια απλή αντιπαράθεση των 
δύο άρθρων, ότι το «συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί «καινοτόμο» κριτήριο που θεσπίζει το νέο νομοσχέδιο, 
αλλά αποτελεί εδώ και χρόνια (από το 1983 που έγινε η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου) την κορωνίδα 
του ισχύοντος οικογενειακού μας δικαίου. Ωστόσο, με το νέο άρθρο το «συμφέρον του παιδιού» που αποτελεί 
μια αόριστη νομική έννοια, υπαγόμενη προς εξειδίκευση και οριοθέτηση στην κρίση του Δικαστή, καθοδηγείται 
και καθυποβάλλεται από το Νομοθέτη σε προκαθορισμένες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως η «ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», οι οποίες, όμως, δεν αποτελούν πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Και αυτή, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί και τη κορωνίδα του νομοσχεδίου μαζί με την 
προστασία του παιδιού σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, διότι συμπυκνώνει την αρχή του νομοσχεδίου, 
δηλαδή τον σκοπό του και φέρνει ύπουλα και κατά περιγραφή τόσο ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (χωρίς να 
την κατονομάζει, για να ηρεμήσει τις αντιδράσεις) και το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης. Επιπλέον, είναι 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο είναι μία αόριστη νομική έννοια ,ελαστική και δυναμική που χρήζει εξειδίκευσης από τον 
Δικαστή. Αλλά, αφού δηλώνει την «πίστη» του στην ανικανότητα του Δικαστή, έρχεται σε αντίθεση με όλα τα 
διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα μας οδηγήσει κατ´ 
αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και για μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Ειδικότερα, ως προς την παράγραφο 2 του νέου άρθρου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
εισάγονται κριτήρια αχρείαστα και σε κάθε περίπτωση άσχετα με το πραγματικό συμφέρον του τέκνου. Δεν μπορεί 
το συμφέρον του τέκνου να κρίνεται με βάση την πρόθεση ενός γονέα να σέβεται τα συμφέροντα του άλλου γονέα, 
καθώς αυτό από μόνο του δεν καθιστά τον δεύτερο ικανότερο γονέα. Επίσης η λειτουργία της συμμόρφωσης ή μη 
κάποιου εκ των γονέων, ιδίως με προηγούμενη συμφωνία που είχε συναφθεί, ως βασικό κριτήριο σχετικά με την 
ανάθεση ή όχι της γονικής μέριμνας με αυτόν, αφενός τίθεται απόλυτα εκβιαστικά, ιδίως προς τον γονέα ο οποίος 
βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση και ο οποίος αναγκάστηκε κάποια χρονική στιγμή να δεχτεί, υπό το καθεστώς 
πιθανότατα πίεσης, μία άδικη και επιζήμια για τον τέκνο και τον ίδιο συμφωνία. Αφετέρου, δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες μεταβολές των συνθηκών που επέρχονται στη ζωή και την καθημερινότητα του παιδιού 
καθώς μεγαλώνει, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να αναπροσαρμόζεται και το πλαίσιο άσκησης της γονικής 
μέριμνας αυτού παρά τους ειδικότερους όρους προγενέστερης συναφθείσας συμφωνίας των γονέων. 
Παράδειγμα: Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δυο γονέων, ο πρώτος να βλέπει το ανήλικο τέκνο του στα πλαίσια 
άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του κάθε εβδομάδα από Παρασκευή βράδυ έως Κυριακή μεσημέρι. 
Ωστόσο, σε περίοδο ιδιαίτερα επιβαρυμένη για το τέκνο λόγω φόρτου μαθημάτων και μελέτης (πχ στο τέλος του 
τριμήνου στο Λύκειο, όπου είθισται οι μαθητές να δίνουν απανωτά διαγωνίσματα σε όλα τα διδασκόμενα 
μαθήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος) ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο συναποφασίζει μαζί 
με το τελευταίο, ότι ιδίως εκείνες τις εβδομάδες είναι προτιμότερο για το ίδιο το τέκνο να μην αλλάξει περιβάλλον 
κατά τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να έχει μεγαλύτερη ηρεμία για να μελετήσει. Παρόλα αυτά, λόγω της μη 
τήρησης της συμφωνίας των γονέων, ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο κινδυνεύει να απολέσει την 
επιμέλεια, καθώς ο πρώτος γονέας μπορεί πλέον να προβάλει δικαστικά τον λόγο αυτό ως βασικό κριτήριο για να 
αλλάξει η μέχρι πρότινος νομική κατάσταση. Η προσθήκη, τέλος, στην παράγραφο 4 της αίρεσης «εφόσον η γνώμη 
του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής», προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη από το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, αν μη τι άλλο, ευθεία βολή κατά της μητέρας, ώστε να 
μπορεί το δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του παιδιού. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:38 | Ολυμπία Δεν συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Βάζει σε κίνδυνο τα παιδιά και την ψυχολογία 
τους. 
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1 Απριλίου 2021, 00:55 | Σαββας ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:41 | Αθανάσιος Μανάφας Ορισμός του συμφέροντος. Το τέκνο χρειάζεται: 1) Κατάλληλους 
και μη ακατάλληλους γονείς(ποιός είναι κατάλληλος άλλωστε?… Μόνο το 11% λέει η επιστήμη της 
παιδοψυχολογίας. Το 82% είναι μη ακατάλληλοι και το 7% είναι ακατάλληλοι), 2) προστασία από τους 
ακατάλληλους. Συμφέρον του τέκνου = Δικαιώματα του τέκνου 1) Κοινή ανατροφή (μεσοσταθμικά ίσες 
υποχρεώσεις-δικαιώματα-ευθύνες και από τους δύο κατάλληλους- μη ακατάλληλους γονείς), 2) Διατροφή, 3) 
κατοικία(η κατοικία και των δύο γονέων), 4) Αποτροπή-ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων των γονέων με 
αντικείμενο διαμάχης τα δικαιώματά τους που αφορούν το τέκνο τους(όχι μαχητά κριτήρια γονικής μέριμνας = 
ίσα δικαιώματα εξ αρχής ως βάση), 5) Κίνητρα για συναπόφαση των γονέων, κουλτούρα συνεργασίας(= 
οικονομικά αντικίνητρα, π.χ εάν δεν συναποφασίζουν=συμφωνούν για την έναρξη τραπεζικού λογαριασμού για 
το τέκνο τους, να αποφασίζει το δικαστήριο=έξοδα), 6) Μέτρα για την υλοποίηση-προστασία του νομοσχεδίου, 
για να μην αποτελέσει κενό γράμμα… 
 
1 Απριλίου 2021, 00:46 | Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος Άρθρο 5Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Να 
μην μεγαλώσουν στην ανισότητα που μεγαλώσαμε εγώ με τα αδέρφια μου. Ο μπαμπάκας μου είναι διαμάντι και 
έχασα όλη την παιδί μου ηλικία μαζί του ΑΝΑΙΤΙΑ!!! Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για μπαλάκι, βαλίτσα 
κλπ. Την αγάπη του μπαμπάκα μου στην παιδική μου ηλικία δεν μου την πρόσφερε κανένα έπιπλο. ΗΜΑΡΤΟΝ! 
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Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών μας. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία δεν είναι πρόβλημα. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:52 | Κική Ισ. Ας γίνει αυτό που κάνει τα παιδιά να χαμογελούν πιο πολύ ! Μόνο χαμόγελα 
και μόνο, με ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία εξασφαλίζονται! Σε καμία περίπτωση ο χρόνος δεν 
επιτρέπεται αν είναι λιγότερος του 1/3 είτε είναι συνολικός, είτε μηνιαίως, εκτός άμα ο ένας γονιός αυτός που  
δικαιούται μικρότερο χρόνο. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι χιλιομετρικές αποστάσεις μπορούν να καλυφθούν 
όταν υπάρχει διευρυμένη συνεχόμενη επικοινωνία με το παιδί και τον γονιό που ζουν σε άλλη πόλη. Το παιδί έχει 
κατοικία και τις δυο κατοικίες των γονιών του. Το παρόν άρθρο 1511ΑΚ, να εξασφαλίζει στην διατύπωση, όλα τα 
δικαιώματα που πρέπει να έχει το παιδί με τον γονιό του, κοινές γονικές ευθύνες και υποχρεώσεις, όπως και κοινό 
ισόχρονο φυσικό χώρο με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:36 | Αχιλλέας Εν έτη 2021 είναι πραγματικά κρίμα παιδιά να θρηνούν τους εν ζωή γονείς 
τους. Φυσική παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Δεν μιλάμε για αδιάφορους η κακοποιητηκους 
γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:38 | Αλεξάνδρα Η κοινωνία των πολιτών έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει με καθημερινά. 
Το νομοσχέδιο που είναι στην διαβούλευση έχει θετικά σημεία αλλά δεν είναι αυτό που θα έπρεπε για μια 
κοινωνία δικαίου που στηρίζεται στην ισότητα και στην ισονομία. Για ποιο λόγο να έχουμε γονέα με επιμέλεια και 
γονέα με επικοινωνία. Θα πρέπει όλοι να ξεκινάνε από το 1/2 και μόνο σε εξαιρέσεις να ανατίθεται η επιμέλεια 
στον καταλληλότερο γονέα η εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία γονέων. Είμαι υπέρ της ισότητας και υπέρ 
της ισοχρονης και ουσιαστικής παρουσίας με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:08 | Βέρα Δ. Είμαι νέα μητέρα και δεν μπορώ να υπάρχει μια ασυγκράτητη αδικία. Ζούμε σε 
Πολιτισμένη χώρα ! Η αλλαγή του Νόμου είναι Πολιτισμός ! Να διασφαλίζει όμως τα άρθρα και τις διατάξεις, το 
νέο εκπαιδευμένο Σύστημα της Δικαιοσύνης ! Συμφέρον του τέκνου είναι να υπάρχει ισόχρονα και ο άλλος γονέας 
στην ζωή του και το παιδί έχει δικαίωμα να έχει εναλλασσόμενη κατοικία, γιατί κατοικία του είναι και η κατοικία 
του άλλου γονέα του. Οποιαδήποτε προσπάθεια ρήξης της σχέσης παιδιού και γονέα να θεωρείται, ως 
αποξένωση, μια τακτική που μόνο κακό κάνει και παραβιάζει τα δικαιώματα ενήλικα και ανηλίκου. Το άρθρο 
1511ΑΚ, θα πρέπει να κατοχυρώνει με σαφήνεια πως η επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα του δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη του 1/3, ακόμα και σε όσους ζουν σε άλλες πόλεις, σε χιλιομετρικές-γεωγραφικές αποστάσεις, 
εκτός άμα το ζητήσει ο δικαιούχος γονέας να είναι μικρότερος του 1/3. Το Δικαστήριο να λαμβάνει πολύ σοβαρά 
υπόψιν την προηγούμενη στάση των γονέων και να την αξιολογεί αμερόληπτα. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:36 | Θεόδωρος Αρβανιτιδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:56 | Κωνσταντίνος Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ‘Αρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη και ισόχρονη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων 
(…) 5. Για παιδιά που είναι στη σχολική ηλικία, μια προτεινόμενη μέρα εναλλαγής από το ένα σπίτι στο άλλο, είναι 
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κάθε Δευτέρα μετά το σχολείο ώστε η εναλλαγή να γίνεται χωρίς καθυστερήσεις, μια συγκεκριμένη και τακτική 
ώρα και χωρίς τη φυσική επαφή των δύο γονέων για την αποφυγή τριβών. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:25 | Μαρίνος Σιούτης Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται αν μη τι άλλο από την ύπαρξη 
ενός μη κακοποιητικού περιβάλλοντος και όχι από την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Πρέπει κάθε περίπτωση να 
προσεγγίζεται διαφορετικά και ένα νομοσχέδιο σαν αυτό δεν αφήνει χώρο για να εξεταστεί η κάθε οικογένεια 
μεμονωμένα και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιστημονικών φορέων. Δεχόμαστε συνεπιμέλεια με κακοποιητή 
γονέα έστω μέχρι να τελεσιδικήσει απόφαση δικαστηρίου; Ποιοι διατείνονται πως θα το πράξουν ορμώμενοι από 
την ευαισθησία τους για τα παιδιά; 
 
1 Απριλίου 2021, 00:56 | Ανεζα Αρβανιτακη Άρθρο 5Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση το σπίτι 
που μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:22 | Μαρία Γιαννακού Άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. α’ Α.Κ. : «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη( 1 )και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του,με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων ( 2 ) καθώς επίσης και στην 
αποτροπή της γονεϊκής αποξένωσης( 3 ) και διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά 
με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της». ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :( 1 ) ισόχρονη και ( 2 ) με 
εναλλασσόμενη διαμονή του στις κατοικίες αμφοτέρων, ( 3 ) της γονεϊκής αποξένωσης και. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:58 | Μαρίνα Σιούτη Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται αν μη τι άλλο από την ύπαρξη 
ενός μη κακοποιητικού περιβάλλοντος και όχι από την υποχρεωτική και δίχως άμεσες παρεμβάσεις συνεπιμέλεια. 
Πρέπει να προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιών-γονέων, και κάθε φορά να 
επιλέγεται η καταλληλότερη για το συγκεκριμένο παιδί, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση 
συν-επιμέλειας ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των παιδιών με καθένα από τους δύο γονείς. Η δυνατότητα 
των γονέων να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών τους δεν είναι αυτονόητη. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:25 | Σπύρος Ν. Στο άρθρο 5 να αναφέρεται ρητά ότι “το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται 
από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων”. Να γίνεται σαφής η οδηγία προς τους 
δικαστές ότι το συμφέρον του τέκνου είναι η ισόχρονη παρουσία των γονέων στη ζωή του. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:18 | Γεωργία Γαρέφου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:34 | Ελένη Παναγιωτοπούλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
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τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:27 | Σοφία Αραπατζογλου ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:48 | TE Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η παράγραφος του 
άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:09 | Παναγιώτης Λάμπρου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:10 | Mαρία Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 
πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
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και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι… Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ 
Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους 
κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς 
θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα 
βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 
προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε 
να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! Τα παιδιά ακόμη και 
με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες φορές τα αναστατώνει, 
τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος 
έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν 
και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά τους τους λείπει…. Τι θα γίνει 
όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα 
των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! Πόσα 
δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν λόγο για τα πάντα? Χωρίσαμε 
γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν πήγαινε άλλο… και τώρα μας 
ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην αγκαλιά? Φύγαμε για να 
γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:30 | Αλίς Όλο το πρόβλημα είναι στην υποχρεωτικότητα! το νέο νομοσχέδιο δεν λογαριάζει 
καθόλου το συμφέρον και την ψυχολογία του παιδιού το οποίο είναι να έχει ένα σταθερό πυρήνα μία σταθερή 
κατοικία για την ψυχική του ασφάλεια το νομοσχέδιο αυτό το κατάδικάζουν και οι ψυχιατροι και 
παιδοψυχίατροι!! Το παιδί δεν είναι αντικείμενο ανταγωνισμού ποιος θα το έχει περισσότερο και ποιος θα το έχει 
λιγότερο !!το παιδί δεν είναι το μέσο για να εκδικηθεί κανένας από τους δύο γονείς τον άλλο!! Δεν θα χα 
χαντακώσουμε τα παιδιά μας και την ψυχολογία τους !!μαμάδες χωρισμένες Με ή χωρίς γάμο οι οποίες ήδη 
περνάνε δύσκολα γιατί η άλλη πλευρά τους δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην καθημερινότητά τους και 
φοβούνται να κάνουν την παραμικρή νομική κίνηση μήπως υπάρξουν αντίποινα!! Μία μεγάλη μερίδα μπαμπάδων 
θα διεκδικήσει τη συνεπιμέλεια προκειμένου να εκδικηθεί τη μητέρα και αυτό είναι αλήθεια ας μη γελιόμαστε 
!?όχι ότι δεν υπάρχουν αξιόλογοι μπαμπάδες φυσικά και υπάρχουν !υπάρχουν όμως και μπαμπάδες οι οποίοι 
ασκούν σωματική βία η οποία φαίνεται, αλλά και αυτοί που ασκούν ψυχολογική βία αυτή δεν φαίνεται και δεν 
μπορείς εύκολα να την αποδείξεις αυτοί οι μπαμπάδες δεν αξίζουν συνεπιμέλεια!!! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:16 | Κατερίνα Τ Ένα παιδί έρχεται στον κόσμο από δύο ανθρώπους. Εφόσον αυτοί είναι εν 
ζωή συμφέρον του παιδιού είναι η ανατροφή του με ισόχρονη φυσική παρουσία και των δύο γονέων ανεξαρτήτως 
των μεταξύ τους διαφορών. Το παιδί χρειάζεται και το πρότυπο της μητέρας και του πατέρα για να μεγαλώσει. Ο 
κάθε γονέας συμβάλει με το δικό του μοναδικό και αναντικατάστατο τρόπο στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση 
του παιδιού και το σύνολο της συμβολής αυτής διαμορφώνει έναν ολοκληρωμένο και ψυχικά υγιή άνθρωπο. Ίσος 
χρόνος και εναλλασσόμενη κατοικία αποτελούν το μόνο συμφέρον του παιδιού. Οτιδήποτε λιγότερο ή 
διαφορετικό μόνο προβλήματα μπορεί να επιφέρει και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:15 | Πολυξενη Απακη ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:31 | Αντώνης Εξηντάρης Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:19 | Βαγγέλης Χ Αυτό που με ενοχλεί σε αυτό το νόμο είναι η λέξη υποχρεωτική . Όταν ένα 
ζευγάρι χωρίζει αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν μαζί. Γενικά κατά την γνώμη μου αν τα δύο» 
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εγώ* δεν γίνουν «εμείς» τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αν υπάρχει ακόμη λογική και το ζευγάρι χωρίζει με 
συννενόηση τότε το παιδί ή τα παιδιά μπορούν να μένουν με τους δύο γονείς χωρίς προβλήματα διότι και οι δυο 
το επιθυμούν (άρα ο νόμος είναι περιττός). Αν οι γονείς δεν συμφωνούν τότε το παιδί είναι το μπαλάκι του τένις 
μεταξύ των δύο γονέων. Αυτό είναι καταστροφικό για το μέλλον του παιδιού. Το παιδί χρειάζεται σταθερό 
περιβάλλον όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μένει με τον ένα γονέα. και δεν θέλει τον άλλο πως θα του 
επιβάλλουμε ένα καινούργιο τρόπο ζωής. Μήπως αρχίσουν καινούργιες δικαστικές αποφάσεις που θα έχουν σαν 
αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της έντασης και διατάραξης της ψυχικής υγείας του παιδιού. Όλα αυτά κατά 
την γνώμη μου πρέπει να σκεφτείτε πριν ψηφίσετε αυτό το νόμο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:37 | Απόστολος Ελευθερίου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:16 | Σάντυ Όχι! Όχι! Όχι! Αυτό δεν είναι υπέρ του συμφέροντος του τέκνου! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:19 | Κωνσταντίνος Εγγλέζος Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων . Αμα οι γονεις χιλιομετρικα μενουν κοντα στον ιδιο νομο κ 
ειναι σωστοι και δεν επηρεαζεται η καθημερινοτητα του τεκνου να εφαρμοζεται η συνεπιμελεια η εναλλασομενη 
κατοικια ισος χρονος ολα για το συμφερων του τεκνου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:49 | ΒΑΡΔΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ.ΕΔΩ ΚΑΙ 38 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΙΣΩ ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΓΕΛΑΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:45 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, σεβαστεί τα δικαιώματα του 
άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με 
δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο 
γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:49 | Ηλίας Δρόσος Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:21 | ioanna Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να 
προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. Αυτό είναι το ξεκάθαρο και το συμφέρον του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:30 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
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διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:07 | μαρία το άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του 
τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, 
καθώς αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα. Επίσης, το άρθρο αδιαφορεί για το αν ο πρώην σύζυγος 
ήταν κακοποιητικός και έτσι βάζει σε κίνδυνο μητέρα και παιδί. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:02 | Παναγιωτης Δραχτιδης Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:58 | κικι Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:32 | Αναστάσιος Δραγωνας Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων .. 50-50 ισος χρονος κ με τους δυο γονεις εναλλασομενη 
κατοικια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:49 | E.T Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η παράγραφος του 
άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
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αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:18 | Μαιρη Δουβου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ‘Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:33 | Μιχάλης Αλέξης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:14 | Βασω Δοβλετογλου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:11 | Εμμανουέλα Αλεξάκη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:54 | Σοφία Αϊβαζίδου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:33 | Διαμαντής Αθανασίου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
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πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:21 | Ναταλία Πλιάκου Η προϋπόθεση της αμετάκλητης καταδίκης του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία κλπ. για να περιοριστεί ή αποκλειστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του ή για να τεκμαίρεται η 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας τελεί σε ευθεία σύγκρουση με τον Ν. 3500/2006 και τον Ν. 4135/2018 
(Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων μη επικοινωνίας 
(μη προσέγγισης της κατοικίας των σχολείων και των εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) ήδη από το αρχικό στάδιο 
της υποβολής της καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία κατά του κακοποιητικού γονέα. Η υποχρεωτική συν-
απόφαση των γονέων, που με διάφορους τρόπους ιδρύεται μέσα από τα άρθρα του νομοσχεδίου για πολλά 
θέματα τα οποία μέχρι πρότινος επιλύονταν από τον/την γονέα που έχει την επιμέλεια, σε περιπτώσεις 
συγκρουσιακής σχέσης των γονέων θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και θα αυξήσει την συχνότητα 
προσφυγής στη δικαιοσύνη, εξαντλώντας οικονομικά και καταβάλλοντας ψυχικά τον/την γονέα που έχει την 
επιμέλεια, με αποτέλεσμα να μην έχει τη δύναμη να αναθρέψει το παιδί του/της, αλλά και με πιθανό αποτέλεσμα 
την αποτροπή εκ των προτέρων από ένα μελλοντικό διαζύγιο προς αποφυγή τέτοιων καταστάσεων. Απουσιάζει 
μία εξίσου μαθηματική προσέγγιση του ύψους της διατροφής, δηλαδή ένα τεκμήριο διατροφής υπέρ του γονέα 
που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου. Η συνθήκη αυτή θα επηρεάσει κυρίως τις μητέρες, οι οποίες στην 
προσπάθεια ανατροφής των τέκνων τους ως εργαζόμενες ή άνεργες με τις πενιχρές διατροφές που επιδικάζονται 
από τα δικαστήρια, την έλλειψη υποστήριξης από το Κράτος στις μονογονείς και τη δύσκολη (σε πολλές 
περιπτώσεις) σχέση με τον πρώην σύντροφό τους και σε άλλες περιπτώσεις ακόμη και τη βίαιη σχέση με αυτόν, 
θα κληθούν να αντεπεξέρχονται στις αυξημένες δικαστικές δικλείδες που παρέχει το παρόν νομοσχέδιο στον άλλο 
γονέα καθώς και στην ισορρόπηση της ζωής τους και της ζωής των παιδιών τους πάνω στο λεπτό σκοινί του «1/3 
χρόνου επικοινωνίας». 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:18 | Ιωάννης Αζέλης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:47 | Κωνσταντινος Αγριτελλης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
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31 Μαρτίου 2021, 23:46 | Παναγιώτης Λάμπρου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:27 | Φωτεινη Αγγελοπουλου Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:10 | Λεωνιδας Αγγελιδης Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:56 | Αριστόδημος Διαμαντόπουλος Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:47 | Καλλιοπη Αγγελακακη Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
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31 Μαρτίου 2021, 23:21 | Χρηστος Αγαλοπουλος Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:56 | Αννα KE TΣIAPA,KE YΠOYPΓE THΣ ΔIKAIOΣYNHΣ AN ΔEN ΘEΛETE NA KATAΓPAΦEI KAI NA 
ΣTIΓMATIΣTEIΤΕ ΣTHN EΛΛHNIKH IΣTOPIA ΩΣ O YΠOYPΓOΣ ΠOY ΘEΣΠIΣE TO ΠIO ANIΣO NOMOΣXEΔIO TOY 
OIKOΓENEIAKOY ΔIKAIOY ΠOY ΣTPEΦETAI KATA THΣ ZΩHΣ TΩN ΠAIΔIΩN KAI THΣ ΨYXIKHΣ HPEMIAΣ TOYΣ KAΘΩΣ 
KAI KATA TΩN MHTEPΩN ΠOY EΠI ENNEA MHNEΣ KYOΦOPOYΣAN TA ΠAIΔIA TOYΣ ,ΠONEΣAN KAI ΔIAKINΔYNEYΣAN 
THN ZΩH TOYΣ ΓIA NA TA ΦEPOYN ΣTON KOΣMO ΣKEΦTEITE ME ΣYNEΣH KAI ΛOΓIKH KAI AΠOΣYPETE TO KAI MHN 
YΠOTAXTEITE ΣTIΣ ΠIEΣEIΣ KAΠOIΩN ANTPΩN ME OIKONOMIKH ΔYNAMH KAI IΣXY ,OYTE ΣTIΣ AΠEIΛEΣ OΛΩN TΩN 
YΠOΛOIΠΩN ANTPΩN ΠOY ΣYΣTPATEYΣAN.ΔEN EINAI ΣYMΦEPON TΩN ΠAIΔIΩN TΩN ΔIAΣΠAΣMENΩN 
OIKOΓENEIΩN NA ΓINONTAI TO MHΛO THΣ EPIΔAΣ. TO ΣYMΦEPON TΩN ΠAIΔIΩN AYTΩN EINAI H ΨYXIKH TOYΣ 
HPEMIA,TO ΣTAΘEPO ΣΠITI,TO ΣTAΘEPO KOINΩNIKO ΠEPIBAΛΛON ,TO ΔIKAIΩMA TOY ΣTHN EKΠAIΔEYΣH ΠOY 
ΠOΛΛEΣ ΦOPEΣ ΠAPEMΠOΔIZETAI AΠO THN ΠΛEYPA TΩN ΠATEPΩN ΠOY ΣKEΦTONTAI ME EΓΩIΣMO.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:54 | Γιωργος Διακονικολαου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ‘Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:56 | Κωνσταντίνος Καπερώνης Άρθρο 1511 παρ. 4 Α.Κ.: «Ανάλογα με την ωριμότητα (1) του 
τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με την γονική 
μέριμνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντά του και η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν 
αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.» (2) ‘Αρθρο 1520 εδ. ζ’ – η’ A.K.: «Τα σχετικά με την επικοινωνία 
καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». Αρθρο 612 Κ.Πολ.Δ.: «1. Το δικαστήριο στις διαφορές 
του άρθρου 592 αριθμ. 3 περίπτωση β’ πριν από την έκδοση της απόφασής του, ανάλογα με την ωριμότητα του 
τέκνου (1) λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του. Μπορεί αν αποφασίσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, να ορίζει 
ελεύθερα το χρόνο διεξαγωγής της, χωρίς να δεσμεύεται από χρονικούς περιορισμούς. 2. Για την επικοινωνία με 
το τέκνο ορίζονται και καταχωρίζονται, στα πρακτικά του αρμόδιου δικαστηρίου, ο χρόνος και ο τόπος της 
συνάντησης, καθώς και, ο δικαστής που θα επικοινωνήσει με το τέκνο. Με διαταγή του δικαστηρίου, που 
καταχωρίζεται επίσης στα πρακτικά, καλείται να παρουσιάσει το τέκνο όποιος διαμένει μαζί του. Σε περίπτωση 
ερημοδικίας κάποιου διαδίκου, το δικαστήριο ορίζει χρόνο επίδοσης αντιγράφου των πρακτικών στον 
απολειπόμενο διάδικο. [Η επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο γίνεται ιδιαιτέρως και δεν επιτρέπεται να είναι 
παρόν σε αυτήν άλλο πρόσωπο, εκτός αν ο δικαστής κρίνει διαφορετικά. Για το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν 
συντάσσεται έκθεση»]. ( 3 ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: (1) όρος ωριμότητα να αντικατασταθεί με τον όρο ικανότητα 
διάκρισης του τέκνου, (2) Η προσωπική επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο γίνεται ιδιαιτέρως, είναι υποχρεωτική 
στο στάδιο της διαμεσολάβησης (άρθρο 1512 Α.Κ.), με συμμετοχή διαμεσολαβητή από κατάλογο ψυχολόγων 
παιδιών κι εφήβων της Κεντρικής Αρχής Διαμεσολάβησης, λαμβάνει δε χώρα, αρχικώς κατά μόνας με το τέκνο, 
ακολούθως με την παρουσία, εναλλάξ, εκάστου γονέα, σε κατάλληλο για φιλοξενία παιδιών, με τήρηση 
μαγνητοφωνημένων πρακτικών, για αποκλειστική χρήση στην αστική δίκη, τα οποία προστατεύονται κατά τη 
κείμενη νομοθεσία ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα., (3) (το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 612 
Κ.Πολ.Δ. [εντός αγκυλών] αντικαθίσταται ως εξής:) Η προσωπική επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο γίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 1511 παρ. 4 Α.Κ.). 
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31 Μαρτίου 2021, 23:55 | KAITH ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:47 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
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ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:43 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΝΟΥ Ισχύον άρθρο 1511 ΑΚ «Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την 
άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Στο συμφέρον του τέκνου πρέπει 
να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν, κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο της άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει 
επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μη κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της 
γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής 
προέλευσης ή της περιουσίας. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η 
γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντα 
του». Νέο άρθρο 1511 ΑΚ «Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου. 1. Κάθε απόφαση 
των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την 
ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της 
ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής». Σχολιασμός: Είναι κατ’ αρχήν προφανές, με μια απλή αντιπαράθεση των δύο άρθρων, ότι το 
«συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί «καινοτόμο» κριτήριο που θεσπίζει το νέο νομοσχέδιο, αλλά αποτελεί εδώ 
και χρόνια (από το 1983 που έγινε η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου) την κορωνίδα του ισχύοντος 
οικογενειακού μας δικαίου. Ωστόσο, με το νέο άρθρο το «συμφέρον του παιδιού» που αποτελεί μια αόριστη 
νομική έννοια, υπαγόμενη προς εξειδίκευση και οριοθέτηση στην κρίση του Δικαστή, καθοδηγείται και 
καθυποβάλλεται από το Νομοθέτη σε προκαθορισμένες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως η «ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», οι οποίες, όμως, δεν αποτελούν πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Και αυτή, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί και τη κορωνίδα του νομοσχεδίου μαζί με την 
προστασία του παιδιού σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, διότι συμπυκνώνει την αρχή του νομοσχεδίου, 
δηλαδή τον σκοπό του και φέρνει ύπουλα και κατά περιγραφή τόσο ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (χωρίς να 
την κατονομάζει, για να ηρεμήσει τις αντιδράσεις) και το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης. Επιπλέον, είναι 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο είναι μία αόριστη νομική έννοια ,ελαστική και δυναμική που χρήζει εξειδίκευσης από τον 
Δικαστή. Αλλά, αφού δηλώνει την «πίστη» του στην ανικανότητα του Δικαστή, έρχεται σε αντίθεση με όλα τα 
διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα μας οδηγήσει κατ´ 
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αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και για μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Ειδικότερα, ως προς την παράγραφο 2 του νέου άρθρου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
εισάγονται κριτήρια αχρείαστα και σε κάθε περίπτωση άσχετα με το πραγματικό συμφέρον του τέκνου. Δεν μπορεί 
το συμφέρον του τέκνου να κρίνεται με βάση την πρόθεση ενός γονέα να σέβεται τα συμφέροντα του άλλου γονέα, 
καθώς αυτό από μόνο του δεν καθιστά τον δεύτερο ικανότερο γονέα. Επίσης η λειτουργία της συμμόρφωσης ή μη 
κάποιου εκ των γονέων, ιδίως με προηγούμενη συμφωνία που είχε συναφθεί, ως βασικό κριτήριο σχετικά με την 
ανάθεση ή όχι της γονικής μέριμνας με αυτόν, αφενός τίθεται απόλυτα εκβιαστικά, ιδίως προς τον γονέα ο οποίος 
βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση και ο οποίος αναγκάστηκε κάποια χρονική στιγμή να δεχτεί, υπό το καθεστώς 
πιθανότατα πίεσης, μία άδικη και επιζήμια για τον τέκνο και τον ίδιο συμφωνία. Αφετέρου, δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες μεταβολές των συνθηκών που επέρχονται στη ζωή και την καθημερινότητα του παιδιού 
καθώς μεγαλώνει, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να αναπροσαρμόζεται και το πλαίσιο άσκησης της γονικής 
μέριμνας αυτού παρά τους ειδικότερους όρους προγενέστερης συναφθείσας συμφωνίας των γονέων. 
Παράδειγμα: Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δυο γονέων, ο πρώτος να βλέπει το ανήλικο τέκνο του στα πλαίσια 
άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του κάθε εβδομάδα από Παρασκευή βράδυ έως Κυριακή μεσημέρι. 
Ωστόσο, σε περίοδο ιδιαίτερα επιβαρυμένη για το τέκνο λόγω φόρτου μαθημάτων και μελέτης (πχ στο τέλος του 
τριμήνου στο Λύκειο, όπου είθισται οι μαθητές να δίνουν απανωτά διαγωνίσματα σε όλα τα διδασκόμενα 
μαθήματα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος) ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο συναποφασίζει μαζί 
με το τελευταίο, ότι ιδίως εκείνες τις εβδομάδες είναι προτιμότερο για το ίδιο το τέκνο να μην αλλάξει περιβάλλον 
κατά τα Σαββατοκύριακα προκειμένου να έχει μεγαλύτερη ηρεμία για να μελετήσει. Παρόλα αυτά, λόγω της μη 
τήρησης της συμφωνίας των γονέων, ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο κινδυνεύει να απολέσει την 
επιμέλεια, καθώς ο πρώτος γονέας μπορεί πλέον να προβάλει δικαστικά τον λόγο αυτό ως βασικό κριτήριο για να 
αλλάξει η μέχρι πρότινος νομική κατάσταση. Η προσθήκη, τέλος, στην παράγραφο 4 της αίρεσης «εφόσον η γνώμη 
του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής», προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη από το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, αν μη τι άλλο, ευθεία βολή κατά της μητέρας, ώστε να 
μπορεί το δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:41 | Άννα Σαλβανου Το συμφέρον του παιδιού δεν είναι ένα και ενιαίο, δεν είναι το ίδιο 
για κάθε παιδί, δεν είναι κάτι που μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ο εκάστοτε νομοθέτης. Είναι μία αόριστη 
νομική έννοια που έως σήμερα εξειδικευόταν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής κάθε ενός 
παιδιού ξεχωριστά. Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα» δεν 
εξυπηρετεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει σε ένα υγιές 
περιβάλλον αγάπης, φροντίδας και σεβασμού των δικαιωμάτων του και όχι να έρχεται σε επαφή, και με τις 
ευλογίες του νόμου(!), με έναν γονέα βίαιο και κακοποιητικό. Η ενδοοικογενειακή βία, τα σεξουαλικά αδικήματα 
σε βάρος ανηλίκων στο οικογενειακό πλαίσιο, πράξεις και συμπεριφορές που παραβιάζουν τα δικαιώματα του 
παιδιού και θα έπρεπε να τίθενται στο επίκεντρο της συζήτησης αποσιωπώνται πλήρως. Για τους συντάκτες του 
σχεδίου νόμου, εντελώς αυθαίρετα και αντι-επιστημονικά, η φροντίδα και η ανατροφή του παιδιού συνδέεται με 
τα δικαιώματα και τις σχέσεις μεταξύ των πρώην συζύγων και όχι με τη στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά 
τους. Στο σχέδιο νόμου η φωνή του παιδιού υποβαθμίζεται, αντιμετωπίζεται με αδικαιολόγητη καχυποψία, 
κόντρα σε όλα τα διεθνή κείμενα και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Στην 4η παράγραφο του ίδιου 
άρθρου: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από 
κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το 
δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». Σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 12 της Σύμβαση 
για τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με την οποία «θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να 
ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά(…).» χωρίς να τίθεται από τη 
Σύμβαση καμία άλλη προϋπόθεση. Με την προσθήκη αυτή του σχεδίου νόμου, εισάγεται μια επιφύλαξη στη φωνή 
του παιδιού η οποία δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά νομοθετική αναγνώριση των μισογυνικών επιχειρημάτων 
που θέλουν τις γυναίκες αδίστακτες και έτοιμες να χρησιμοποιήσουν μέχρι και τα παιδιά τους για να βλάψουν 
τους πρώην συζύγους τους με δήθεν ψευδείς καταγγελίες. Τα παιδιά έχουν φωνή και λόγο για τη ζωή τους! 
Αμετάκλητα ΟΧΙ στο νομοσχέδιο που μετατρέπει τα παιδιά σε παρακολούθημα! Εξατομικευμένη κρίση για το 
συμφέρον του κάθε παιδιού! 
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31 Μαρτίου 2021, 23:53 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(είναι διαρκές έγκλημα). ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΤΩΡΑ!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:03 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το συμφέρον του παιδιού 
είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά 
του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής 
όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που 
εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της 
γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη 
φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. ότι πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το 
βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την 
ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
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ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:21 | Παναγιώτης Νικολίτσος Το καλό και συμφέρον του παιδιού είναι να ανατρέφεται από 
κοινού κ εξίσου και με τους δύο γονεις. Ίσος χρόνος και για τους δύο γονείς Υποχρεωτικό Ελάχιστο 1/3 χρόνος 
επικοινωνίας για το κάθε γονέα. Εναλλασσόμενη κατοικια. Τόπος κατοικίας τέκνου, η τελευταία κοινή κατοικία 
του ζευγαριού πριν το διαζυγιο. Οι μονομερεις ενέργειες από τον ένα γονέα με απομάκρυνση του παιδιου από το 
κοινό τόπο κατοικίας χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα , να θεωρείται κακή άσκηση γονικής μεριμνας και 
να αφαιρείται. Κακη άσκηση γονικής μεριμνας και αφαιρέση της, όταν υπάρχει γονεϊκή αποξένωση. Κακη άσκηση 
γονικής μεριμνας και αφαιρέση της οταν παρεμπόδιζεται με δόλο από τον ένα γονέα η επικοινωνία του τέκνου με 
τον άλλο γονέα. Κακη άσκηση γονικής μεριμνας και αφαιρέση της όταν γίνονται ψευδείς καταγγελίες για 
ενδοοικογενειακή βία. Στη διαμεσολαβηση να κρατούνται τα πρακτικα και όποιος γονέας δεν συνεργάζεται 
σύμφωνα με το νέο νόμο να θεωρείται κακή άσκηση γονικής μεριμνας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:12 | Αθανασιος Μ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής με ανδρομικη ισχύ 5 με 7 χρονιά. 7. Να προσδιοριστεί στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και 
με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.11. Να προβλέπονται ιδιαίτερα μετρα για τους γονεισ που μένουν σε διαφορετικους νομους και 
απομακρυσμένοι εξαιτίας της μητέρας. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, 
όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή 
βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση 
του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:02 | Αποξενωμένη γιαγιά Είναι απαράδεκτο να συζητάμε για πατριαρχία και μητριαρχία 
όταν πρόκειται για το συμφέρον του παιδιού. Από αυτό ξεκινάνε όλα. Εδώ περιμένουμε επιτέλους ένα νόμο που 
θα βάλει σε τάξη ακριβώς αυτό το θέμα, δηλαδή το συμφέρον του παιδιού. Τί να κάνει μια μάνα μόνη της με ένα 
γιο στην εφηβεία που στα 10-12 τους χρόνια όλα τα αγόρια ντρέπονται ακόμα και να τα συνοδεύουν οι μανάδες 
τους και χρειάζονται τους πατεράδες τους; Και πώς να ανταποκριθούν οι πατεράδες σε αντίστοιχη περίπτωση 



1514 
 

όταν όλα τα κορίτσια θέλουν τις μανάδες τους για να συζητήσουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να πουν με 
τους πατεράδες τους; Και άλλα πολλά γνωστά σε όλους που οι ασκούντες/σες την αποκλειστική επιμέλεια 
αποφεύγουν να παραδεχτούν και τα κρύβουν συνηθισμένοι/νες να έχουν «το πάνω χέρι» στη ζωή των παιδιών 
τους. Αλλά δεν είναι έτσι κι όσοι έχουν γίνει γονείς το γνωρίζουν πολύ καλά. Γι αυτό τα παιδιά χρειάζονται και 
τους δύο γονείς, να τους εκτιμούν και να τους εμπιστεύονται το ίδιο και να καταφεύγουν σ όποιον εκείνα νομίζουν 
ανάλογα με την περίσταση, ελεύθερα, να συζητήσουν, να ζητήσουν βοήθεια…. Έστω και με το ζόρι θα 
αναγκαστούν οι γονείς να διώξουν τον εγωισμό και τη δίψα για εκδίκηση σε βάρος των παιδιών τους, θα δεχτούν 
τη νέα κατάσταση ώστε να ηρεμήσουν τα παιδιά μας και να μπορέσουν να κρίνουν σωστά και να δεχτούν τα 
πράγματα χωρίς να πληγώνονται, με αποτέλεσμα να αναπτύξουν σωστές προσωπικότητες, να γίνουν ικανά να 
κάνουν σωστές οικογένειες τα ίδια. Και μόνο που ακούμε γενικευμένα επιχειρήματα τύπου «δε θα ξαναγυρίσουμε 
στην πατριαρχία» (δηλαδή παραδέχονται ότι υπάρχει μητριαρχία) και «δε θα αφήσουμε τα παιδιά μας στους 
κακοποιητές» (πόσοι επιτέλους πατεράδες είναι κακοποιητές και αποζητούν τα παιδιά τους για να τα 
κακοποιήσουν;). Είναι απαράδεκτο να αποξενώνονται τα παιδιά και να ξεριζώνονται εντελώς από τη μία ρίζα τους 
στο όνομα της αποκλειστικής επιμέλειας. Να έρθει επιτέλους μια ισορροπία. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:00 | Στάθης Συμφέρον του τέκνου είναι να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς. Συνεπιμελεια 
ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:05 | Αλέξανδρος Δ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:58 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ, 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:10 | Νώντας 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:51 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου (αντικατάσταση 
του άρθρου 1511 ΑΚ) η επιφύλαξη «…εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί 
προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής», που έχει προστεθεί, πρέπει να απαλειφθεί, ως αντίθετη στο συμφέρον του 
παιδιού. Η προσθήκη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη ΔΣΔΠ και την αρχή της ισότητας, καθώς προβλέπει το 
διαχωρισμό των παιδιών σε αυτά που έχουν το δικαίωμα να ακουστούν και σε αυτά που αποκλείονται, 
παραβιάζοντας κατάφορα το άρθρο 12 της ΔΣΔΠ. Ο νόμος οφείλει να μην περιορίζει τον δικαστή καθώς ο 
τελευταίος πρέπει να μπορεί να εκτιμά ελεύθερα τη γνώμη του παιδιού και να κρίνει αν προέρχεται από την 
ελεύθερη βούλησή του ή όχι. Σε αυτό η συμβολή των επαγγελματιών ψυχικής υγείας θα είναι πολύ σημαντική. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:09 | Σ.Κ. Στο άρθρο 5 παρ. 3 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι: «Η απόφαση του δικαστηρίου 
(σημ. για την ανάθεση της γονικής μέριμνας) πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην 
κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως….». Στην εν λόγω διάταξη δεν βλέπουμε πουθενά να απαγορεύονται οι διακρίσεις 
λόγω αναπηρίας! Μήπως τελικά ο συντάκτης του νομοσχεδίου αποδέχεται την διακριτική μεταχείριση μεταξύ των 
γονέων λόγω αναπηρίας του ενός από τους γονείς;; Η παράλειψη της αναφοράς της ιδιότητας της αναπηρίας ως 
απαγορευόμενος λόγος διαφορετικής μεταχείρισης των δυο γονέων κατά την απονομή της γονικής μέριμνας από 
το δικαστήριο να οφείλεται άραγε σε παραδρομή του συντάκτη;;;; Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μια τέτοια 
παράλειψη συνιστά κατάφορη παραβίαση μιας σωρείας διατάξεων συνταγματικής και υπερνομοθετικής ισχύος. 
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως καθ’ ύλην αρμόδιο, γνωρίζει θεωρητικά τις νομοθετικές αυτές διατάξεις. Από την 
ανάγνωση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου δε φαίνεται όμως κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό, και για την διευκόλυνση 
όλων όσοι συμμετέχουν στη διαβούλευση, αναφέρουμε ενδεικτικά κατωτέρω τις σημαντικότερες από τις 
νομοθετικές διατάξεις προς τις οποίες είναι αντίθετη η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 5: Ισχύον 
Σύνταγμα άρθρο 4: «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» Άρθρο 21: «6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν 
δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη 
συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Ν. 4074/2012 «Κύρωση σύμβασης και 
πρωτ/λου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» άρθρο 21: «…2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν 
τα δικαιώματα και τις ευθύνες των ατόμων με αναπηρίες, όσον αφορά την επιμέλεια, την κηδεμονία, την 
επιτροπεία, την υιοθεσία παιδιών ή παρόμοιους θεσμούς, όπου υφίστανται οι έννοιες αυτές στην εθνική 
νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, προέχουν τα συμφέροντα του παιδιού. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προσφέρουν 
κατάλληλη βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ανατροφής των παιδιών τους… 
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι ένα παιδί δεν χωρίζεται από τους γονείς του/της, παρά τη θέληση 
του, εκτός από την περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές θα καθορίσουν, μετά από δικαστικό έλεγχο, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασίες, ότι αυτός ο χωρισμός είναι απαραίτητος για τα συμφέροντα του παιδιού. Σε 
καμία περίπτωση δεν χωρίζεται ένα παιδί από τους γονείς, βάσει μιας αναπηρίας είτε του παιδιού είτε του ενός 
είτε και των δύο γονέων…». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι έλληνες πολίτες (γυναίκες και άνδρες) είναι ίσοι 
έναντι του νόμου, ισότιμη δηλαδή, υπό την έννοια της αναλογικής ισότητας, ενώ το Κράτος έχει ιδιαίτερη 
υποχρέωση να λαμβάνει όλα εκείνα τα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα που να εξασφαλίζουν την ισότιμη 
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή της Χώρας και άρα την ισότιμη απόλαυση του 
δικαιώματος καθενός στην οικογενειακή ζωή, ανεξαρτήτως της ιδιότητας της αναπηρίας. Σε περίπτωση δε, κατά 
την οποία ο νομοθέτης προβαίνει σε διαφορετική ρύθμιση ομοίων καταστάσεων αυτό θα πρέπει να αιτιολογείται 
με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια όπως το συμφέρον του τέκνου και όχι με βάση τυχόν αναχρονιστικές, 
παράνομες και απαράδεκτες γενικότερα αντιλήψεις περί δήθεν μειωμένης ικανότητας των ατόμων με αναπηρία 
για την σωστή ανατροφή των τέκνων τους. Ωστόσο, η παρ. 3 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου παραβιάζει ευθέως 
τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθ’ όσον παραλείπει να θεσπίσει την υποχρέωση του δικαστηρίου να κρίνει όχι 
μόνο σύμφωνα προς το συμφέρον του τέκνου αλλά επιπλέον χωρίς να κάνει διακρίσεις εις βάρος ενός εκ των δυο 
γονιών λόγω αναπηρίας, όταν αυτό αποφαίνεται σχετικά με την απονομή της γονικής μέριμνας. Μάλιστα, η ως 
άνω παρ. 3 του άρθρου 5 διατρέχει τον κίνδυνο να αποβεί ζημιογόνος και για τα ίδια τα συμφέροντα του τέκνου 
σε περίπτωση απονομής της γονικής μέριμνας στο γονέα χωρίς αναπηρία. Η σκέψη ότι η αναπηρία του ενός εκ 
των γονέων οδηγεί στην ανεπαρκή άσκηση της γονικής μέριμνας και επομένως στη βλάβη του συμφέροντος του 
τέκνου συνιστά παντελώς εσφαλμένη αντίληψη της πραγματικότητας! Αποτελεί εμπεδωμένη πεποίθηση μας ότι 
υπάρχουν αρκετοί γονείς, που παρά την αναπηρία τους, είναι σε θέση να συμβάλλουν ουσιαστικότερα στην 
ψυχική ισορροπία, στην πνευματική ανάπτυξη και γενικότερα στην πρόοδο του παιδιού τους από κάθε άλλο γονέα 
χωρίς αναπηρία. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η κάθε μητέρα όσες αντιξοότητες και αν αντιμετωπίζει η ίδια 
θα κάνει το παν για την προστασία και ανάπτυξη του παιδιού της. Η παράμετρος της αναπηρίας ως 
απαγορευμένος λόγος διαφορετικής μεταχείρισης των γονέων εκ μέρους του δικαστηρίου που αποφαίνεται περί 
της άσκησης της γονικής μέριμνας είναι κάτι στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, διότι το παρόν νομοσχέδιο 
πέραν του ότι θέτει σε δυσμενέστατη θέση τη γυναίκα ως μητέρα, περιθωριοποιεί ακόμα περισσότερο την γυναίκα 
με αναπηρία ως μητέρα. Εξάλλου, το φαινόμενο της διάλυσης ενός γάμου λόγω της εμφάνισης κάποιας αναπηρίας 
ή χρόνιας πάθησης σε έναν από τους δυο γονείς, επειδή αλλιώς είχαν μάθει και αλλιώς τώρα πρέπει να μάθουν 
αλλά τελικά δεν θέλουν ή δεν καταφέρνουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, δεν είναι πια και τόσο σπάνιο. 
Γι’ αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του ο νομοθέτης. Συμπερασματικά, ζητούμε την άμεση 
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αναδιατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου ως εξής (η προτεινόμενη αλλαγή επισημαίνεται με 
έντονα γράμματα): «3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της κοινωνικής προέλευσης, της 
περιουσίας ή της αναπηρίας». 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:46 | Αργυρούλα Π. Η αναφορά στο ότι το συμφέρον του παιδιού περιορίζεται «στην 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», είναι αντίθετη με όλα τα διεθνή κείμενα καθώς και με το 
ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα οδηγήσει στην καταδίκη της Ελλάδας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή 
του συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το 
συμφέρον του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που 
μόνο στον δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Επιπλέον, στο εδάφιο 4 η προσθήκη «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής», προκειμένου να ληφθεί υπόψη από 
το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, το λιγότερο ευθεία βολή κατά της μητέρας, ώστε να μπορεί το 
δικαστήριο να ακυρώσει τη γνώμη του παιδιού. Συν τοις άλλοις, αυτή η προϋπόθεση υπήρχε ήδη ως σιωπηρή 
παραδοχή σε όλες τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου στα δικαστήρια. Με τη ρητή εισαγωγή τώρα υποδεικνύει 
την αρνητική στόχευση του νομοσχεδίου σε σχέση με το συμφέρον του τέκνου και απηχεί τη διαδεδομένη 
προκατάληψη, ότι το «παιδί δεν έχει ελεύθερη βούληση»». Παραβιάζονται έτσι διεθνείς Συμβάσεις για την 
προστασία του, όπου το παιδί θεωρείται αυτοτελής προσωπικότητα. Αρθρο 12, Σύμβαση Δικ. Παιδιών, όπου η 
γνώμη των τέκνων εκτιμώνται αναλόγως ηλικίας & ωριμότητας άνευ άλλων κριτηρίων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:37 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
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περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:27 | Παναγιώτα Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη 
φροντίδα» δεν εξυπηρετεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι να 
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μεγαλώνει σε ένα υγιές περιβάλλον αγάπης, φροντίδας και σεβασμού των δικαιωμάτων του και όχι να έρχεται σε 
επαφή, και με τις ευλογίες του νόμου(!), με έναν γονέα βίαιο και κακοποιητικό. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:43 | Νασος Μ. Προκειμένου να προστατεύεται το παιδί και ειλικρινά το συμφέρον του 
παιδιού πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική 
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ 
επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:15 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ Εδώ υπάρχει μια ακόμα ύπουλη παραδοχή του αντιεπιστημονικού και 
καταδικασμένου από την επιστημονική κοινότητα συμδρόμου γονικής αποξένωσης και το άρθρο είναι σε 
σύγκρουση με διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού. Με την διατύπωση ότι απαιτείται η γνώμη του 
τέκνου να μην είναι προϊόν καθοδήγησης και υποβολής, υποτιμάται το τέκνο και ρίχνεται στα σκουπίδια η γνώμη 
του, αφού καθένας μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι προϊόν καθοδήγησης. Αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, κάτι 
που οι γυναικείες οργανώσεις έχουμε ταχθεί εναντίον, αυτή η πρόνοια θα κριθεί παράνομη, αλλά αυτό δεν πτοεί 
τον υπουργό Δικαιοσύνης που αρνήθηκε ακόμα και να ακούσει τη γνώμη των γυναικείων οργανώσεων, πόσο 
μάλλον να την αποδεχθεί. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:36 | Μαρια Γιαγια – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:07 | ΣΜ Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων του. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:22 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
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ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:09 | Κ Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να προβλέπει οικογενειακά δικαστήρια, τα οποία θα 
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την άποψη των παιδιών για το χρόνο που θέλουν να περνούν με τον κάθε γονιό. Θα 
έπρεπε να υπάρχουν παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να διασφαλιστεί το συμφέρον του τέκνου. 
Πώς μπορεί να διασφαλιστεί αν δεν γίνει ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ για κάθε περίπτωση, για κάθε παιδί; Αν το παιδί δεν 
θέλει να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον άλλο γονέα, γιατί η κυβέρνηση θέλει να το επιβάλλει αδιακρίτως 
με το ζόρι; Γιατί; Ποιος κερδίζει; 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:54 | Μαρίνα Κ. Στην εν λόγω διάταξη δεν βλέπουμε πουθενά να απαγορεύονται οι 
διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Mια τέτοια παράλειψη συνιστά κατάφορη παραβίαση μιας σωρείας διατάξεων 
συνταγματικής και υπερνομοθετικής ισχύος. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως καθ’ ύλην αρμόδιο, γνωρίζει 
θεωρητικά τις νομοθετικές αυτές διατάξεις. Από την ανάγνωση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου δε φαίνεται 
όμως κάτι τέτοιο. Είναι και στο σύνταγμα και στο Ν. 4074/2012 «Κύρωση σύμβασης και πρωτ/λου για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» άρθρο 21. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:58 | Αντώνης Προκοπιου Σύμφωνα με το άρθρο 5 , «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο».  Το συμφέρον του παιδιού δεν είναι ένα 
και ενιαίο, δεν είναι το ίδιο για κάθε παιδί, δεν είναι κάτι που μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ο εκάστοτε 
νομοθέτης. Είναι μία αόριστη νομική έννοια που έως σήμερα εξειδικευόταν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
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συνθήκες της ζωής κάθε ενός παιδιού ξεχωριστά. Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και τη φροντίδα» δεν εξυπηρετεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι να 
μεγαλώνει σε ένα υγιές περιβάλλον αγάπης, φροντίδας και σεβασμού των δικαιωμάτων του και όχι να έρχεται σε 
επαφή, και με τις ευλογίες του νόμου(!), με έναν γονέα βίαιο και κακοποιητικό. Η ενδοοικογενειακή βία, τα 
σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων στο οικογενειακό πλαίσιο, πράξεις και συμπεριφορές που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού και θα έπρεπε να τίθενται στο επίκεντρο της συζήτησης αποσιωπώνται 
πλήρως. Εντελώς αυθαίρετα και αντι-επιστημονικά, η φροντίδα και η ανατροφή του παιδιού συνδέεται με τα 
δικαιώματα και τις σχέσεις μεταξύ των πρώην συζύγων και όχι με τη στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. 
Στο σχέδιο νόμου η φωνή του παιδιού υποβαθμίζεται, αντιμετωπίζεται με αδικαιολόγητη καχυποψία, κόντρα σε 
όλα τα διεθνή κείμενα και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής.». Σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 12 της Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με την 
οποία «θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική 
διαδικασία που το αφορά(…).» χωρίς να τίθεται από τη Σύμβαση καμία άλλη προϋπόθεση. Με την προσθήκη αυτή 
του σχεδίου νόμου, εισάγεται μια επιφύλαξη στη φωνή του παιδιού η οποία δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά 
νομοθετική αναγνώριση των μισογυνικών επιχειρημάτων που θέλουν τις γυναίκες αδίστακτες και έτοιμες να 
χρησιμοποιήσουν μέχρι και τα παιδιά τους για να βλάψουν τους πρώην συζύγους τους με δήθεν ψευδείς 
καταγγελίες. Σύνεση και αμεροληψία παρακαλώ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:02 | Κατερίνα Π. Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων του.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:05 | Eύη Μικροπούλου Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων έχουν ανάγκη 
και τους 2! Η αγάπη δεν περιορίζεται σε ένα σπίτι μόνο!! Άρθρο 1511 «»Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των 
δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η 
απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης 
της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η 
γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί 
ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:56 | Μητερα Σύμφωνα με το άρθρο 5, «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». Το συμφέρον του παιδιού δεν είναι ένα και ενιαίο, δεν είναι 
το ίδιο για κάθε παιδί, δεν είναι κάτι που μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ο εκάστοτε νομοθέτης. Είναι μία 
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αόριστη νομική έννοια που έως σήμερα εξειδικευόταν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής κάθε 
ενός παιδιού ξεχωριστά. Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα» δεν 
εξυπηρετεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει σε ένα υγιές 
περιβάλλον αγάπης, φροντίδας και σεβασμού των δικαιωμάτων του και όχι να έρχεται σε επαφή, και με τις 
ευλογίες του νόμου(!), με έναν γονέα βίαιο και κακοποιητικό. Η ενδοοικογενειακή βία, τα σεξουαλικά αδικήματα 
σε βάρος ανηλίκων στο οικογενειακό πλαίσιο, πράξεις και συμπεριφορές που παραβιάζουν τα δικαιώματα του 
παιδιού και θα έπρεπε να τίθενται στο επίκεντρο της συζήτησης αποσιωπώνται πλήρως. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:59 | Κατερίνα Τ. Ένα παιδί έρχεται στον κόσμο από δύο ανθρώπους. Εφόσον και οι δύο 
είναι εν ζωή, συμφέρον του παιδιού είναι η ανατροφή του με ισόχρονη φυσική παρουσία και των δύο 
ανεξαρτήτως των μεταξύ τους διαφορών. Το παιδί χρειάζεται και το πρότυπο της μητέρας και του πατέρα. Ο κάθε 
γονέας συμβάλει με τον δικό του μοναδικό και αναντικατάστατο τρόπο στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του 
παιδιού και το σύνολο αυτής της συμβολής διαμορφώνει έναν ολοκληρωμένο και ψυχικά υγιή άνθρωπο. ´Ισος 
χρόνος και εναλλασσόμενη κατοικία αποτελούν το συμφέρον του παιδιού. Οτιδήποτε λιγότερο ή διαφορετικό 
μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει στη ψυχοσύνθεση του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:48 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:44 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:41 | Νικολέττα Ματθαίου Εντελώς απροσδιόριστη έννοια το συμφέρον του τέκνου. Η κάθε 
περίπτωση είναι ξεχωριστή, δεν μπορεί να ισχύει για όλα τα παιδιά το ίδιο. Σίγουρα πάντως δεν είναι ως πρός το 
συμφέρον του τέκνου να μεγαλώνει με έναν κακοποιητικό γονέα ή παιδόφιλο μέχρι να τελεσιδικήσουν οι 
πρωτόδικες αποφάσεις. ΟΧΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ. Απόσυρση. 
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31 Μαρτίου 2021, 21:55 | Βασίλης Γ Πως ορίζεται η ΄΄ουσιαστική΄΄ συμμετοχή των γονέων στην ανατροφή του 
τέκνου και πως θα την κρίνει το δικαστήριο? θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι ΄΄Το συμφέρον του τέκνου 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη ανατροφή και φροντίδα του τέκνου από τους δύο γονείς του΄΄. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:32 | Μ.Μ. Σαν παιδί χωρισμένων γονιών θα μπορούσα να πω πως το να μεγαλώνει ένα 
παιδί και με τους δυο γονείς θα ήταν το ιδανικό! Παντα όμως με τις κατάλληλες προϋποθέσεις! στις περισσότερες 
περιπτώσεις τα διαζύγια δεν είναι φιλικά και οι γονείς διαφωνούν για πολλά ζητήματα, δεν έχουν καλές σχέσεις 
μεταξύ τους και δεν μπορούν να συνεννοηθούν (άλλωστε και γι αυτό χώρισαν)! αυτο που πρέπει να ενδιαφέρει 
και τους δυο γονείς είναι η ψυχολογία των παιδιών και πρέπει να αφήνουν έξω τους εγωισμούς τους! καθε παιδί, 
κάθε γονιός θα πρέπει να αξιολογείται διαφορετικά με την βοήθεια ειδικών και να υπάρχει διαφορετική 
αντιμετώπιση και λύση για κάθε οικογένεια! τι γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχει βίαιη συμπεριφορά, 
ψυχολογική και σωματική, τόσο στα παιδιά όσο και στις μητέρες!; Τι γίνεται όταν χρησιμοποιείται το παιδί για να 
εκδικηθούν την πρώην σύζυγο; 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:29 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ το συγκεκριμένο ν/σ μετατοπίζει το ενδιαφέρον απο το 
παδί στους γονείς. Φαίνεται ότι μια αόριστη νομική έννοια, το συμφέρον του τέκνου, που πρέπει να κρίνεται κατά 
περίπτωση, επειδή κάθε παιδί διαφέρει, εξειδικεύεται ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ από τη συμμετοχή και των δύο γονέων. 
Συνεπώς δεν αφήνεται μεγάλο περιθώριο εξειδίκευσης της νομικής έννοιας. Παρακάτω στη ίδια παράγραφο 
αναφέρεται ότι το δικαστήριο πρέπει να λάβει ΙΔΙΩΣ υπόψη την πρόθεση του γονέα να σεβαστεί τα δικαιώματα 
του άλλου. Σοβαρά τωρα??!! Σε ένα άρθρο που υποτίθεται μιλάει για το συμφέρον του παιδιού, βλέπουμε να 
γίνεται αναφορά κυρίως στους γονείς. Οι ανάγκες του παιδιού δεν υπάρχουν πουθενά. Στην παράγραφο 4 
βλέπουμε το εξής άτοπο. Αντί να δίνεται μεγαλύτερη βάση σε αυτό που θέλει το παιδί, εφόσον εχει την 
απαραίτητη ωριμότητα, τίθενται επιπλέον προυποθέσεις στο να εισακουσθεί η άποψή του. Αντί να 
εκσυγχρονιστεί το οικογενειακό δίκαιο, πάει 100 χρόνια πίσω. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:28 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
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προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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31 Μαρτίου 2021, 21:23 | Μαρκέλλα Μηνά Το παιδί έχει ανάγκη να γνωρίζει και να μεγαλώνει και από τους 
γονείς. Το κάθε σπίτι είναι και σπίτι του. Τροποποιήστε σας παρακαλώ το Άρθρο 1511 (ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων). 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:57 | Ελένη Πολύ σωστά αναφέρετε ότι πρέπει το εκάστοτε παιδί να συμμετέχει ενεργά σε 
αυτή τη διαδικασία ανάλογα με την ηλικία του και την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση. Για να εφαρμοστεί 
αυτό με βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, θα έπρεπε πριν από αυτό το νομοσχέδιο να είναι σε εφαρμογή 
οι κατάλληλες υπηρεσίες (κατάλληλος χώρος, επαγγελματίες που θα εμπλακούν και θα αξιολογήσουν). 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:24 | Feka Eirini Αρθρο 15112. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετειτ́αι πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:30 | Γιώργος Κ. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας 
πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ , ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα 
μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της 
φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή 
κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας.4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να 
συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον 
η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής. ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ. Τα παιδιά έχουν δύο γονείς ..δώστε ισότητα στου γονείς μετά το διαζύγιο για να μην 
στερούνται αναίτια τον ένα γονέα που τα τελευταία σαράντα χρόνια ήταν κατά ενενήντα της εκατό ο πατέρας … 
φανταστείτε ένα παιδί που μεγαλώνει και με τους δύο γονείς του μετά να χάνει τον πατέρα του και να τον βλέπει 
πέντε μέρες το μήνα. Ακόμα και αυτό να γίνεται κατά γράμμα με τον καιρό το παιδί χάνει τον ένα γονιό του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:49 | Ιωάννης Τ Επικοινωνία γονέα – τέκνου. Άρθρο 1511 Ενώ το άρθρο μνημονεύει το 
συμφέρον του τέκνου, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή των δύο γονέων στην 
ανατροφή και την φροντίδα καθώς και στην αποτροπή αποξένωσης του τέκνου με καθένα από τους γονείς του, 
επί της ουσίας παραμένει γράμμα κενό αφού δεν γίνεται ουσιαστική θεσμοθετημένη βελτίωση στις συνθήκες 
επικοινωνίας και συμμετοχής του ενός γονέα στην ανατροφή του παιδιού και πάλι δηλαδή, όπως και με την 
προηγούμενη νομολογία, παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο και στην κρίση του εκάστοτε δικαστή. Ανισότητα 
φύλλων – Τιμωρητική προδιάθεση δικαστών Η μέχρι στιγμής πρακτική των δικαστών, η οποία έχει δημιουργήσει 
και νομική κουλτούρα, θέλει να μην σέβεται την ισότητα των δύο φύλλων και να δίνει προβάδισμα συνήθως στον 
ένα γονέα κατά κύριο λόγο στην μητέρα αδικαιολόγητα αφού μετά την παρέλευση των πρώτων 12-24 μηνών της 
ζωής του που σαφέστατα η μητέρα υπερέχει βιολογικά δεν συντρέχει κανένας τέτοιος λόγος. Κάθε πιθανότητα 
διαφορετικής απόφασης μέχρι τώρα προσέκρουε είτε σε συντεχνιακά κωλύματα (κατεστημένο αποφάσεων) είτε 
στον φόβο των τοπικών αντιδράσεων ή ακόμα και στην δημιουργία νέων δεδικασμένων. Επίσης, ακόμη και στην 
περίπτωση που η σύζυγος αποφασίσει μονομερώς για την διάλυση του γάμου τότε έρχεται η δικαστική απόφαση 
ανάθεσης της επιμέλειας στην γυναίκα να ολοκληρώσει την τραγωδία που υφίσταται ο άντρας σύζυγος. Δεν 
μπορεί μια απόφαση δικαστηρίου να έχει αναίτια τιμωρητικό χαρακτήρα. Γνώμη τέκνου. Η γνώμη του παιδιού 
είναι απαραίτητη για τη λήψη της ορθής απόφασης από τον δικαστή. Πρέπει όμως να εξασφαλιστεί ότι η γνώμη 
του δεν έχει τύχει επηρεασμού, υποβολής ή ακόμα και εκφοβισμού. Για το λόγο αυτό είναι απολύτως απαραίτητη 
η σύσταση ομάδας ή υπηρεσίας πραγματικά ειδικών οι οποίοι να δύναται να γνωμοδοτούν επί της 
αντικειμενικότητας της απόφασης του παιδιού. Οι ειδικοί να προέρχονται από την επιστημονική κοινότητα που 
ασχολείται με την παιδοψυχολογία και τις ψυχοκοινωνικές επιστήμες. Η σύσταση τέτοιου σώματος είχε 
προβλεφθεί από το μακρινό 1996 (681 Γ του ΚΠολΔ στην παρ. 2), ουδέποτε συστάθηκε ενώ το 2015 (4335/2015) 
καταργήθηκε και η πρόβλεψη σύστασής του. 
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31 Μαρτίου 2021, 21:34 | Αθηνά Μερτζάνη Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα των παιδιών μας. Κανένα παιδί να μην μεγαλώσει ¨ορφανό¨ από μπαμπά όπως εγώ. Ο 
μπαμπάς μου ΚΥΡΙΟΣ και έχασα όλα τα παιδικά χρόνια χωρίς λόγο. Η 2πλη κατοικία δεν είναι θέμα! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:41 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:56 | Θύμα βίας Επειδη μερες τώρα διαβάζουμε μηνύματα της λογικής του copy paste, από 
όλο το κίνημα των «Ενεργών», άφησαν τις διαφημίσεις και τα σποτ με τηλεπερσονες, παρουσιαστές, 
ποδοσφαιριστές κλπ, εγώ δεν θα κάνω κανένα copy paste! Ομολογώ πως σωματική βία δεν έχω υποστεί. Στον 
έγγαμο βίο μου αλλά και πέντε χρόνια μετά βιώνω ακατάπαυστα λεκτική, ψυχολογική βία, απειλες για τη ζωή 
μου, μπολιάζει το παιδί μας με μίσος για μένα συνεχώς, ναι-ο πατέρας και έχω εγώ η μάνα-κι όμως! Αυτός είναι 
ο λόγος που οι δικαστικές αποφάσεις κάνουν λόγο για τον «εκρηκτικό, ασταθή, οξύθυμο» χαρακτήρα του πατέρα 
του παιδιού μου! Να μην παίζετε με τον πόνο και τα δάκρυα όσων βιώσαμε και βιώνουμε τη βία! Να μας 
προστατεύετε και όχι να μας εκθέτετε περισσότερο στον κίνδυνο!!! Άραγε αυτό το σχόλιο μου θα δημοσιευτεί; 
Αναμένω! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:08 | Κατερίνα Ν. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να εξετάζεται εξατομικευμενα για το 
κάθε παιδί ξεχωριστά από το δικαστήριο. Μην καταδικάζετε κάποια παιδιά να μεγαλώνουν σε κακοποιητικο 
περιβάλλον. 
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31 Μαρτίου 2021, 21:18 | Λεττα Μελισσαροπουλου Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:29 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:25 | Αννα Μαύρου Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση το σπίτι που μένουν, 
αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:28 | Αχιλλεας Α. Όταν αναφερόμαστε στα συμφέροντα των παιδιών , δεν μπορούμε να 
βγάζουμε γενικές αποφάσεις! Κάθε περίπτωση, κάθε οικογένεια, κάθε παιδί, κάθε γονιός θα έπρεπε να 
αξιολογείται διαφορετικά με την βοήθεια ειδικών ( ψυχολόγων για παιδιά και για γονείς ) και να οδηγούμαστε σε 
διαφορετική «λυση» με στόχο το συμφέρον των παιδιών. Τα ερωτηματα λοιπόν που τιθονται είναι: ποιανού 
συμφέροντα θέλουμε να εξυπηρετήσουμε; των παιδιών Ή των γονιών; Τι γίνεται για τις περιπτώσεις όπου η 
ισοχρονη επιμέλεια είναι επιβλαβής για το παιδί, είτε ψυχολογικά είτε σωματικά; τι γίνεται για τις περιπτώσεις 
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όπου το παιδί χρησιμοποιείται ως μέσο εκδίκησης των πρώην και άλλοτε αγαπημένων συζύγων ή ακόμη χειρότερα 
τι γίνεται για τις περιπτώσεις που το παιδι κακοποιειται; Αρνούμαι να δεχτώ ότι στην Ελλάδα της Δημοκρατίας το 
2021 θα υπάρχει απόφαση από το δικαστήριο που να αναγκαζει το τέκνο να υποστεί την παρουσία ενός βίαιου Ή 
χειριστικου γονέα Για το υπόλοιπο της ανήλικης ζωής του. Καθε περίπτωση είναι διαφορετική, για κάθε περίπτωση 
θα πρέπει η λύση που δίνεται να έχει στο επίκεντρο τα παιδιά μας , τους μελλοντικούς ενήλικες!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:47 | Καλλίνα Δ. Άρθρο 1511 Συμφέρον του τέκνου. 1 .Το συμφέρον του τέκνου πρωτίστως 
εξυπηρετείται από την ισόχρονη φυσική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του καθώς και στην αποτροπή αποξένωσης του τέκνου με καθένα από του 
γονείς. 2 .Κάθε απόφαση των γονέων ή του δικαστηρίου σχετικά με την τη γονική μέριμνα,επιμέλεια και φροντίδα 
του τέκνου, πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον αυτού. 3 . Όταν το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τα ζητήματα 
της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση κάθε γονέα να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την 
ισότητα μεταξύ των γονέων και να μη κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της 
ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε 
δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς 
του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας.4 Ανάλογα με την ικανότητα διάκρισης του τέκνου πρέπει 
να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια 
ή τη φροντίδα υπό την προϋπόθεση ότι η γνώμη του έχει ληφθεί κατάλληλα και δεν αποτελεί προϊόν επηρεασμού 
ή υποβολής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:01 | Bill Vassilis Κύριε Τσιάρα διασφαλίστε την φροντίδα, το μεγάλωμα και την υγιή 
ανάπτυξη σωματική και ψυχική των παιδιών, όταν οι γονείς τους αποφασίζουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς 
δρόμους στην προσωπική τους ζωή μέσα από το πρίσμα της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 
Μετά τον χωρισμό του, το ζευγάρι, οι ΓΟΝΕΙΣ, θα γνωρίζουν και θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και 
τις κοινές τους ευθύνες απέναντι στα παιδιά τους και δεν θα δυστροπούν ελπίζοντας και περιμένοντας μήπως ο 
Δικαστής δώσει κάτι παραπάνω η κάτι λιγότερο αντίστοιχα, στον δε ενδιάμεσο χρόνο, τον χρόνο της δημοσίευσης 
της απόφασης, η γονεϊκή αποξένωση θα καλπάζει… Ο Δικαστής να είναι αυτός που θα δώσει κάτι παραπάνω η 
κάτι λιγότερο, όταν οι γονείς δεν είναι ικανοί, δεν θέλουν η δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα γονεϊκά τους 
καθηκοντα. Κύριε Τσιάρα αφουγκραστείτε την κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα, τους Ψυχολόγους, τους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ το οποίο, όπως γνωρίζεται και η χωρά μας έχει συνυπογράψει, όλοι τους 
συνηγορούν με την ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, τον ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ και την ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, διασφαλίζοντας με το 
τρίπτυχο αυτό το ΣΥΜΦΕΡΟΝ των ΠΑΙΔΙΩΝ, τους αυριανούς ενήλικες της χώρας μας. Σας εφιστώ την προσοχή και 
Σας υπενθυμίζω το ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Άρθρο 5 Ενόψει των ανωτέρω, 
η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη: 5.3. για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ισότητα των γονέων έναντι των 
παιδιών τους, τόσο στη νομοθεσία τους όσο και στις διοικητικές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κάθε 
γονέας έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και 
την ανάπτυξη των παιδιών τους, προς το βέλτιστο συμφέρον τους. 5.4. να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε 
διαφορά μεταξύ των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή 
όχι. 5.5. να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το 
χωρισμό, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της 
ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών. 
5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα που το αφορούν αφού κριθεί ότι έχει 
την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις. 5.9. να ενθαρρύνουν κατά περίπτωση, την 
ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των οικογενειακών υποθέσεων που αφορούν τα παιδιά, ιδίως με τη 
θέσπιση υποχρεωτικής ενημερωτικής συνάντησης με εντολή του δικαστή, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους 
γονείς για το γεγονός ότι η εναλλασσόμενη κατοικία μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σύμφωνα με το βέλτιστο 
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συμφέρον του τέκνου, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας λύσης, εξασφαλίζοντας ότι οι 
διαμεσολαβητές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ενθαρρύνουν την πολύ – επιστημονική συνεργασία. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:55 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘ Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας .2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
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31 Μαρτίου 2021, 20:59 | Ελένη Σταύρου με την νέα διάταξη το συμφέρον του παιδιού πάει στην άκρη και 
έρχονται στην επιφάνεια εμμονικά τα δικαιώματα και οι επιδιώξεις των γονέων. Η διάταξη και όλο το νομοσχέδιο 
είναι σε αντίθεση με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση της Κωνσνταντινούπολης για την 
εξάλειψη της έμφυλης βίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:56 | Αϊβάζης Αναστάσιος Το άρθρο αναφέρεται στο συμφέρον του τέκνου την ίδια στιγμή 
που του επιβάλει συνεπιμέλεια. Συνεπιμέλεια πρέπει να υπάρχει μόνο όταν κι οι δύο γονείς είναι κατάλληλοι. 
Αλλα τα περισσότερα διαζύγια, δυστυχώς δεν γίνονται σε πλαίσιο υγιής για την οικογένεια συνενόησης, αλλά σε 
κακοποιητικά/βίαια πλαίσια. Οπότε πρέπει το νομοσχέδιο να αποσυρθεί για το συμφέρον του τέκνου. Και προς 
τους συμπολίτες μου που τονίζουν την σημασία των δύο γονέων έχω να πω «καλύτερα με έναν γονιό, παρά σε 
μια οικογένεια κακοποιητική». 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:25 | Νώντας Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονη ́στις 
κατοικίες αμφοτέρων…ισότητα παντού. Καμία ανοχή εις βάρος ανηλίκων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:22 | Νώντας 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που εξυπηρετειτ́αι πρωτίστως από την ισόχρονη 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρωνισότητα παντού. Καμία ανοχή εις βάρος ανηλίκων. 
 

31 Μαρτίου 2021, 20:25 | Τάσος ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικου ́ Κώδικα προτείνω να αντικατασταθεί ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και εξίσου συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) Ο νόμος οφείλει να ορίζει τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. 
Την εξαίρεση θα την αντιμετωπίσει το δικαστήριο ειδικά δε εάν είναι παραβατική (ισχύει και για τα 2 φύλα). Το 
γεγονός ενός χωρισμού δεν θα πρέπει να χωρίζει τον ένα γονέα από τα παιδιά του καθιστώντας τον επισκέπτη με 
πενιχρή επικοινωνία. Η ιδιότητα των γονέων παραμένει και θα παραμένει για πάντα .Χωρίζουμε ως σύζηγοι και 
όχι ως γονείς!!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:08 | Κλεοπάτρα Γραφάκου Γίνεται λόγος για συμφέρον του παιδιού που «εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς». Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου το 
συμφέρον εξυπηρετείται πρωτίστως από τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας, της ψυχικής ηρεμίας και 
της οικιακής ειρήνης , και δυστυχώς , υπάρχουν περιπτώσεις που ένας από τους γονείς είναι αυτός που αποτελεί 
παραγοντα κινδύνου και διατάραξης της ηρεμίας και της ψυχικής ισορροπίας του παιδιού. Σύμφωνα με το άρθρο 
5 οι περιπτώσεις αυτές αποσιωπούνται, αν και είναι ακριβώς εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες ο νόμος θα 
πρέπει πρωτίστως να μεριμνά, διασφαλίζοντας την προστασία και το συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον όλων 
των παιδιών πρέπει να είναι το κύριο μέλημα του νόμου, αλλά δεν είναι για όλα τα παιδιά πανομοιότυπο, δεν 
είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες… 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:11 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
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κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:50 | Ελ. Χ. Αν οι γονείς δεν μπορούν να εξασφαλίσουν εντός της εις γάμον κοινωνία ένα 
περιβάλλον κατάλληλο για την ανατροφή του τέκνου τους, τότε δεν μπορούν να το κάνουν εκτός γάμου. Όχι σε 
αυτό το άρθρο που ξηλώνει τον θεσμό της μονογονεϊκής οικογένειας και υποχρεώνει το παιδί να μεγαλώνει σε 
ένα περιβάλλον ζοφερό. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:31 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Τα παιδια δικαιούνται να απολαμβάνουν και τους δυο γονείς 
ισόποσα . Η συνεπειμέλεια είναι η μόνη λύση. Οι γονεις είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν μεταξύ τους για το 
καλό του τέκνου τους είτε μέσα στο γάμο είτε έξω από αυτόν. Το συγκρουσιακό διαζύγιο δεν είναι δικαιολογία 
για να δίνεται η επιμέλεια στον ένα γονέα. Το δικαστήριο μπορεί ν αποφασίσει ποιος γονέας είναι 
δυσλειτουργικός στην επικοινωνία μεταξύ γονέων και μη ευέλικτος στη βοήθεια ειδικών της ψυχικής υγείας με 
σκοπό την επικοινωνία με τον άλλο γονέα. Όποιος γονέας δεν μπορεί να επικοινωνήσει, δηλαδή φέρει 
προσκόμματα, αναίτιες συμπεριφορές, να κρίνετε ως ακατάλληλος. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:02 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:19 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω, 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
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νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:53 | ΜΑΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
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πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2075/2015 ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:15 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Τα παιδιά έχουν δύο γονείς ..δώστε ισότητα στου γονείς μετά 
το διαζύγιο για να μην στερούνται αναίτια τον ένα γονέα που τα τελευταία σαράντα χρόνια ήταν κατά ενενήντα 
της εκατό ο πατέρας … φανταστείτε ένα παιδί που μεγαλώνει και με τους δύο γονείς του μετά να χάνει τον πατέρα 
του και να τον βλέπει πέντε μέρες το μήνα. Ακόμα και αυτό να γίνεται κατά γράμμα με τον καιρό το παιδί χάνει 
τον ένα γονιό του. Γίνεται ο μακρινός συγγενής του σαββατοκύριακου. Αν είναι δυνατόν. Ξεκάθαρα στο 
νομοσχέδιο 1/2 στον κάθε γονέα και όχι 1/3 και μετά στην διαμεσολάβηση αφού και οι δύο γονείς έχουν ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις μόνη τους θα βρίσκουν την λύση. Για αυτό λοιπόν 50-50 συνεπιμελεια και 
εναλλασσόμενη κατοικία Να σταματήσουν να υπάρχουν παιδιά χωρισμένων γονιών ακόμα και αν αυτοί έχουν 
χωρίσει. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:50 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
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οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:40 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής«Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο.»Η παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής“Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής».  
 
31 Μαρτίου 2021, 20:42 | μαργαριτα παπαδοπουλακη πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:02 | Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας Παρόμοια με το Άρ. 1, το Αρ. 5 θεωρεί τα παιδιά 
παθητικούς δέκτες άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι φορείς δικαιωμάτων: για αυτό η παρ. 2, συνδέει 
ΆΜΕΣΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το συμφέρον ΚΑΘΕ παιδιού με την «ενεργή παρουσία και των δύο γονέων κατά την 
ανατροφή», φτάνοντας μέχρι του σημείου να ορίσει και την άποψη που πρέπει να έχει ΚΑΘΕ δικαστής για το 
συμφέρον ΚΑΘΕ τέκνου: ότι, δηλαδή, «εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα 
από αυτούς» και σε αυτά «πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση» του ΚΑΘΕ δικαστηρίου, «όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της». Και η συνέχεια της παρ.2 αγνοεί το 
συμφέρον του παιδιού καθώς στοχεύει στο να περιορίσει τις παραμέτρους που θα εξετάσει ο/η δικαστής σε 
ζητήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα δικαιώματα των γονέων.Η παρ.4 είναι η μοναδική φορά που το 
Νομοσχέδιο προβλέπει να ζητηθεί η γνώμη του παιδιού (υπάρχει ήδη στο ισχύον Άρ. 1511 ΑΚ) , «πριν από κάθε 
απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του», τα οποία (συμφέροντα τέκνου) όμως τα έχει 
απολύτως (περι)ορίσει το άρθρο 5, παρ.2. Ταυτόχρονα, σπεύδει να διορθώσει την ισχύουσα διάταξη έτσι ώστε να 
μπορεί να αγνοηθεί η γνώμη του παιδιού σε περίπτωση που αυτή αντιτίθεται στην άσκηση γονεϊκών δικαιωμάτων, 
προσθέτοντας τη φράση: «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής». Διατύπωση που είναι τουλάχιστον προσβλητική για παιδιά, γονείς με τις/τους 
οποίες/-ους διαμένουν τα τέκνα και δικαστές)Το συμφέρον του τέκνου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν 
περιλαμβάνει το δικαίωμά του να ζει σε περιβάλλον απαλλαγμένο από κάθε μορφής κακοποίηση.Η «γονεϊκή 
αποξένωση», παρότι απαλείφθηκε ως όρος στο κείμενο προς διαβούλευση παραμένει ως έννοια μετονομαζόμενη 
σε «διάρρηξη των σχέσεων», γεγονός που γίνεται εμφανές και στη σελ.2 του συνοδευτικού εγγράφου «Ανάλυση 
Συνεπειών Ρύθμισης.pdf». 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:44 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
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γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:57 | Έλενα Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από 
τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της 
συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
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συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:54 | maria karampela Το προτεινόμενο άρθρο επιχειρεί και πάλι να εξειδικεύσει την αόριστη 
νομική έννοια του συμφέροντος του τέκνου, η οποία είναι έννοια νομική, με αξιολογικό περιεχόμενο, που 
εξειδικεύεται κάθε φορά από το δικαστήριο. Γι' αυτό η κρίση του δικαστηρίου ως προς το αν, ενόψει των 
περιστάσεων που δέχθηκε και για την ύπαρξη των οποίων κρίνει ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συμφέρον του 
τέκνου, υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1976/2008). Σύμφωνα με πάγια νομολογία των εθνικών μας 
δικαστηρίων, το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του 
εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας 
είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και 
η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση 
του βαθμού της ωριμότητάς του. Δηλαδή σύμφωνα με την πάγια νομολογία για την εκτίμηση του συμφέροντος 
του τέκνου λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της κάθε περίπτωσης που ποικίλουν και είναι, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, ο δεσμός του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς/τις αδελφές του, ενδεχομένως και με 
πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος, το μέχρι και την διάσπαση ή το διαζύγιο σταθερά διαμορφωμένο 
περιβάλλον και οι συνήθειες του παιδιού, ο χρόνος που μπορεί κάθε γονέας να διαθέσει, η καλή ψυχική και 
σωματική υγεία του γονέα κ.α. Στον βαθμό που στο νομοσχέδιο επιλέγονται περιοριστικά κάποια από τα 
ενδεικτικά κριτήρια η διάταξη καθίσταται στενή και εξόχως προβληματική κατά την εφαρμογή της. Οπωσδήποτε, 
κατά πάγια νομολογία, για τη λήψη της απόφασης προς το συμφέρον του τέκνου δεν εξετάζεται ο λόγος του 
διαζυγίου ή της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή ιδίως ποιος από τους δύο ευθύνεται για την λύση του γάμου 
εκτός και εάν η συμπεριφορά του υπαιτίου γονέα έχει επιδράσει στην άσκηση της γονικής μέριμνας ή της 
επιμέλειας με τρόπο που αντιτίθεται στο συμφέρον του τέκνου και αναμένεται και έναντι του τέκνου η τήρηση 
ανάλογης συμπεριφοράς. Ωστόσο η αναφορά στο παρόν άρθρο–στο δεύτερο προστιθέμενο εδάφιο–, της φράσης 
«της συμπεριφοράς κάΚε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα» χωρίς σύνδεση της συμπεριφοράς με 
δυσμενείς συνέπειες για το τέκνο και πρόκλησης βλάβης σε αυτό, κινδυνεύει να εισαγάγει το στοιχείο της 
υπαιτιότητας στις σχέσεις των πρώην συζύγων ως καίριο για την ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου. Από μόνη 
της δε, η αδόκιμη και αόριστη φράση «κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα» θα οδηγήσει νομοτελειακά σε 
δικόγραφα 100άδων σελίδων που θα αναλύουν λεπτομερειακά όλη τη συμπεριφορά των γονέων από τη γέννηση 
του παιδιού και κατ' αποτέλεσμα θα επιτείνει την αντιδικία μεταξύ των γονέων. Τέλος, δεν μπορεί να ανάγεται ως 
κριτήριο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου η τήρηση από τον γονέα τυχόν προγενέστερων 
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συμφωνιών (ακόμη και εξωδικαστικών), οι οποίες άθ ίαιοΐο ενδέχεται να αποδείχθηκαν αντίθετες με το συμφέρον 
του τέκνου. Αναφορικά με την πρόβλεψη ότι «για την ανάΚεση της άσκησης της γονικής μέριμνας Κα λαμβάνεται 
υπ' όψιν η συμμόρφωση του γονέα με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο» τίθεται το ζήτημα στην μεν μη 
συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις εάν έχει κριθεί δικαστικώς στα ποινικά δικαστήρια η μη συμμόρφωση με 
το διατακτικό αυτών (άρθρο 169 Α Ποινικού Κώδικα) και αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν στον γονέα, 
για την προστασία του συμφέροντος του τέκνου του, να μην συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίοι 
υπήρχαν κατά την έκδοσή τους ή προέκυψαν μετά. (κακοποίηση του τέκνου κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, 
ασέλγεια κ.α.), δηλαδή αν έχουν τελεστεί σε βάρος του τέκνου ή του άλλου γονέα ποινικά αδικήματα που 
βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Είναι γνωστό πόσο χρονοβόρα μπορεί να είναι η σχετική ποινική 
διαδικασία, ιδίως μάλιστα όσον αφορά κακουργηματικές πράξεις, ώστε στον χρόνο που εκδικάζεται σε επίπεδο 
ασφαλιστικών μέτρων ή κυρίας δίκης η ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας να μην έχει προλάβει εκδοθεί 
ποινική απόφαση κατά του υπαιτίου γονέα. Συνεπώς, δεν μπορεί να τίθεται το ανελαστικό κριτήριο της μη 
συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές διατάξεις ως καθοδηγητικός και καθοριστικός 
παράγοντας για την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Περαιτέρω, το εδάφιο 4 προβλέπει: «Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάΚε απόφαση σχετική 
με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριΚεί από το δικαστήριο ότι δεν 
αποτελεί προϊόν καΚοδήγησης ή υποβολής.» Η προϋπόθεση «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριΚεί από το 
δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καΚοδήγησης ή υποβολής» ενυπήρχε μέχρι τώρα ως σιωπηρή παραδοχή σε 
όλες τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου από τα δικαστήρια. Στις περιπτώσεις όπου η γνώμη του τέκνου δεν 
λαμβανόταν υπόψη, ήταν λόγω έλλειψης ωριμότητας ή ένδειξης επηρεασμού της από τον άλλο γονέα και η 
σχετική αξιολόγηση του δικαστηρίου περιλαμβανόταν ρητά και αιτιολογημένα στο σκεπτικό της απόφασης. 
Ωστόσο, η ρητή εισαγωγή της πρόβλεψης αυτής υποδεικνύει την αρνητική στόχευση του νομοσχεδίου σε σχέση 
με το συμφέρον του τέκνου και απηχεί την διαδομένη προκατάληψη ότι το παιδί δεν έχει ελεύθερη βούληση, 
παραβιάζοντας έτσι διεθνείς κανόνες και συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας 
του παιδιού, το οποίο θεωρείται αυτοτελής προσωπικότητα με δική του βούληση και αυτοτελώς προστατευτέα 
δικαιώματα. Ιδίως η πρόβλεψη αυτή παραβιάζει την διάταξη του άρθρου 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού αναλόγως με την ηλικία 
και την ωριμότητά του χωρίς άλλα κριτήρια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:47 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΝΤΑΣ «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:12 | Μελίνα Μπόνα Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, 
αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην 
περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Ο υπάρχων νόμος 
1329/1983 είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Το νομοσχέδιο εισάγει 
στην πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών 
και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί πιθανώς θα 
καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα :α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη 
απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-
10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες και συνή θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι 
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των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων ψυχοκοινωνικών δομών. ζ) 
Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει 
τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Ζητάω την απόσυρση του 
νομοσχεδίου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:13 | Νίκος Μ. Πατέρας Το Άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: »Άρθρο 
1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:45 | Ηλίας κ. Παντρεμένος πατέρας Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:44 | Φωτεινη Το συμφέρον των παιδιών είναι να έχουν σχέση και με τους δύο γονείς εφόσον 
δεν συντρέχουν παράγοντες που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία ή άλλες σοβαρά αρνητικές συμπεριφορές 
του άλλου γονέα που επιβάλλουν περιορισμούς στη σχέση αυτή. Στην Ελλαδα του σημερα με τα ποσοστα 
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ενδοοικογενειακης και εμφυλης βιας σε τετοια υψη το συμφερον του παιδιου ειναι να βρισκεται πρωταρχικως σε 
ενα περιβαλλον ασφαλειας για την ζωη του και την ψυχικη του υγεια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:38 | ΔΚ Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:21 | MD Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:39 | Ελένη Να υπάρχει από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:55 | Ελένη Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης 
εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 
εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της 
αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:27 | Βασιλης Θ Το ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ Κ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥ.ΠΑΤΕΡΑΣ Κ ΜΑΝΑ .ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΓΟΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.ΙΣΟΤΗΤΑ Κ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ.ΟΥΤΕ 
ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΔΙΩΓΜΕΝΟΣ Κ ΑΠΟΞΕΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΕΙΣ ΓΟΝΕΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:50 | Μ.Ε Οι γονείς χωρίζουν ως σύζυγοι. Δεν χωρίζει ο γονιός από το παιδί. Ο νομοθέτης 
ΟΦΕΙΛΕΙ μια μικρή διόρθωση κι εδώ. Η διάρρηξη σχέσεων γονέα τέκνου, με ευθύνη του έχων την επιμέλεια γονέα, 
να οδηγεί μέχρι και σε αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον υπαίτιο γονέα. 50/50 και εναλασομενη κατοικία 
για το καλό των παιδιών μας !!! Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:51 | Π.Μ. «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:08 | Sara Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από 
τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της 
συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
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δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα: α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:43 | Μ.Δ. 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο 
το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους 
γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη 
νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα 
γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη 
νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή 
και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση.2. Ανατρέπει 
την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την 



1542 
 

εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από 
το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς 
(«ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το 
συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, 
ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα 
από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για 
ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή 
θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:49 | Νικος ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:59 | ΑΝΝΑ Π Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι έννοιες «ισόχρονη», 
«εναλλασσόμενη διαμονή» και «αποτροπή της γονικής αποξένωσης», καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την 
κοινή γονική μέριμνα και συνεπιμέλεια. Σύμφωνα με : – Αρχή της ισότητας των δύο γονέων άρθρο 1511 παρ. 3 
Α.Κ. , άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος. – Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 18 ΔΣΔΠ). 
– Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άρθρο 8. – Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015 
με σύσταση στα κράτη – μέλη να θεσπίσουν την εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου, τουλάχιστον για χρόνο 1/3 
της ζωής του με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα, ως ελάχιστο ποσοστό ικανοποίησης του τέκνου βάσει 
διεπιστημονικών – διακρατικών μελετών. Επιβάλλεται η ενιαία και αδιάσπαστη γονική μέριμνα, για όλους τους 
γονείς, που δεν έχουν κριθεί ακατάλληλοι για το γονεϊκό τους ρόλο , ενώ απαιτούνται για την εναρμόνιση της 
νομοθεσίας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:19 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η 
εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα 
στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο». 9 κατόπιν ενδελεχούς έρευνας. 10 Για το λόγο 
αυτό, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα 
οποία βασίζονται οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη 
ιεραρχικά. 11 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της 
εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως 
προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και 
δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε 
περιβάλλον κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν 
γονέα είναι συχνά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. 12 Η, 
δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της ΑΚ 1511, συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των 
παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 
της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 13 και το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 14 Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου πρέπει να εκτιμάται ελεύθερα από 
το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της υπόθεσης. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν 
απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, 
όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει 
να απαλειφθεί. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΒ Το άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. α΄ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :«Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 



1543 
 

καθώς επίσης και ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:20 | Γ. Χ. Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευση και 
ερμηνεία της οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς να 
είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο», κατόπιν ενδελεχούς έρευνας. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά. Με την προτεινόμενη 
ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως 
από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 
της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην 
υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν άμεσης και 
αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, 
για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο 
και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. Η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της ΑΚ 1511, συνιστά 
περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που 
αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού13 και το 
αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου 
πρέπει να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της 
υπόθεσης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:08 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝ Α. Το άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. α΄ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής :«Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ διάρρηξης των σχέσεων του 
με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, 
το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Στο άρθρο 
αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι έννοιες «ισόχρονη», «εναλλασσόμενη διαμονή» και «αποτροπή της γονικής 
αποξένωσης», καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την κοινή γονική μέριμνα και συνεπιμέλεια. Σύμφωνα με : – 
Αρχή της ισότητας των δύο γονέων άρθρο 1511 παρ. 3 Α.Κ. , άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος. – Διεθνής 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 18 ΔΣΔΠ). – Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
άρθρο 8. – Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015 με σύσταση στα κράτη – μέλη να θεσπίσουν την 
εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου, τουλάχιστον για χρόνο 1/3 της ζωής του με τον μη έχοντα την επιμέλεια 
γονέα, ως ελάχιστο ποσοστό ικανοποίησης του τέκνου βάσει διεπιστημονικών – διακρατικών μελετών. 
Επιβάλλεται η ενιαία και αδιάσπαστη γονική μέριμνα, για όλους τους γονείς, που δεν έχουν κριθεί ακατάλληλοι 
για το γονεϊκό τους ρόλο , ενώ απαιτούνται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση που δεν είναι ξεκάθαρο στον νόμο , (σύμφωνα με την υπάρχουσα δομή 
του) , υπάρχει ο κίνδυνος να ακυρωθεί στην πράξη η ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (άρθρο 1511 παρ. 
2) στην ανατροφή και φροντίδα, τόσο από την απλή διαφωνία γονέων (άρθρο 1514) και να επανέλθουμε στο 
σημερινό καθεστώς, όπου υπάρχει η διάσπαση της επιμέλειας και η απόδοση της στον ένα μόνο γονέα, την μητέρα 
, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πάγια νομολογία των δικαστηρίων βάσει της ξεπερασμένης από τις σύγχρονες 
επιστημονικές μελέτες βιο-κοινωνικής υπεροχής, αλλά και εν συνεχεία από την παρερμηνεία της παρ. 3 του 
Άρθρου 1514 περί «στενότερων δεσμών» και του Άρθρου 1520 περί «συνθηκών διαβίωσης». Οι ήδη 
διαμορφωμένοι πριν τη δίκη αποκλειστικοί ή έστω στενότεροι «έως τότε δεσμοί του τέκνου με το ένα γονέα» 
(άρθρο 1514 παρ. 3 γ’ Α.Κ.), δεν πρέπει να δίνουν σ’ αυτόν προβάδισμα στη γονική μέριμνα, εφόσον έχουν 
επιτευχθεί από τον γονέα κατά παράβαση του άρθρου 1532 εδ. β’ περ. 1 – 3 Α.Κ., δηλαδή : 1) με υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2) με διατάραξη της 
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συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του ή με την κάθε τρόπο πρόκληση 
γονεϊκής αποξένωσης και διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς και 3) με υπαίτια παράβαση των όρων 
της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον μη έχοντα την 
επιμέλεια γονέα ή με την δια οποιουδήποτε άλλου τρόπου παρεμπόδιση της επικοινωνίας. Β. Στο άρθρο 1511 
παρ. 4 Α.Κ. θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την γονεική αποξένωση έτσι ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις 
καθοδήγησης και υποβολής των παιδιών πριν από το δικαστήριο και να είναι σε θέση να αναγνωριστεί η 
πραγματική τους βούληση, όταν και μόνο όταν είναι αναγκαίο να αποφασισθεί κατά τρόπο διαφορετικό η γονική 
μέριμνα. Για να αποφορτιστούν τα δικαστήρια και να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος, έτσι ώστε να εκφράσουν 
τις απόψεις τους οι δυο γονείς και το ίδιο το παιδί, παρουσία ειδικών ψυχικής υγείας , θα πρέπει η διαδικασία να 
αρχίζει από το στάδιο της διαμεσολάβησης του Άρθρου 1512, με συμμετοχή διαμεσολαβητή από κατάλογο 
παιδοψυχολόγων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:41 | Persa Το προτεινόμενο άρθρο επιχειρεί και πάλι να εξειδικεύσει την αόριστη νομική 
έννοια του συμφέροντος του τέκνου, η οποία είναι έννοια νομική, με αξιολογικό περιεχόμενο, που εξειδικεύεται 
κάθε φορά από το δικαστήριο. Γι’ αυτό η κρίση του δικαστηρίου ως προς το αν, ενόψει των περιστάσεων που 
δέχθηκε και για την ύπαρξη των οποίων κρίνει ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου, υπόκειται στον 
αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1976/2008). Σύμφωνα με πάγια νομολογία των εθνικών μας δικαστηρίων, το συμφέρον του 
τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή 
και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο 
νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς 
εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της 
ωριμότητάς του. Δηλαδή σύμφωνα με την πάγια νομολογία για την εκτίμηση του συμφέροντος του τέκνου 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της κάθε περίπτωσης που ποικίλουν και είναι, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, ο δεσμός του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς/τις αδελφές του, ενδεχομένως και με 
πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος, το μέχρι και την διάσπαση ή το διαζύγιο σταθερά διαμορφωμένο 
περιβάλλον και οι συνήθειες του παιδιού, ο χρόνος που μπορεί κάθε γονέας να διαθέσει, η καλή ψυχική και 
σωματική υγεία του γονέα κ.α. Στον βαθμό που στο νομοσχέδιο επιλέγονται περιοριστικά κάποια από τα 
ενδεικτικά κριτήρια η διάταξη καθίσταται στενή και εξόχως προβληματική κατά την εφαρμογή της. Οπωσδήποτε, 
κατά πάγια νομολογία, για τη λήψη της απόφασης προς το συμφέρον του τέκνου δεν εξετάζεται ο λόγος του 
διαζυγίου ή της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή ιδίως ποιος από τους δύο ευθύνεται για την λύση του γάμου 
εκτός και εάν η συμπεριφορά του υπαιτίου γονέα έχει επιδράσει στην άσκηση της γονικής μέριμνας ή της 
επιμέλειας με τρόπο που αντιτίθεται στο συμφέρον του τέκνου και αναμένεται και έναντι του τέκνου η τήρηση 
ανάλογης συμπεριφοράς. Ωστόσο η αναφορά στο παρόν άρθρο–στο δεύτερο προστιθέμενο εδάφιο–, της φράσης 
«της συμπεριφοράς κάΚε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα» χωρίς σύνδεση της συμπεριφοράς με 
δυσμενείς συνέπειες για το τέκνο και πρόκλησης βλάβης σε αυτό, κινδυνεύει να εισαγάγει το στοιχείο της 
υπαιτιότητας στις σχέσεις των πρώην συζύγων ως καίριο για την ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου. Από μόνη 
της δε, η αδόκιμη και αόριστη φράση «κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα» θα οδηγήσει νομοτελειακά σε 
δικόγραφα 100άδων σελίδων που θα αναλύουν λεπτομερειακά όλη τη συμπεριφορά των γονέων από τη γέννηση 
του παιδιού και κατ’ αποτέλεσμα θα επιτείνει την αντιδικία μεταξύ των γονέων. Τέλος, δεν μπορεί να ανάγεται ως 
κριτήριο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου η τήρηση από τον γονέα τυχόν προγενέστερων 
συμφωνιών (ακόμη και εξωδικαστικών), οι οποίες άθ ίαιοΐο ενδέχεται να αποδείχθηκαν αντίθετες με το συμφέρον 
του τέκνου. Αναφορικά με την πρόβλεψη ότι «για την ανάΚεση της άσκησης της γονικής μέριμνας Κα λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η συμμόρφωση του γονέα με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο» τίθεται το ζήτημα στην μεν μη 
συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις εάν έχει κριθεί δικαστικώς στα ποινικά δικαστήρια η μη συμμόρφωση με 
το διατακτικό αυτών (άρθρο 169Α Ποινικού Κώδικα) και αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν στον γονέα, 
για την προστασία του συμφέροντος του τέκνου του, να μην συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίοι 
υπήρχαν κατά την έκδοσή τους ή προέκυψαν μετά. (κακοποίηση του τέκνου κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, 
ασέλγεια κ.α.), δηλαδή αν έχουν τελεστεί σε βάρος του τέκνου ή του άλλου γονέα ποινικά αδικήματα που 
βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Είναι γνωστό πόσο χρονοβόρα μπορεί να είναι η σχετική ποινική 
διαδικασία, ιδίως μάλιστα όσον αφορά κακουργηματικές πράξεις, ώστε στον χρόνο που εκδικάζεται σε επίπεδο 
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ασφαλιστικών μέτρων ή κυρίας δίκης η ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας να μην έχει προλάβει εκδοθεί 
ποινική απόφαση κατά του υπαιτίου γονέα. Συνεπώς, δεν μπορεί να τίθεται το ανελαστικό κριτήριο της μη 
συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές διατάξεις ως καθοδηγητικός και καθοριστικός 
παράγοντας για την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Περαιτέρω, το εδάφιο 4 προβλέπει: «Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάΚε απόφαση σχετική 
με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριΚεί από το δικαστήριο ότι δεν 
αποτελεί προϊόν καΚοδήγησης ή υποβολής.» Η προϋπόθεση «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριΚεί από το 
δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καΚοδήγησης ή υποβολής» ενυπήρχε μέχρι τώρα ως σιωπηρή παραδοχή σε 
όλες τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου από τα δικαστήρια. Στις περιπτώσεις όπου η γνώμη του τέκνου δεν 
λαμβανόταν υπόψη, ήταν λόγω έλλειψης ωριμότητας ή ένδειξης επηρεασμού της από τον άλλο γονέα και η 
σχετική αξιολόγηση του δικαστηρίου περιλαμβανόταν ρητά και αιτιολογημένα στο σκεπτικό της απόφασης. 
Ωστόσο, η ρητή εισαγωγή της πρόβλεψης αυτής υποδεικνύει την αρνητική στόχευση του νομοσχεδίου σε σχέση 
με το συμφέρον του τέκνου και απηχεί την διαδομένη προκατάληψη ότι το παιδί δεν έχει ελεύθερη βούληση, 
παραβιάζοντας έτσι διεθνείς κανόνες και συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας 
του παιδιού, το οποίο θεωρείται αυτοτελής προσωπικότητα με δική του βούληση και αυτοτελώς προστατευτέα 
δικαιώματα. Ιδίως η πρόβλεψη αυτή παραβιάζει την διάταξη του άρθρου 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού αναλόγως με την ηλικία 
και την ωριμότητά του χωρίς άλλα κριτήρια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:35 | Ηλιας Ζουμε πλεον στο 2021,και ολοι πλεον καταλαβαινουμε και υποστηριζουμε οτι το 
παιδι εχεις αναγκη και τους δυο γονεις εστω και αν ειναι διαζευγμενοι. Κανεις δεν εχει το δικαιωμα να στερει απο 
το παιδι τον εναν απο τους δυο γονεις. Ο υπαρχον νομος ειναι ΛΑΘΟΣ, εχει φιλοσοφια και νοοτροπια 
προηγουμενου αιωνα, και κανενας νομος που στερει τον γονεα, εφοσον αυτος ειναι καταλληλος, απο το παιδι 
του, δεν ειναι σωστος. Επιτελους πια, βοηθηστε τα τεκνα διαζευγμενων γονεων να μεγαλωνουν και με τους δυο 
γονιους ισοτιμα! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:18 | Διονύσης Τριάντος Το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει κοντά του και τους δύο 
γονείς. Με το υπάρχον νομικό πλάισιο όπου η Δικαιοσύνη απλά αναπαράγει την ίδια απόφαση σε όλες τις 
περιπτώσεις (επικοινωνία 2 φορές την εβδομάδα, 2 σαββατοκύριακα το μήνα), εξαφανίζεται ο ένας γονέας από 
την ζωή του παιδιού. Επίσης, η αλλαγή που θα επιφέρει το νομοσχέδιο στην «κουλτούρα» των διαζυγίων, ίσως να 
αναστρέψει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, με το παιδί όμηρο του γονέα που έχει την αποκλειστική 
επιμέλειά του αφέντη, εξουσιάζοντας τόσο το τέκνο όσο και τον έτερο γονέα. Η ελληνική κονωνία έχει 
αποσαθρωθεί, ο αριθμός των διαζυγίων κατά έτος είναι τρομακτικός, οι μονογονεικές οικογένειες τείνουν να 
γίνουν ο κανόνας. Όλοι κοιτάνε τον δείκτη υπογεννητικότητας από την οικονομική σκοπιά, και παραβλέπουν το 
γεγονός ότι οι οικογένειες διαλύονται αφού γίνει ένα και μόνο παιδί. Αλλάξτε την στρεβλή κατάσταση, αν το 
νομοσχέδιο του 1983 ήταν καλό, δεν θα είχαμε αυτά τα χάλια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ‘Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:11 | Νικολαος Σπαθης Συμφερον του παιδιου ειναι να εχει 2 γονεις και ΟΧΙ να μεγαλωνει 
σαν ορφανο με τον πατερα του εν ζωη! Τα παιδια δεν γεννιουνται για να αγαπουν μονο τον ενα γονιο!Εχουν 
αναγκη και τον πατερα εξισου με την μητερα! Οι πατεραδες μπορουν ωραιοτατα να φροντισουν τα παιδια τους 
οπως κανουν και τωρα οταν τα παιρνουν! ΟΧΙ αλλο βιασμο στην φυση ! ΟΧΙ γονεις 2 ταχυτητων! Οχι γονεις των 
κλασματων! Τα παιδια εχουν δικαιωματα.Μην τα αγνοειτε δηθεν για το καλο τους! Ισα δικαιωματα οι γονεις -Ισες 
υποχρεωσεις 50-50. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:06 | Paidi chorismenon Έχω υπάρξει κι εγώ παιδί με διαζευγμένους γονείς. Όσο μεγάλωνα, 
καταλάβαινα πως δεν είναι τυχαία η μητέρα ο σταθερός πυρήνας στη συνείδηση ενός παιδιού. Δεν είναι ο χρόνος 
που την κάνει. Αλλά η σταθερή προσφορά της. Όσο χρόνο κι αν περάσεις με έναν γονέα, δεν είναι ικανός από 
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μόνος του να αντισταθμίσει το έλλειμμα προσοχής, φροντίδας κι αγάπης που πολλοί πατέρες από χαρακτήρα δεν 
δύνανται να διαθέσουν. Σας λέει τίποτα πως οι περισσότερες μητέρες έχοντας μωρά στην αγκαλιά ζητούν 
διαζύγιο; Αυτή την προσοχή και φροντίδα που δεν έδειξαν ως παντρεμένοι πατέρες θα τη δείξουν τώρα 
διαζευγμένοι; Είναι μια πικρή αλήθεια που μόνο όσα παιδιά το βιώσαμε και το επιβεβαιώσαμε δυστυχώς ως 
παντρεμένες σύζυγοι γνωρίζουμε. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:55 | Ανδρέας Π. Μαρια Ρωτά, οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια στην 
οικογενειακή – Συστημική προσέγγιση. Είναι ένα νομοσχέδιο ουτοπικά επικίνδυνο γιατί ακριβώς ενώ προσπαθεί 
να καθορίσει την καθημερινή πραγματική ζωή των παιδιών, είναι στην ουσία εκτός πραγματικότητας. Είναι ένα 
νομοσχέδιο που σε καμία περίπτωση δεν νοιάζεται για την ψυχική υγεία των παιδιών. Φαίνεται ότι έχει να κάνει 
περισσότερο με την ικανοποίηση που διεκδικούν όλοι οι πατεράδες που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από μητέρες 
που χρησιμοποιούν τα παιδιά ως μέσο ελέγχου, εκδίκησης και καταβολής διατροφής. Στην ουσία με το νομοσχέδιο 
αυτό οι πατεράδες «θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω» και πάνε να γίνουν σχεδόν ίδιοι με τις μητέρες των 
παιδιών τους που μέχρι τώρα κατηγορούσαν. Πριν μπω σε μια ανάλυση των σημείων που έχω ένσταση σε σχέση 
με την ψυχολογική υγεία των παιδιών θα ήθελα να πω κάτι αυτονόητο: τα παιδιά των χωρισμένων γονιών είναι 
πολύ σημαντικό να περνούν χρόνο και με τους δύο γονείς. Η ιδανική κατάσταση θα ήταν οι γονείς να χωρίζουν 
όμορφα και πολιτισμένα, να αφήνουν έξω το παιδί από τις προσωπικές τους διαφορές, να ενισχύει ο ένας θετικά 
την εικόνα του άλλου στα παιδί, να μένουν χωροταξικά κοντά, να συνεργάζονται για σοβαρά θέματα που έχουν 
να κάνουν με το παιδί, να περνάει ισόποσο χρόνο το παιδί και με τους δύο γονείς, να διαμορφώνεται ο χρόνος 
ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού, να μην χρησιμοποιείται το παιδί ως μοχλός πίεσης είτε για να 
εκφραστούν αρνητικά συναισθήματα είτε για χρήματα. Η κατάσταση που μόλις περιέγραψα είναι στατιστικά ένα 
20%. Αυτοί οι γονείς το εν λόγω νομοσχέδιο δεν θα το χρειαστούν γιατί στην ουσία έχουν κάνει από μόνοι τους 
αυτό που ορίζει το νομοσχέδιο. Οι γονείς αυτοί δεν έχουν καταφύγει καν στα δικαστήρια. Το νομοσχέδιο λοιπόν 
έχει να κάνει ως επί το πλείστον με γονείς που δεν έχουν καλή σχέση, που έχουν καταφύγει στα δικαστήρια και 
τώρα θα ξανανοίξουν όλες οι υποθέσεις, σε γονείς που δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν μεταξύ τους. Με 
πρόφαση λοιπόν την ψυχική υγεία του παιδιού που έχει ανάγκη και τους δύο γονείς εξίσου (που είναι μια 
ξεκάθαρη αλήθεια αυτό) θα ανοίξει ένας καινούργιος κύκλος δικαστικών αντεγκλήσεων και  ένα ή παραπάνω 
παιδιά που δεν θα έχουν μια σταθερή βάση, που θα μετακινούνται συνεχώς από ένα σπίτι σε ένα άλλο σπίτι. Το 
πρώτο επίμαχο σημείο του νομοσχεδίου έχει να κάνει με τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Πρέπει να 
υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τον γονέα θύτη. Αν βρίσκεται η υπόθεση ακόμα στα δικαστήρια ο 
γονέας που έχει κατηγορηθεί ως θύτης έχει δικαίωμα στην ισόποση επικοινωνία και διαμονή του παιδιού σε 
αυτόν. Μια αμετάκλητη δικαστική απόφαση στην Ελλάδα μπορεί να πάρει και 10 χρόνια. Το δεύτερο επίμαχο 
σημείο έχει να κάνει με την καθημερινότητα του παιδιού. Και θα φέρω ένα πραγματικό παράδειγμα: 9 χρονών 
αγόρι που μένει με την μητέρα του στο Χαλάνδρι και ο πατέρας μένει στη  Γλυφάδα. Το αγόρι πηγαίνει στο δημόσιο 
Χαλανδρίου και όλες οι δραστηριότητες του είναι σε κοντινή απόσταση. Πως ακριβώς θα περνάει το 1/3 ή το ½ 
του χρόνου με τον πατέρα. Ένας από τους δύο θα πρέπει να μετακομίσει. Είναι προς όφελος του παιδιού να 
περνάει την μισή ζωή του σε ένα αυτοκίνητο; Το τρίτο επίμαχο σημείο είναι η σύγχυση της μέριμνας με την 
επιμέλεια. Ποιος θα αποφάσιζε για το παιδί; Σε ποιο σχολείο θα πάει; Ποιες είναι οι δραστηριότητες που θα 
ακολουθήσει; Θα πάει σε κάποιο πάρτι ή όχι; Τι ώρα θα γυρίζει τα Σάββατα; Δύο άνθρωποι που δεν έχουν 
καταφέρει να συνεννοηθούν μέχρι τώρα στη ζωή τους,  με συνεχείς αλληλοκατηγορίες, πως θα συναποφασίζουν; 
Ή για κάθε μία παραμικρή απόφαση θα πηγαίνουν στο δικαστήριο; Πως αυτό ακριβώς ενισχύει την ψυχική υγεία 
του παιδιού; Το παιδί στην ουσία καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις γονέων 
που αντιδικούν. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:00 | Μανδελιάς Γεώργιος Άρθρο 5Στα πλαίσια της υγιούς σχέσης των γονέων με τα παιδιά 
τους, αλλά και στην ύπαρξη μιας φυσιολογικής επαφής με σκοπό το σωστό μεγάλωμα των παιδιών, είναι 
υποχρεωτική η συνεπιμέλεια! Εν αντιθέσει με την αποξένωση του ενός γονέα που επιφέρει όχι μόνο αντίθετα 
αποτελέσματα, αλλά και πολύ χειρότερες καταστάσεις, στις οποίες σε κάθε περίπτωση έρχονται αντιμετωοα τα 
παιδιά μας! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ =ΤΡΊΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ. 
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31 Μαρτίου 2021, 18:13 | Ιωαννίδου Γεωργία για την παράγραφος 2 η σωστη διατυπωση πιστευω ειναι η εξης:Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του 
με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, 
το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου 
λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, 
την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. Για την παραγραφο 4 «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να 
συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του 
κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα 
και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:26 | Μαρία Κ. Τα παιδιά έχουν 2 γονείς και έχουν το δικαίωμα να ανατρέφονται και απο 
τους 2 γονείς. Αρα σε περίπτωση διαζυγίου πρέπει να έχουν 2 σπίτια και να έχουν και τους 2 γονείς τους. 
Εναλλασσόμενη κατοικία και ισο χρόνο με διανυκτερεύσεις και για τους 2 γονείς. ΟΧΙ μόνο στή μητέρα !! Τα παιδιά 
έχουν την ανάγκη και του πατρικού προτύπου !! Σενάρια για ενδοοικογενειακή βία από μητέρες, να εξετάζονται 
σε βάθος και οχι να το έχουν σημαία τους επειδή εξυπηρετούν το σκόπο τους και εργαλειοποιούν τα παιδιά τους 
δυστυχώς !! Θέλουμε παιδιά υγιή ψυχολογικά και ισορροπημένα !!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:50 | Γρυλλάκη Ευδοκία Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα 
από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΙΣΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:44 | Σκουτέλης Μιχάλης Ο νόμος οφείλει να ορίζει τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Το 
γεγονός ενός χωρισμού δεν θα πρέπει να αλλάζει το γονεικό περιβάλλον των παιδιών.Η ιδιότητα των γονέων 
παραμένει κ εξ΄ίσου θα πρέπει να παραμείνει κ ο ρόλος τους ακόμα κ αν βρίσκονται σε άλλο σπίτι. Το να κράτας 
μακριά ένα παιδί απ τον γονιό που ζούσε τοσο καιρό μαζί και αλληλεπιδρούσε στην ζωή του, μόνο για το καλό του 
δεν είναι. Απλά εξυπηρετεί τους εγωισμούς του «κυρίαρχου» γονέα. Υποχρεωτική συνεπειμέλεια κ αν κάποιος 
γονιός θεωρεί οτι το εταιρον πρώην ήμισυ δεν την αξίζει ας το διεκδικήσει στα δικαστήρια. Οχι στα δικαστήρια εξ 
ορισμού για να αποδείξει κάποιος τα αυτονόητα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:56 | Φώτης. Μ. Πολύ καλό άρθρο. Προοδευτικό για τα Ελληνικά δεδομένα. Ουδείς γονιός 
πρέπει να υφίσταται διακρίσεις στην ανατροφή των τέκνων του, πλην των ειδικών περιπτώσεων όπου εκεί πρέπει 
με ωριμότητα οι δικαστές να αποφασίζουν πάλι με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού και μόνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:29 | Κωσταντίνος Μπατσακουτσας Να γινουν οι πρσοθηκες με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματα1. 
Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του 
τέκνου ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ , ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΥΣ.2. Στο συμφέρον του τέκνου, ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕ πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
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και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται 
την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της 
ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας.4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:36 | Άννα Δημα Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο.» Η παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής».  
 
31 Μαρτίου 2021, 17:36 | ΜΑΡΙΝΑ Μ Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα οδηγήσει σε εκατοντάδες δικαστικές 
διαμάχες με θύματα τα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:16 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥ!!!ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής 
μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση 
(έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της 
επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου 
κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων 
σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η 
γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων 
που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του 
παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, 
ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να 
αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και 
με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
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συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ,  Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:50 | Δερμιτζάκη Μαρία Τα παιδιά έχουν δύο γονείς ..δώστε ισότητα στου γονείς μετά το 
διαζύγιο για να μην στερούνται αναίτια τον ένα γονέα που τα τελευταία σαράντα χρόνια ήταν κατά ενενήντα της 
εκατό ο πατέρας … φανταστείτε ένα παιδί που μεγαλώνει και με τους δύο γονείς του μετά να χάνει τον πατέρα 
του και να τον βλέπει πέντε μέρες το μήνα. Ακόμα και αυτό να γίνεται κατά γράμμα με τον καιρό το παιδί χάνει 
τον ένα γονιό του . Γίνεται ο μακρινός συγγενής του σαββατοκύριακου. Αν είναι δυνατόν . Ξεκάθαρα στο 
νομοσχέδιο 1/2 στον κάθε γονέα και όχι 1/3 και μετά στην διαμεσολάβηση αφού και οι δύο γονείς έχουν ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις μόνη τους θα βρίσκουν την λύση. Για αυτό λοιπόν 50-50 συνεπιμελεια και 
εναλλασσόμενη κατοικία. Να σταματήσουν να υπάρχουν παιδιά χωρισμένων γονιών ακόμα και αν αυτοί έχουν 
χωρίσει. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:42 | Μ Α Ο νόμος πρέπει να μη μεροληπτεί υπέρ της μη εκμετάλλευσης του παιδιού. Εάν οι 
γονείς είναι αδύνατον να επικοινωνήσουν, ή υπάρχει ενδοοικογενειακή βία στην οικογένεια, δεν μπορεί να 
υφίσταται υποχρεωτική λύση στο πρόβλημα της επιμέλειας. Η συν επιμέλεια κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι 
έγκλημα για την ψυχολογία του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:36 | Θεοδώρα Π. Διαφωνώ κάθετα με την απόφαση αυτη. ΤΙ θα απογινουν όλα εκεινα τα 
παιδια που δέχονται βια από τον πατέρα; Ποιο ειναι το νομικό πλαισιο που θα τα προστατέψει αν δοθεί η 
επιμέλεια απο κοινού και στους δυο γονείς. Εγγυάστε πως θα εχετε τα κατάλληλα άτομα να καταλαβαίνουν πως 
κάποιος μπορεί να είναι ψυχασθενής και φέρεται εγκληματικά στο παιδί. Πολύ αμφιβάλλω….. Βίωσα μια 
προσωπική ιστορία με μια φίλη μου, μητερα 3 παιδιών που ο πατέρας ασκουσε και βια στο μεγαλύτερο παιδι με 
σκοπο τον διαχωρισμο του απο τα αδέρφια του. Αυτα τα παιδια δεν θελουν να τον ξαναδουν αυτον τον ανθρωπο 
ακομη και σημερα. Τα ζευγάρια που χωριζουν ειρηνικά με σκοπό το καλο του παιδιου τους βρίσκουν πάντα τροπο 
να περνα ο πατέρας περισσότερο χρονο με το παιδι απ οτι λεει ο νομος. Ανήκω κι εγω σε αυτη τη κατηγορία και 
με τον πατερα του παιδιου μου διατηρουμε και οι δυο ιση σχεση στη ζωη του παιδιου με ενεργή παρουσια. Δεν 
εχει στερηθει το παιδι μου τον πατέρα του. Ο νομος της επιμέλειας πρέπει να υπαρχει για να προστατευει όλα τα 
υπόλοιπα περιστατικα. Οι υγιής ψυχολογικά άνθρωποι βρίσκουν την λυση για το καλο των παιδιών του. 
Προστατέψτε τους υπόλοιπους και μην βάζετε σε κινδυνο τα παιδια. Σταματήστε να ευνουχίζετε το μέλλον της 
χωρας μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:23 | ανώνυμος Παράγραφος 2 : Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του μόνο όταν οι δύο γονείς δεσμεύονται 
σε συνεργασία, σεβασμό και επικοινωνία που βοηθά το τέκνο και προωθεί την ψυχική του υγεία και την κοινωνική 
του ανάπτυξη. Η δέσμευση αυτή εξασφαλίζεται όταν συμμετέχουν σε κοινό πρόγραμμα συμβουλευτικής προς 
εξεύρεση κοινού τόπου για τα περισσότερα ζητήματα, όταν καταφεύγουν σε ειδικούς για την επίλυση των 
διαφορών τους και όταν είναι και για τους δύο αδιανόητη η απαξιωτική αναφορά στον έτερο γονέα ενώπιον των 
παιδιών. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από τη σταθερότητα 
που του προσφέρει ο γονέας που όντως δεσμεύεται να συνεργαστεί, με την ελπίδα ότι και ο έτερος θα 
απομονώσει τις έριδες μεταξύ των γονέων και θα αφοσιωθεί στην ανατροφή του τέκνου. Τότε και μόνο τότε θα 
μπορεί να συμμετάσχει ουσιαστικά σε αυτήν. Η σταθερότητα και η ηρεμία είναι οι παράγοντες που πρωταρχικά 
εξασφαλίζουν την ομαλή ανάπτυξη του τέκνου, και αυτές πρέπει να εξασφαλίζονται με κάθε κόστος. Η αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με τον έτερο γονέα είναι καίριας σημασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ένας 
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γονέας καταφέρεται με μίσος εναντίον του άλλου ενώπιον των τέκνων. Στις περιπτώσεις αυτές, πώς απαιτείται 
από τον γονέα που υφίσταται τη συμπεριφορά αυτή να επιβάλει στο τέκνο τα όρια που είναι αναγκαία για την 
ανάπτυξή του, αφού τόσο δυσχεραίνεται το να κερδίσει το σεβασμό του τέκνου αυτού; Όταν το τέκνο παρατηρεί 
και μιμείται τη συμπεριφορά του ενός γονέα προς τον άλλον, πώς προστατεύεται όταν η συμπεριφορά αυτή 
καθίσταται επιβλαβές παράδειγμα που θα κουβαλάει σε όλη του τη ζωή; Και πώς αποδεικνύεται η συμπεριφορά 
των γονέων κατά το προηγούμενο διάστημα, αφού συνήθως οι εξυβρίσεις, οι προσβολές και οι χυδαιότητες, 
συχνότατα ενώπιον των τέκνων, συμβαίνουν συνήθως πίσω από κλειστές πόρτες; Η μόνη οδός είναι να υπάρχει 
επιτροπή οικογενειακού συμβούλου, ειδικού της ψυχικής υγείας, κοινωνικού και δικαστικού λειτουργού, στην 
οποία να ανατίθεται η διασφάλιση των στοιχειωδών παρόμοιων ζητημάτων, η προσφορά ασύλου αν χρειάζεται 
και η οριοθέτηση γονέων που τείνουν να χάνουν το μέτρο του θυμού τους προς τον έτερο γονέα σε βάρος των 
τέκνων. Παράγραφος 4: Πώς εξασφαλίζεται ότι η γνώμη που εκφράζει το τέκνο δεν αποτελεί προϊόν υποβολής ή 
καθοδήγησης, αν δεν υπάρχει ομάδα ειδικών που να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην οικογένεια, όπως 
ανωτέρω αναφέρθηκε; Πώς θα το κρίνει ο δικαστής που θα αναλάβει την υπόθεση. Και, μολονότι η γνώμη του 
τέκνου έχει βαρύνουσα σημασία, πώς θα την εκφράσει σε άγνωστο άνθρωπο ελεύθερα, όταν ξέρει ότι από αυτά 
που θα πει κρίνεται το μέλλον της οικογένειας; Θα υπάρχει φόβος, ενοχή, ανασφάλεια και ασήκωτο βάρος, που 
θα επιδεινώσει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στην οποία τις περισσότερες φορές θα βρίσκεται. Μόνο μέσα 
από συστηματική παρακολούθηση ολόκληρης της οικογένειας από ομάδα ειδικών μπορούν να εξαχθούν τέτοια 
συμπεράσματα με ασφάλεια για τα τέκνα και τη διαδικασία εν γένει. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:47 | Σ Α Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο νόμος θα πρέπει να είναι έτσι δομημένος 
ώστε να μπορεί να είναι ευέλικτος σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού και το οικογενειακό περιβάλλον 
(ενδοοικογενειακή βία, μέθυσος πατέρας, αδιάφορη μητέρα) που το περιβάλλει. Θεωρώ ότι πρέπει να 
αποσαφηνιστεί το παραπάνω άρθρο για να κρίνεται αμερόληπτα η κάθε περίπτωση τέκνου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:29 | Ατζολιδακης Αντώνιος Τα παιδιά έχουν δύο γονείς …ίσος χρόνος από κοινού επιμέλεια 
και εναλλασσόμενη κατοικία… ισότητα για να πάψουν να μεγαλώνουν παιδιά χωρισμένων γονιών …ακόμα και αν 
αυτοί έχουν χωρίσει ..πόσο ωραίο ακούγεται… κάντε το πράξη 50-50 και όχι 1/3…τι φοβάστε ? Αφού πλέον η 
διαμεσολάβηση θα έχει ενεργό ρόλο …και για να έχει αποτέλεσμα τα δύο μέλη που πάνε στον διαμεσολαβητή θα 
πρέπει να είναι ίσα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:58 | Αλεσια κ. Τα παιδιά έχουν ανάγκη ΚΑι τους δυο γονείς !!! Το βλέπω από τα δυο μου 
παιδιά !!! Και δεν έχει κανείς δικαίωμα να το στερήσει αυτό!!! Και οι μπαμπάδες έχουν χρέος για το καλό των 
παιδιών τους να είναι εκεί!!! ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ! Γιατί να τραβάμε όλο αυτό το γολγοθά μόνες μας;;;; 
Είναι και δικά σας παιδιά. 50/50 και εναλασομενη κατοικία για το καλό των παιδιών μας !!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:39 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Στην παράγραφο 2 επιβάλλεται μια μικρή διόρθωση. «Το 
συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται από την ισόχρονη παρουσία των γονέων του στη φροντίδα και ανατροφή 
του». Εάν η ανωτέρω πρόταση εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου με τους γονείς του εντός γάμου, πως 
διαφοροποιείται το συμφέρον του τέκνου εάν χωρίσουν οι γονείς του; Οι γονείς χωρίζουν ως σύζυγοι. Δεν χωρίζει 
ο γονιός από το παιδί. Ο νομοθέτης ΟΦΕΙΛΕΙ μια μικρή διόρθωση κι εδώ. Η διάρρηξη σχέσεων γονέα τέκνου, με 
ευθύνη του έχων την επιμέλεια γονέα, να οδηγεί μέχρι και σε αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον υπαίτιο 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:40 | Σταύρος Τι γίνεται όμως με την περίπτωση της σεξουαλικής κακοποίησης σε 
μονογονεϊκή οικογένεια από το μέλος που έχει την επιμέλεια όταν ταυτόχρονα καταχράζεται το λειτούργημα της 
επιμέλειας αποξενόνωντας τον άλλο γονέα; Απο τη στιγμή που δεν υπάρχει η παιδεία στους γονείς ετσι ώστε να 
υπάρχει σεβασμός πρώτα στο παιδί αλλά και στον άλλο γονέα ίσως απαιτούνται: Αυστηρές ποινικές και 
χρηματικές κυρώσεις στους γονείς που δεν σέβονται το παιδί ή/και τον άλλο γονέα κατά την άσκηση της κοινής 
επιμέλειας και μέριμνας. Τακτική παρακολούθηση από εναλλασσόμενους κοινωνικούς λειτουργούς. Όπως 
διαπιστώνουμε δυστυχώς καθημερινά η παιδεία ήταν και εξακολουθεί να παραμένει υποβαθμισμένη επομένως 
το συμφέρον του τέκνου (όχι μονο του παρόντος αλλά και του μελλοντικού) απαιτεί όχι μονο αυτές αλλά και άλλες 
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μεταρρυθμίσεις σε άλλους τομείς της κοινωνίας. Ας μην φτιάχνουμε νόμους που εξυπηρετούν τον εγωισμό των 
ενηλίκων. Ας γίνει μια αρχή έτσι ώστε να σταματήσει η εκμετάλλευση της «χαράς της δημιουργίας» (ήταν το 
συναίσθημα που ένιωσα όταν ήρθε στον κόσμο το παιδί μου. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν το ίδιο και για την μητέρα 
του). 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:00 | Καραγεωργίου Μαρία Συμφωνώ απόλυτα με το παρακάτω κείμενο για αυτό και το 
αντέγραψα. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ, ΑΠΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΝΑ ΧΩΡΙΣΑΝ. 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ. Ο 
ΓΟΝΕΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ 
ΤΟ ΤΕΚΝΟ 1/3, ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΝΟΜΟ Η’ ΧΩΡΑ. ΑΝ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50ΧΛΜ, 50-50 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΣΚΕΙ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ 
ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΜΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΝΟ, ΑΡΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΧΕ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η’ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΓΟΝΕΑ ΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ. 
 

31 Μαρτίου 2021, 16:32 | Θεοχαρίτσα Ταμπάκη ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα προτείνω να αντικατασταθεί ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:45 | Ειρήνη Το συμφέρον του παιδιού είναι αόριστη νομική έννοια και πρέπει να εξετάζεται 
εξατομικευμενα για το κάθε παιδί ξεχωριστά από το δικαστήριο. Επίσης, το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί της 
ισότητας των γονέων. Διαφορετικά το άρθρο θα πρέπει να μετονομαστεί σε «Συμφέρον του γονέα και των λοιπών 
συγγενών του». 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:17 | Θεμιστοκλής Μπλετσος «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:06 | Παπαδοπουλος Χαράλαμπος Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δυο γονείς !!!!! Γιατί να 
γίνετε διάκριση ;;; Ο ένας να τα έχει όλα !!! Και ο άλλος απλά ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΧΡΟΝΟ;;;;; Γιατί το μόνο που ενδιαφέρει 
τις κύριες είναι οι διατροφές !!! Κρατήστε τις διατροφές και δώστε μας τα παιδιά μας!!!!! Γιατί όταν χάνεις τα 
παιδιά σου χάνεις όλο το κόσμο κάτω από τα πόδια σου!!! Και αν δεν φταις κιόλας τότε είναι διπλός ο πόνος !! 
Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα , αλλά τα παιδιά !!!! Τι να πω στα παιδιά μου όταν κλαίνε και δε θέλουν να φύγουν 
;;;; Τι να πω στα παιδιά όταν λένε μπαμπά να φύγουμε να μη μας βρει η αστυνομία !!!! Για ποσό ακόμη θα τα 
κρατάτε σε ομηρία ;;;; Μεγαλώνουν και κρίνουν !! Και θα είναι οι αυστηρότεροι κριτές !!! Δώστε στα παιδιά το 
δικαίωμα τους να έχουν και το μπαμπά τους!!!! ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50 , ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!!!! Κοινή 
ανατροφή Ευχαριστώ εύχομαι να δικαιωθούν τα χιλιάδες παιδιά που ζουν με ένα ρολόι και οι χιλιάδες πατεράδες 
που πενθούν ζωντανά παιδιά !!!!! Δώστε ένα τέλος στο πόνο!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:58 | Σ.Π. Α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί 
δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης. Β) Εισάγονται 
αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης 
με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας.Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων 
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σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις 
αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο 
μάχης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:02 | Νικόλαος Απέργης ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:19 | Κωστας Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από 
τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της 
συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα: α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
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αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:19 | Γεώργιος Αντωνόπουλος ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:56 | Αντιγόνη Ψαροπούλου Η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά 
καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. Να αποσυρθεί η διάταξη. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:31 | Βαγγέλης παπαδοπουλος Γράφω ως παιδί !!! Πλέον άνδρας 29 χρόνων !!! Είχα την 
ατυχία να χωρίσουν οι γονείς μου !! ΧΩρις να με ενδιαφέρουν οι λόγοι που οδηγήθηκαν οι γονείς μου σε αυτή 
τους την απόφαση δυστυχώς προσπαθούσε ο ένας γονέας μου να με αποξενώσει από τον άλλον !!! Ποτέ δεν 
ερωτήθηκα εγώ!!! Είχα ανάγκη και τον πατέρα μου!!! Και όχι για δυο βράδια το μήνα!!! Είναι στα σώματα 
ασφαλείας και πάντα ήταν ο σούπερ ήρωας μου!!! Όταν έφτασα σε ηλικία που είχα άποψη την κατέθεσα και 
πλέον ζω με τον πατέρα μου!! Τον ήρωα που θαύμαζα από παιδί !! Τους είχα ανάγκη και τους δυο και τους ΑΓΑΠΩ 
και τους δυο γιατί ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ!!! Ας ψηφιστεί επιτέλους ο νόμος της συνέπιμελειας και ας σταμάτησουν 
να ζουν αυτές τις τραυματικές εμπειριες τα χιλιαδες παιδιά ετήσιος !! ΣΑΣ ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ !!! Θελουμε να 
ζούμε και με τους δυο !!! ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ και τους δυο. Εναλλασομενη κατοικία. Ίσος χρόνος και με τους δυο 
γονείς 50-50. Κοινή ανατροφή !!!! Τίποτα λιγότερο το 2021!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΜΑ ΚΑΝΕΝΟΣ. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ 
ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:27 | Χρήστος Αντωνιάδης Άρθρο 55 . Ασκώ με τον πρώην σύζυγο μου άτυπα την 
συνεπιμέλεια 7 χρόνια και έχουμε 2 δίδυμα σχεδόν στην εφηβεία. Προτείνω ΑΠΟΛΥΤΑ την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους. Πόσα παιδιά δεν 
έχουν σπίτι να μείνουν!!! Η εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 2 κατοικίες των γονιών τους δίνει ευκαιρίες 
στα παιδιά να εκτιμήσουν πολλά πράγματα στην ζωή τους. Και κυρίως δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίζουν από 
κοινού και εξίσου την αγάπη των γονιών τους. ΔΕΝ δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα δημιουργούν οι 
αποκλειστικότητες. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:02 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:37 | Αριστοκλης Παπαγεωργιου Μαρια Ρωτά, οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια και 
εκπαιδεύτρια στην οικογενειακή – Συστημική προσέγγιση.Είναι ένα νομοσχέδιο ουτοπικά επικίνδυνο γιατί 
ακριβώς ενώ προσπαθεί να καθορίσει την καθημερινή πραγματική ζωή των παιδιών, είναι στην ουσία εκτός 
πραγματικότητας. Είναι ένα νομοσχέδιο που σε καμία περίπτωση δεν νοιάζεται για την ψυχική υγεία των παιδιών. 
Φαίνεται ότι έχει να κάνει περισσότερο με την ικανοποίηση που διεκδικούν όλοι οι πατεράδες που θεωρούν ότι 
έχουν αδικηθεί από μητέρες που χρησιμοποιούν τα παιδιά ως μέσο ελέγχου, εκδίκησης και καταβολής διατροφής. 
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Στην ουσία με το νομοσχέδιο αυτό οι πατεράδες «θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω» και πάνε να γίνουν σχεδόν 
ίδιοι με τις μητέρες των παιδιών τους που μέχρι τώρα κατηγορούσαν. Πριν μπω σε μια ανάλυση των σημείων που 
έχω ένσταση σε σχέση με την ψυχολογική υγεία των παιδιών θα ήθελα να πω κάτι αυτονόητο: τα παιδιά των 
χωρισμένων γονιών είναι πολύ σημαντικό να περνούν χρόνο και με τους δύο γονείς. Η ιδανική κατάσταση θα ήταν 
οι γονείς να χωρίζουν όμορφα και πολιτισμένα, να αφήνουν έξω το παιδί από τις προσωπικές τους διαφορές, να 
ενισχύει ο ένας θετικά την εικόνα του άλλου στα παιδί, να μένουν χωροταξικά κοντά, να συνεργάζονται για 
σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με το παιδί, να περνάει ισόποσο χρόνο το παιδί και με τους δύο γονείς, να 
διαμορφώνεται ο χρόνος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού, να μην χρησιμοποιείται το παιδί ως 
μοχλός πίεσης είτε για να εκφραστούν αρνητικά συναισθήματα είτε για χρήματα. Η κατάσταση που μόλις 
περιέγραψα είναι στατιστικά ένα 20%. Αυτοί οι γονείς το εν λόγω νομοσχέδιο δεν θα το χρειαστούν γιατί στην 
ουσία έχουν κάνει από μόνοι τους αυτό που ορίζει το νομοσχέδιο. Οι γονείς αυτοί δεν έχουν καταφύγει καν στα 
δικαστήρια. Το νομοσχέδιο λοιπόν έχει να κάνει ως επί το πλείστον με γονείς που δεν έχουν καλή σχέση, που 
έχουν καταφύγει στα δικαστήρια και τώρα θα ξανανοίξουν όλες οι υποθέσεις, σε γονείς που δεν έχουν καταφέρει 
να τα βρουν μεταξύ τους. Με πρόφαση λοιπόν την ψυχική υγεία του παιδιού που έχει ανάγκη και τους δύο γονείς 
εξίσου (που είναι μια ξεκάθαρη αλήθεια αυτό) θα ανοίξει ένας καινούργιος κύκλος δικαστικών αντεγκλήσεων και  
ένα ή παραπάνω παιδιά που δεν θα έχουν μια σταθερή βάση, που θα μετακινούνται συνεχώς από ένα σπίτι σε 
ένα άλλο σπίτι. Το πρώτο επίμαχο σημείο του νομοσχεδίου έχει να κάνει με τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. 
Πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τον γονέα θύτη. Αν βρίσκεται η υπόθεση ακόμα στα 
δικαστήρια ο γονέας που έχει κατηγορηθεί ως θύτης έχει δικαίωμα στην ισόποση επικοινωνία και διαμονή του 
παιδιού σε αυτόν. Μια αμετάκλητη δικαστική απόφαση στην Ελλάδα μπορεί να πάρει και 10 χρόνια. Το δεύτερο 
επίμαχο σημείο έχει να κάνει με την καθημερινότητα του παιδιού. Και θα φέρω ένα πραγματικό παράδειγμα: 9 
χρονών αγόρι που μένει με την μητέρα του στο Χαλάνδρι και ο πατέρας μένει στη  Γλυφάδα. Το αγόρι πηγαίνει 
στο δημόσιο Χαλανδρίου και όλες οι δραστηριότητες του είναι σε κοντινή απόσταση. Πως ακριβώς θα περνάει το 
1/3 ή το ½ του χρόνου με τον πατέρα. Ένας από τους δύο θα πρέπει να μετακομίσει. Είναι προς όφελος του παιδιού 
να περνάει την μισή ζωή του σε ένα αυτοκίνητο; Το τρίτο επίμαχο σημείο είναι η σύγχυση της μέριμνας με την 
επιμέλεια. Ποιος θα αποφάσιζε για το παιδί; Σε ποιο σχολείο θα πάει; Ποιες είναι οι δραστηριότητες που θα 
ακολουθήσει; Θα πάει σε κάποιο πάρτι ή όχι; Τι ώρα θα γυρίζει τα Σάββατα; Δύο άνθρωποι που δεν έχουν 
καταφέρει να συνεννοηθούν μέχρι τώρα στη ζωή τους,  με συνεχείς αλληλοκατηγορίες, πως θα συναποφασίζουν; 
Ή για κάθε μία παραμικρή απόφαση θα πηγαίνουν στο δικαστήριο; Πως αυτό ακριβώς ενισχύει την ψυχική υγεία 
του παιδιού; Το παιδί στην ουσία καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις γονέων 
που αντιδικούν. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:29 | Κωνσταντίνος Μαρθαρης Θελουμε απλά να είμαστε ενεργά παρόν στη ζωη των 
παιδιών μας!!!! Αν κακοποιούσαμε τα παιδιά μας θα κλαίγανε να μείνουν μαζί μας έστω μια ώρα παραπάνω!!!! 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΘΕΤΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ !! Ο μοναδικός επίσημος 
φορέας το χαμόγελο του παιδιού επίσημος δηλώνει ότι οι γυναίκες είναι αυτές Που κακοποιούν τα παιδιά σε 
ποσοστό διπλάσιο σχεδόν από ότι οι μπαμπάδες !! ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΡΑΜΕΛΑ να προσπαθούν να 
παρουσιάσουν όλο τον ανδρικό πλυθησμο οτι είμαστε τέρατα!!! ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, τα οποία μας έχουν ανάγκη!!! Ίσος χρόνος και για τους δυο γονείς 50/50, Εναλασσομενη κατοικία, 
Κοινή ανατροφή, Ζούμε στο 2021 όχι στο 1983!!! Ελπιζω να δικαιωθούν τα παιδιά μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:15 | Χρυσανθακόπουλος Χ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1511 Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου (…) 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων , καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.(…). 
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31 Μαρτίου 2021, 15:18 | Κώστας Ανεμουδης  Άρθρο 5: Το παιδί μου έχει ανάγκη να με γνωρίζει.Το σπίτι μου 
είναι και σπίτι του. Οι τοίχοι στην μητέρα του δεν θα διαμορφώσουν την τύχη του. Τροποποιήστε σας παρακαλώ 
το Άρθρο 1511 (ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων). 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:11 | Γιώργος Ανδρουλάκης Άρθρο 5Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Να μην 
μεγαλώσουν στην ανισότητα που μεγαλώσαμε εγώ με τα αδέρφια μου. Ο μπαμπάκας μου είναι διαμάντι και 
έχασα όλη την παιδί μου ηλικία μαζί του ΑΝΑΙΤΙΑ!!! Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για μπαλάκι, βαλίτσα 
κλπ. Την αγάπη του μπαμπάκα μου στην παιδική μου ηλικία δεν μου την πρόσφερε κανένα έπιπλο. ΗΜΑΡΤΟΝ! 
Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών μας. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία δεν είναι πρόβλημα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:01 | Παυλος Ανδρεου Άρθρο 5Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών.Εκ παραδρομής εστειλα για την διαμεσολάβηση στο 
άρθρο αυτο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:09 | Παυλος Ανδρεου ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:53 | Παυλος Ανδρεου Άρθρο 5Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:03 | Αλεξία Τσούνη Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ 
αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην 
περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία.Ο υπάρχων νόμος 
1329/1983 είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία.Το νομοσχέδιο εισάγει στην 
πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί πιθανώς θα 
καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα :α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη 
απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-
10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού).β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες και συνή θα διευκολύνει τη μη καταβολή της.γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι 
των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας.δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
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καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας.ε) 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης.στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων ψυχοκοινωνικών δομών.ζ) Η 
αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις 
σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά.Ζητάω την απόσυρση του νομοσχεδίου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:25 | Αντωνια Ξέρετε σε πόσους παιδοψυχολόγους έχω απευθυνθεί αγαπητοί; Ξέρετε ποσο 
ιδρώτα έχω ρίξει για να πετύχω όλα αυτά που μου συνέστησαν; «Σταθερότητα, αίσθημα ασφάλειας, ομαλότητα, 
σεβασμός στα αναπτυξιακά στάδια αλλά και στις ανάγκες του παιδιού, προσαρμοστικότητα, ηρεμία». Δεν θα 
μιλήσω για χρήματα που δαπανήθηκαν,τα χρήματα είναι το τελευταίο που μια Μάνα θα προτάξει ως 
σημαντικότερο-σε αντίθεση με τους «Ενεργούς» πατεράδες. Βλέπω πια και εγώ και οι ειδικοί του παιδιού τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών μου. Με ποιο δικαίωμα και ποιος θα γκρεμίσει ότι έχτισα; Κανένας! Απόσυρση 
του νομοσχεδίου! Το συμφέρον του παιδιού πάνω από τα συμφέροντα πατεράδων και μαμάδων! Δεν μπορεί η 
συνεπιμελεια να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:15 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ Το προτεινόμενο άρθρο επιχειρεί και πάλι να εξειδικεύσει την 
αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του τέκνου, η οποία είναι έννοια νομική, με αξιολογικό περιεχόμενο, που 
εξειδικεύεται κάθε φορά από το δικαστήριο. Γι’ αυτό η κρίση του δικαστηρίου ως προς το αν, ενόψει των 
περιστάσεων που δέχθηκε και για την ύπαρξη των οποίων κρίνει ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συμφέρον του 
τέκνου, υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1976/2008). Σύμφωνα με πάγια νομολογία των εθνικών μας 
δικαστηρίων, το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του 
εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας 
είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και 
η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση 
του βαθμού της ωριμότητάς του. Δηλαδή σύμφωνα με την πάγια νομολογία για την εκτίμηση του συμφέροντος 
του τέκνου λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της κάθε περίπτωσης που ποικίλουν και είναι, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, ο δεσμός του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς/τις αδελφές του, ενδεχομένως και με 
πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος, το μέχρι και την διάσπαση ή το διαζύγιο σταθερά διαμορφωμένο 
περιβάλλον και οι συνήθειες του παιδιού, ο χρόνος που μπορεί κάθε γονέας να διαθέσει, η καλή ψυχική και 
σωματική υγεία του γονέα κ.α. Στον βαθμό που στο νομοσχέδιο επιλέγονται περιοριστικά κάποια από τα 
ενδεικτικά κριτήρια η διάταξη καθίσταται στενή και εξόχως προβληματική κατά την εφαρμογή της. Οπωσδήποτε, 
κατά πάγια νομολογία, για τη λήψη της απόφασης προς το συμφέρον του τέκνου δεν εξετάζεται ο λόγος του 
διαζυγίου ή της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή ιδίως ποιος από τους δύο ευθύνεται για την λύση του γάμου 
εκτός και εάν η συμπεριφορά του υπαιτίου γονέα έχει επιδράσει στην άσκηση της γονικής μέριμνας ή της 
επιμέλειας με τρόπο που αντιτίθεται στο συμφέρον του τέκνου και αναμένεται και έναντι του τέκνου η τήρηση 
ανάλογης συμπεριφοράς. Ωστόσο η αναφορά στο παρόν άρθρο–στο δεύτερο προστιθέμενο εδάφιο–, της φράσης 
«της συμπεριφοράς κάΚε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα» χωρίς σύνδεση της συμπεριφοράς με 
δυσμενείς συνέπειες για το τέκνο και πρόκλησης βλάβης σε αυτό, κινδυνεύει να εισαγάγει το στοιχείο της 
υπαιτιότητας στις σχέσεις των πρώην συζύγων ως καίριο για την ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου. Από μόνη 
της δε, η αδόκιμη και αόριστη φράση «κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα» θα οδηγήσει νομοτελειακά σε 
δικόγραφα 100άδων σελίδων που θα αναλύουν λεπτομερειακά όλη τη συμπεριφορά των γονέων από τη γέννηση 
του παιδιού και κατ’ αποτέλεσμα θα επιτείνει την αντιδικία μεταξύ των γονέων. Τέλος, δεν μπορεί να ανάγεται ως 
κριτήριο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου η τήρηση από τον γονέα τυχόν προγενέστερων 
συμφωνιών (ακόμη και εξωδικαστικών), οι οποίες άθ ίαιοΐο ενδέχεται να αποδείχθηκαν αντίθετες με το συμφέρον 
του τέκνου. Αναφορικά με την πρόβλεψη ότι «για την ανάΚεση της άσκησης της γονικής μέριμνας Κα λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η συμμόρφωση του γονέα με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο» τίθεται το ζήτημα στην μεν μη 
συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις εάν έχει κριθεί δικαστικώς στα ποινικά δικαστήρια η μη συμμόρφωση με 



1557 
 

το διατακτικό αυτών (άρθρο 169Α Ποινικού Κώδικα) και αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν στον γονέα, 
για την προστασία του συμφέροντος του τέκνου του, να μην συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίοι 
υπήρχαν κατά την έκδοσή τους ή προέκυψαν μετά. (κακοποίηση του τέκνου κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, 
ασέλγεια κ.α.), δηλαδή αν έχουν τελεστεί σε βάρος του τέκνου ή του άλλου γονέα ποινικά αδικήματα που 
βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Είναι γνωστό πόσο χρονοβόρα μπορεί να είναι η σχετική ποινική 
διαδικασία, ιδίως μάλιστα όσον αφορά κακουργηματικές πράξεις, ώστε στον χρόνο που εκδικάζεται σε επίπεδο 
ασφαλιστικών μέτρων ή κυρίας δίκης η ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας να μην έχει προλάβει εκδοθεί 
ποινική απόφαση κατά του υπαιτίου γονέα. Συνεπώς, δεν μπορεί να τίθεται το ανελαστικό κριτήριο της μη 
συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές διατάξεις ως καθοδηγητικός και καθοριστικός 
παράγοντας για την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Περαιτέρω, το εδάφιο 4 προβλέπει: «Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάΚε απόφαση σχετική 
με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριΚεί από το δικαστήριο ότι δεν 
αποτελεί προϊόν καΚοδήγησης ή υποβολής.» Η προϋπόθεση «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριΚεί από το 
δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καΚοδήγησης ή υποβολής» ενυπήρχε μέχρι τώρα ως σιωπηρή παραδοχή σε 
όλες τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου από τα δικαστήρια. Στις περιπτώσεις όπου η γνώμη του τέκνου δεν 
λαμβανόταν υπόψη, ήταν λόγω έλλειψης ωριμότητας ή ένδειξης επηρεασμού της από τον άλλο γονέα και η 
σχετική αξιολόγηση του δικαστηρίου περιλαμβανόταν ρητά και αιτιολογημένα στο σκεπτικό της απόφασης. 
Ωστόσο, η ρητή εισαγωγή της πρόβλεψης αυτής υποδεικνύει την αρνητική στόχευση του νομοσχεδίου σε σχέση 
με το συμφέρον του τέκνου και απηχεί την διαδομένη προκατάληψη ότι το παιδί δεν έχει ελεύθερη βούληση, 
παραβιάζοντας έτσι διεθνείς κανόνες και συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας 
του παιδιού, το οποίο θεωρείται αυτοτελής προσωπικότητα με δική του βούληση και αυτοτελώς προστατευτέα 
δικαιώματα. Ιδίως η πρόβλεψη αυτή παραβιάζει την διάταξη του άρθρου 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού αναλόγως με την ηλικία 
και την ωριμότητά του χωρίς άλλα κριτήρια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:48 | Ματίλντα Μαλίνα θεωρώ απαράδεκτο τον 21ο αιώνα, σε μία χώρα δικαίου, στη χώρα 
που γέννησε τη δημοκρατία να υπάρχει προτεινόμενο νομοσχέδιο που να μιλάει για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνεπιμέλεια. 
Δεν μπορεί να υποστηρίζουμε μία «λύση» φασόν, που να δίνεται σε κάθε περίπτωση ελαφρά την καρδία. 
Συμφωνώ με τη χρήση μιάς τέτοιας λύσης όταν και εάν οι γονείς έχουν τη δυνατότητα πλήρης συνεννόησης και 
επικοινωνίας με πρώτο και απόλυτο στόχο την ορθή ανάπτυξη των τέκνων τους. Ωστόσο, οι περισσότερες 
περιπτώσεις διαζευγένων ζευγαριών δεν έχουν καμία δίοδο επικοινωνίας, έχουν διάσταση απόψεων και 
προσωπικές διαφωνίες που δεν επιτρέπουν την πλήρη συνεννόηση και επικοινωνία. Δυστυχώς, τα παιδιά 
μπαίνουν στη μέση και ο γονέας που δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί την κατάσταση, τα χρησιμοποιεί και τα 
πληγώνει με «ελαφρυντικό» ότι φταίει ο άλλος γονέας και όχι ο ίδιος. Είναι πολύ ωραίο πράγμα ένα παιδί να 
μεγαλώνει με τους δύο γονείς του, αλλά είναι πιο ωραίο, χρήσιμο και απαραίτητο ένα παιδί να μεγαλώνει με τον 
άνθρωπο που θέλει να του δώσει κάθε εφόδιο ώστε να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο δυνατό ευτυχισμένο και 
υπέυθυνο άνθρωπο, ο οποίος δεν θα είναι θύμα καμίας κακοποίησης (ψυχικής ή σωματικής), επειδή ο γονέας του 
δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει ένα διαζύγιο. ΟΧΙ σε οποιαδήποτε υποχρεωτική «λύση» όταν μιλάμε για τα 
παιδιά μας. ΟΧΙ σε οποιαδήποτε πιθανότητα εκμετάλλευσης των παιδιών απο γονείς που είναι ακατάλληλοι να 
λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές. ΟΧΙ στη χρήση της συνεπιμέλειας ως όπλο στους γονείς για να εμπλέκονται 
και να δημιουργούν προβλήματα ο ένας στον άλλον. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:50 | Ν.ΠΑΦΙΛΙΑΡΗ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΕΝΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ, ΑΠΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ 
ΑΛΛΩΣΤΕ ΝΑ ΧΩΡΙΣΑΝ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ. Ο ΓΟΝΕΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ 1/3, ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΝΟΜΟ Η’ ΧΩΡΑ. ΑΝ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50ΧΛΜ, 50-50 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ ΜΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΝΟ, ΑΡΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ 
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ΓΟΝΕΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η’ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΓΟΝΕΑ ΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:15 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 .Το συμφέρον του τέκνου πρωτίστως 
εξυπηρετείται από την ισόχρονη ανατροφή και φροντίδα του τέκνου από τους δύο γονείς του, και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεών του καθώς και στην αποτροπή αποξένωσης του τέκνου με καθένα από του γονείς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:10 | μανια κ. Η εξαναγκαστική επιμέλεια που προτείνει το νομοσχέδιο, αλλά και η 
σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το συμφέρον του παιδιού, τις Διεθνείς 
Συμβάσεις για τα δικαιώματά του, καθιστώντας το από υποκείμενο δικαίου σε αντικείμενο. Απουσιάζει κάθε 
μέριμνα πλαισίωσης της, ως οφείλει σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου εξατομικευμένης κρίσης του δικαστή, 
με τις κατάλληλες υποδομές (ειδικά οικογενειακά δικαστήρια, αυτοτελείς κοινωνικές υπηρεσίες που θα 
γνωμοδοτούν). Προκρίνει δε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, επιβαρύνοντας το κόστος ενός διαζυγίου με 
αμφίβολα αποτελέσματα. Η αλλαγή κατοικίας για έναν ανήλικο αποδιοργανώνει τη ζωή ενός παιδιού, 
μεταβάλλοντας το σε παιδί με βαλίτσα. Λησμονεί τις ανάγκες, την ξεχωριστή προσωπικότητα και τον εύθραυστο 
ψυχισμό του παιδιού, ειδικά στις περιπτώσεις, που η εξαναγκαστική επιμέλεια ασκείται από τους δυο γονείς 
ανταγωνιστικά και εχθρικά, καθώς καθένας θα ζητεί διαφορετικά πράγματα από το παιδί Η επικοινωνία δεν είναι 
ωφέλιμο να μεταβάλλεται στην ουσία σε συμμετοχή στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα πολύ 
μικρά παιδιά. Ο νομοθέτης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε να προεξοφλεί τις ειδικές συνθήκες της κάθε 
ατομικής περίπτωσης. Η γενική εκ των προτέρων ρύθμιση με νόμο αντιστρατεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
το συμφέρον του παιδιού, το οποίο δεν μπορεί πάντοτε να ταυτίζεται με την ισόχρονη παρουσία των γονέων στη 
φροντίδα του και τη συνεχή εναλλαγή της διαμονής του. Όλες οι άλλες επιδιώξεις πρέπει να υποχωρούν μπροστά 
στο συμφέρον του παιδιού. Το άρθρο 5 πρέπει να απαλειφθεί. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:42 | μανια κ. Το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί. Το συμφέρον του παιδιού 
αποτελεί αόριστη νομική έννοια και πρέπει να εξειδικεύεται και να ερμηνεύεται από το δικαστή, με κριτήριο και 
τα στοιχεία που έχει υπόψη του. Η θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος«πρωτίστως από την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή αντιβαίνει στην έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού (Διεθνείς Συμβάσεις)και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν τα παιδιά, που βιώνουν 
κακοποίηση κ ενδοοικογενειακή βία, άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας. Συχνά, η απομάκρυνση του τέκνου 
από τον έναν γονέα είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. 
Η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη 
γνώμη τους για κάθε απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου).Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου πρέπει να 
εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της υπόθεσης. Δεν 
απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, 
όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:40 | Τσιαμη Ζωη ΝΑ γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματα«Άσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου.1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ , ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.2. Στο συμφέρον του τέκνου, ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕ 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την 
ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο.3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
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της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας.4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ». 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:24 | Παςχουδης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Είμαστε και εμείς γονείς !!! Έχουμε κάθε δικαίωμα να ζούμε και 
εμείς τα παιδιά μας! ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ !!! Ας μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόνο ‘!!!! ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΟΥΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ για να βλέπουμε τα παιδιά μας 2 ώρες την εβδομάδα όπως οι κρατούμενοι στις 
πιο σκληρές φυλακές !! ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΧΘΕΣ !!! Δε γινετε να π περιμένουμε αλλά 40 χρόνια , 
καταστρέφονται γενιές !1) κοινή ανατροφή2) 50/50 ίσος χρόνος και με τους δυο γονεις!!! Τα παιδιά έχουν δυο 
γονείς !!!! Όχι έναν γονέα και έναν επισκέπτη !!!3) εναλασσομενη κατοικίαΕλπιζω να εφαρμόσει όλα αυτά τα 
οποία εδω και ένα χρόνο ο άξιο αγαπητός κ Τσιάρας έβγαινε στα κανάλια και ανέφερε , υπάρχουν άπειρα βίντεο 
από συνεντεύξεις σε όλα τα κανάλια !!! Για πιο λόγο κάνετε πίσω κ υπουργέ και τραβάτε τον ορο ΣΥΝΈΠΙΜΕΛΕΙΑ 
;;;;;;; Μας δώσατε ελπίδες!! ΜΗ ΚΟΒΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΑΜΕΝΕΙ!!!! Ε Λ Ε Ο Σ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:27 | νικη ρουμπάνη Το συμφέρον του τέκνου χρειάζεται να συνυπολογίζεται με την ύπαρξη 
βίας μέσα στην οικογένεια και να προστατεύεται το παιδί άμεσα, όχι μετα από μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες. 
Είναι απαραίτητη η δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων πλαισιωμένων με τις κατάλληλες κοινωνικές 
υπηρεσίες. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:40 | Βασίλης Αναστασίου Άρθρο 5: Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Να μην 
μεγαλώσουν στην ανισότητα που μεγαλώσαμε εγώ με τα αδέρφια μου. Ο μπαμπάκας μου είναι διαμάντι και 
έχασα όλη την παιδί μου ηλικία μαζί του ΑΝΑΙΤΙΑ!!! Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για μπαλάκι, βαλίτσα 
κλπ. Την αγάπη του μπαμπάκα μου στην παιδική μου ηλικία δεν μου την πρόσφερε κανένα έπιπλο. ΗΜΑΡΤΟΝ! 
Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών μας. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία δεν είναι πρόβλημα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:29 | Ελίνα Δ είναι ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, το οποίο είναι μία αόριστη νομική έννοια ,ελαστική και δυναμική που 
χρήζει εξειδίκευσης από τον Δικαστή. Αλλά, αφού δηλώνει την «πίστη» του στην ανικανότητα του Δικαστή, έρχεται 
σε αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφισή του θα 
μας οδηγήσει κατ´ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και για μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:00 | Συμεών Εν έτη 2021 και μέτα από κόπους και αγώνες για εξίσωση των δυο φύλλων , τι 
ότι πιο λογικό η ίση αντιμετώπιση τους!!! Και οι δυο γονείς έχουν χρέος και υποχρέωση να είναι δίπλα στα παιδιά 
τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις με γνώμονα πάντα το συμφέρον του παιδιού Χωρίς εγωισμούς και 
αντιδικίες !!!!! ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗΒ) ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50 τα παιδιά δεν είναι κλάσμα , έχουν ανάγκη 
την παρουσία και των δυο γονέωνΓ! ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΜακάρι ο θεός να φωτίσει όλο το κόσμο για το 
καλό των παιδιών !!!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:25 | Κωστας Κ. Το συμφέρον του τέκνου είναι κοινή επιμέλεια,η αυτονόητη νομική ισότητα 
των γονέων και η εναλλασσόμενη κατοικία όπως ακριβώς αναφέρονται στο Ψήφισμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης 2079/2015. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:31 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα 
από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το 
δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου 
λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, 
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την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Η παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:22 | Νικολέτα Μπάγκου η προϋπόθεση της αμετάκλητης καταδίκης του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία κλπ. για να περιοριστεί ή αποκλειστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του ή για να τεκμαίρεται η 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας τελεί σε ευθεία σύγκρουση με τον Ν. 3500/2006 και τον Ν. 4135/2018 
(Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων μη επικοινωνίας 
(μη προσέγγισης της κατοικίας των σχολείων και των εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) ήδη από το αρχικό στάδιο 
της υποβολής της καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία κατά του κακοποιητικού γονέα.Η υποχρεωτική συν-
απόφαση των γονέων, που με διάφορους τρόπους ιδρύεται μέσα από τα άρθρα του νομοσχεδίου για πολλά 
θέματα τα οποία μέχρι πρότινος επιλύονταν από τον/την γονέα που έχει την επιμέλεια, σε περιπτώσεις 
συγκρουσιακής σχέσης των γονέων θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και θα αυξήσει την συχνότητα 
προσφυγής στη δικαιοσύνη, εξαντλώντας οικονομικά και καταβάλλοντας ψυχικά τον/την γονέα που έχει την 
επιμέλεια, με αποτέλεσμα να μην έχει τη δύναμη να αναθρέψει το παιδί του/της, αλλά και με πιθανό αποτέλεσμα 
την αποτροπή εκ των προτέρων από ένα μελλοντικό διαζύγιο προς αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.Η συνθήκη 
αυτή θα επηρεάσει κυρίως τις μητέρες, οι οποίες στην προσπάθεια ανατροφής των τέκνων τους ως εργαζόμενες 
ή άνεργες με τις πενιχρές διατροφές που επιδικάζονται από τα δικαστήρια, την έλλειψη υποστήριξης από το 
Κράτος στις μονογονείς και τη δύσκολη (σε πολλές περιπτώσεις) σχέση με τον πρώην σύντροφό τους και σε άλλες 
περιπτώσεις ακόμη και τη βίαιη σχέση με αυτόν, θα κληθούν να αντεπεξέρχονται στις αυξημένες δικαστικές 
δικλείδες που παρέχει το παρόν νομοσχέδιο στον άλλο γονέα καθώς και στην ισορρόπηση της ζωής τους και της 
ζωής των παιδιών τους πάνω στο λεπτό σκοινί του «1/3 χρόνου επικοινωνίας». 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:49 | Βασιλης Αδαμοπουλος ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΩ ΤΙΣ ΕΞΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ:➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
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την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:12 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σε αυτό το άρθρο επιβάλλεται να προστεθεί ότι το 
συμφερον του τέκνου ικανοποιείται με την ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ, ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ των γονέων του στην 
ανατροφή του. Τα παιδιά για να αναπτύξουν όλα τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους χρειάζονται πολλά και 
διαφορετικά ερεθίσματα. Με την ισόχρονη παρουσία των γονέων τους στη ζωή τους θα μπορέσουν να 
αναπτύξουν όλα τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους και να μείνουν μακριά από κακές επιρροές, όπως συμβαίνει 
με τα παιδιά των μη διαζευγμένων γονέων. Ο νομοθέτης του 1983 και η νομολογία των δικαστηρίων λειτούργησαν 
ΑΠΑΝΘΡΩΠΑ για δεκαετίες πάνω στις πλάτες γενεών και γενεών παιδιών. Ήρθε η ώρα να το διορθώσουμε αυτό. 
Ο νομοθέτης ΟΦΕΙΛΕΙ στα παιδιά μας να αναγράψει την ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:19 | Γιώργος Φ. Ο πατέρας μου ήταν ένα κάθαρμα. Μια ζωή εγώ προσπαθούσα να ξεφύγω 
αλλά το σοί και το χωριό μου έλεγε «ό,τι και να είναι, είναι πατέρας σου, πρέπει να έχεις καλή σχέση».Υπέφερα 
και έκανα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να λήξει μέσα μου ότι όχι, δεν πρέπει να έχω καλή σχέση με το ζόρι, 
δεν με βοηθάει να έχω καλή σχέση με το κάθαρμα, κι ας είναι πατέρας μου.Και εσείς νομοθετείτε τώρα αυτό που 
με σκλάβωνε, με το «πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων».Οσα παιδιά δεν έχουν καλό 
γονιό/γονείς , το συμφέρον τους είναι να είναι μακριά του(ς). 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:23 | ΚΩΣΤΑΣ Ζ. Μας ρωτήσατε εμάς τους πατεράδες εάν θέλουμε να αναλάβουμε όλοι αυτές 
τις ευθύνες??? Αν είμαστε ικανοί αναρωτηθήκατε??? Διαφωνώ με την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Να εφαρμοστεί 
μόνο συναινετικά, εφόσον και οι δυο γονείς αντιλαμβάνονται ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού μας, πέρα από 
εγωισμούς και μικροσυμφέροντα. Είναι ντροπή για το φύλο μας να αφήνουμε τη μητέρα των παιδιών μας να κάνει 
μεροκάματα δεξιά και αριστερά για να έχει τα απαραίτητα το παιδί μας, και μεις να καθόμαστε και να 
διαμαρτυρόμαστε για τη διατροφή. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:13 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΚΑΝΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΑΙΔΙ. ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑ ΜΕ 
ΕΞΩΣΟΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΚΟΣΤΙΣΕ ΑΥΤΟ 15,000Ε ΠΟΥ ΕΦΤΗΣΑ ΑΙΜΑ ΓΙΑΤΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΡΓΗ. ΔΕΝ ΥΠΕΙΡΧΕ 
ΒΙΑ. ΑΣΥΜΦΝΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ ΜΟΥ. ΗΜΟΥΝ ΑΨΩΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΠΩΣ Κ Η 
ΜΑΝΑ ΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΞΡΩΝΩ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΔΗ ΣΤΗΝ 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΥΠΟΤΗΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ. ΧΟΡΙΑ ΠΟΣΑ ΧΑΛΑΩ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Κ.Α ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΤΟΝ ΘΕΛΩ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΝΑ ΤΩΝ ΒΛΕΠΩ . ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΖΩ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΩ. ΙΣΩΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΙΣΙΑ ΟΛΑ , ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ,ΜΕΡΙΜΝΑ, ΚΑΙΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΗΡΧΕ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΩΣΤΑ. ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ… ΑΥΤΟ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΩΡΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΝΑ…. ΚΑΙ 
ΕΞΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΓΟΝΕΙΣ Κ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΕΑΝ ΧΡΙΑΣΤΟΥΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΙΝΟΥΝΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η 
ΜΑΜΑΔΕΣ. ΣΥΝΕΠΗΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟΚΑΙ ΤΟ ΑΣΧΗΜΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ 
ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ . Η ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΙΜΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΠΑΜΠΑ… ΤΟ ΒΙΩΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΕΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ. 
ΟΧΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΑΛΩΝΟΥΝ Η ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΖΗΜΑ ΣΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:48 | Μανος Κ. Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι έννοιες «ισόχρονη», 
«εναλλασσόμενη διαμονή» και «αποτροπή της γονικής αποξένωσης», καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την 
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κοινή γονική μέριμνα και συνεπιμέλεια. Σύμφωνα με την Aρχή της ισότητας των δύο γονέων άρθρο 1511 παρ. 3 
Α.Κ. , άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος , Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 18 ΔΣΔΠ) 
, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άρθρο 8 , Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015 
με σύσταση στα κράτη – μέλη να θεσπίσουν την εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου, τουλάχιστον για χρόνο 1/3 
της ζωής του με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα, ως ελάχιστο ποσοστό ικανοποίησης του τέκνου βάσει 
διεπιστημονικών – διακρατικών μελετών, επιβάλλεται η ενιαία και αδιάσπαστη γονική μέριμνα, για όλους τους 
γονείς, που δεν έχουν κριθεί ακατάλληλοι για το γονεϊκό τους ρόλο , ενώ απαιτούνται για την εναρμόνιση της 
νομοθεσίας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση που δεν είναι ξεκάθαρο στον 
νόμο , (σύμφωνα με την υπάρχουσα δομή του) , υπάρχει ο κίνδυνος να ακυρωθεί στην πράξη η ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων (άρθρο 1511 παρ. 2) στην ανατροφή και φροντίδα, τόσο από την απλή διαφωνία 
γονέων (άρθρο 1514) και να επανέλθουμε στο σημερινό καθεστώς, όπου υπάρχει η διάσπαση της επιμέλειας και 
η απόδοση της στον ένα μόνο γονέα, την μητέρα , λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πάγια νομολογία των δικαστηρίων 
βάσει της ξεπερασμένης από τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες βιο-κοινωνικής υπεροχής, αλλά και εν συνεχεία 
από την παρερμηνεία της παρ. 3 του Άρθρου 1514 περί «στενότερων δεσμών» και του Άρθρου 1520 περί 
«συνθηκών διαβίωσης». Οι ήδη διαμορφωμένοι πριν τη δίκη αποκλειστικοί ή έστω στενότεροι «έως τότε δεσμοί 
του τέκνου με το ένα γονέα» (άρθρο 1514 παρ. 3 γ’ Α.Κ.), δεν πρέπει να δίνουν σ’ αυτόν προβάδισμα στη γονική 
μέριμνα, εφόσον έχουν επιτευχθεί από τον γονέα κατά παράβαση του άρθρου 1532 εδ. β’ περ. 1 – 3 Α.Κ., δηλαδή 
: 1) με υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν 
το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2) με 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του ή με την κάθε τρόπο 
πρόκληση γονεϊκής αποξένωσης και διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς και 3) με υπαίτια παράβαση 
των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον μη έχοντα 
την επιμέλεια γονέα ή με την δια οποιουδήποτε άλλου τρόπου παρεμπόδιση της επικοινωνίας.Το άρθρο 1511 
παρ. 2 εδ. α΄ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :«Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:12 | Απέργης Κώστας «Μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για 
παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά 
χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό 
του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον 
κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. Και όχι απλώς να είναι σε επικοινωνία με τον κακοποιητή γονιό του: 
να βρίσκεται στο 1/3 του χρόνου στον πλήρη έλεγχο του γονέα που το κακοποίησε σωματικά ή και σεξουαλικά 
στερούμενο κάθε προστασίας. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν 
τη σιωπή και να μιλήσουν. Είναι σαν να τα παραδίδει στους κακοποιητές για να τα κακοποιήσουν ξανά και ξανά, 
να τα εκδικηθούν που μίλησαν, να τα εκβιάσουν, να τα κάνουν με κάθε τρόπο να ανακαλέσουν τη μαρτυρία τους 
προκειμένου οι δράστες να αθωωθούν. Είναι σαν η πολιτεία να προτρέπει τα παιδιά να υπομένουν την 
καθημερινή θυματοποίησή τους σιωπηλά, αφού αν τυχόν μιλήσουν θα ξέρουν τι θα τα περιμένει». Γιώργος 
Νικολαΐδης, Ψυχίατρος και Διευθυντής Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Ινστιτούτου Υγείας 
του ΠαιδιούΝα μην αλλάξει το άρθρο 1511. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:37 | Α. Καλοδούκα Το συμφέρον του κάθε παιδιού είναι διαφορετικό και ως τέτοιο πρέπει 
να κρίνεται στις δικαστικές αίθουσες. Αν διατυπωθεί το συγκεκριμένο άρθρο όπως το διαβάζουμε εδώ, τα παιδιά 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας θα μείνουν απροστάτευτα και θα δούμε σοβαρή αύξηση της ενδοοικογενειακής 
βίας, των γυναικοκτονιών και των παιδοκτονιών κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας όπως έγινε στις χώρες του 
εξωτερικού όπου εφαρμόστηκε η υποχρεωτική συνεπιμέλεια.Εμείς ήδη δεχόμαστε επειλές από τους ενεργούς 
μπαμπάδες πως μόλις περάσει το νομοσχέδιο θα μας πάρουν την επιμέλεια επειδή εκείνοι θα είναι δεκτικοί στο 
να μας τα δίνουν 1/3 του χρόνου. Εμείς που έχουμε επιβιώσει με νύχια και με δόντια από τη βία. 
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31 Μαρτίου 2021, 13:48 | Α. Καλοδούκα Το συμφέρον του κάθε παιδιού είναι διαφορετικό και ως τέτοιο πρέπει 
να κρίνεται στις δικαστικές αίθουσες. Αν διατυπωθεί το συγκεκριμένο άρθρο όπως το διαβάζουμε εδώ, τα παιδιά 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας θα μείνουν απροστάτευτα και θα δούμε σοβαρή αύξηση της ενδοοικογενειακής 
βίας, των γυναικοκτονιών και των παιδοκτονιών κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας όπως έγινε στις χώρες  του 
εξωτερικού όπου εφαρμόστηκε η υποχρεωτική συνεπιμέλεια.Εμείς ήδη δεχόμαστε επειλές από τους ενεργούς 
μπαμπάδες πως μόλις περάσει το νομοσχέδιο θα μας πάρουν την επιμέλεια επειδή εκείνοι θα είναι δεκτικοί στο 
να μας τα δίνουν 1/3 του χρόνου. Εμείς που έχουμε επιβιώσει με νύχια και με δόντια από τη βία. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:32 | ΕΛΕΝΑ Μ Α. Το άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. α΄ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :«Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
καθώς επίσης και ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Στο άρθρο αυτό θα πρέπει 
να προστεθούν οι έννοιες «ισόχρονη», «εναλλασσόμενη διαμονή» και «αποτροπή της γονικής αποξένωσης», 
καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την κοινή γονική μέριμνα και συνεπιμέλεια. Σύμφωνα με: 
– Αρχή της ισότητας των δύο γονέων άρθρο 1511 παρ. 3 Α.Κ. , άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος. – Διεθνής 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 18 ΔΣΔΠ). – Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
άρθρο 8. – Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015 με σύσταση στα κράτη – μέλη να θεσπίσουν την 
εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου, τουλάχιστον για χρόνο 1/3 της ζωής του με τον μη έχοντα την επιμέλεια 
γονέα, ως ελάχιστο ποσοστό ικανοποίησης του τέκνου βάσει διεπιστημονικών – διακρατικών μελετών. 
Επιβάλλεται η ενιαία και αδιάσπαστη γονική μέριμνα, για όλους τους γονείς, που δεν έχουν κριθεί ακατάλληλοι 
για το γονεϊκό τους ρόλο , ενώ απαιτούνται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση που δεν είναι ξεκάθαρο στον νόμο , (σύμφωνα με την υπάρχουσα δομή 
του) , υπάρχει ο κίνδυνος να ακυρωθεί στην πράξη η ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (άρθρο 1511 παρ. 
2) στην ανατροφή και φροντίδα, τόσο από την απλή διαφωνία γονέων (άρθρο 1514) και να επανέλθουμε στο 
σημερινό καθεστώς, όπου υπάρχει η διάσπαση της επιμέλειας και η απόδοση της στον ένα μόνο γονέα, την μητέρα 
, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πάγια νομολογία των δικαστηρίων βάσει της ξεπερασμένης από τις σύγχρονες 
επιστημονικές μελέτες βιο-κοινωνικής υπεροχής, αλλά και εν συνεχεία από την παρερμηνεία της παρ. 3 του 
Άρθρου 1514 περί «στενότερων δεσμών» και του Άρθρου 1520 περί «συνθηκών διαβίωσης». Οι ήδη 
διαμορφωμένοι πριν τη δίκη αποκλειστικοί ή έστω στενότεροι «έως τότε δεσμοί του τέκνου με το ένα γονέα» 
(άρθρο 1514 παρ. 3 γ’ Α.Κ.), δεν πρέπει να δίνουν σ’ αυτόν προβάδισμα στη γονική μέριμνα, εφόσον έχουν 
επιτευχθεί από τον γονέα κατά παράβαση του άρθρου 1532 εδ. β’ περ. 1 – 3 Α.Κ., δηλαδή : 1) με υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2) με διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του ή με την κάθε τρόπο πρόκληση 
γονεϊκής αποξένωσης και διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς και 3) με υπαίτια παράβαση των όρων 
της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον μη έχοντα την 
επιμέλεια γονέα ή με την δια οποιουδήποτε άλλου τρόπου παρεμπόδιση της επικοινωνίας. Β. Στο άρθρο 1511 
παρ. 4 Α.Κ. θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την γονεική αποξένωση έτσι ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις 
καθοδήγησης και υποβολής των παιδιών πριν από το δικαστήριο και να είναι σε θέση να αναγνωριστεί η 
πραγματική τους βούληση, όταν και μόνο όταν είναι αναγκαίο να αποφασισθεί κατά τρόπο διαφορετικό η γονική 
μέριμνα. Για να αποφορτιστούν τα δικαστήρια και να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος, έτσι ώστε να εκφράσουν 
τις απόψεις τους οι δυο γονείς και το ίδιο το παιδί, παρουσία ειδικών ψυχικής υγείας , θα πρέπει η διαδικασία να 
αρχίζει από το στάδιο της διαμεσολάβησης του Άρθρου 1512, με συμμετοχή διαμεσολαβητή από κατάλογο 
παιδοψυχολόγων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:34 | Κ.Π. Το συγκεκριμένο άρθρο έρχεται σε αντίθεση με διεθνείς συμβάσεις για τα 
δικαιώματα του παιδιού και της προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία (Ν.2101/1992 και Ν.4531/2018). Το 
συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να κρίνεται εξατομικευμένα, χωρίς να ορίζει ο νόμος ποιό είναι αυτό.Το 
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συμφέρον ενός παιδιού θύματος ενδοοικογενειακής βίας είτε είναι άμεσος δέκτης αυτής είτε τη δέχεται έμμεσα 
μέσω της κακομεταχείρησης της μητέρας του, είναι να προστατεύεται από τον κακοποιητικό γονέα.Η γνώμη του 
παιδιού θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Να αφαιρεθεί από το άρθρο το σημείο «εφόσον η γνώμη του 
τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» που παραπέμπει στην 
επιστημονικά αστήρικτη θεωρία «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης», «γονεϊκή αποξένωση», «αποξένωση», 
«υποβολή», «καθοδήγηση» ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί κατά καιρούς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:50 | Γιωργος Αγγελιδης ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΩ ΤΙΣ ΕΞΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ:➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:59 | Δημήτρης Το συμφέρον του παιδιού δεν μπορουμε να το ζυγίζουμε μαζί με την 
διατροφή ή με την επικοινωνία παιδιου/γονέα.Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη και τους 2 γονείς και τις 2 οικογένειες 
είτε του μπαμπά είτε της μαμάς.ειναι ξεχωριστοί άνθρωποι δεν είναι η προέκταση κανενός γονιού έχουν δικό τους 
χαρακτήρα και σαν γονείς έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τα παιδιά μας για να χτίσουν τον χαρακτήρα τους 
και όχι του χαρακτήρα τον δικό μας. δυστυχώς ή ευτυχώς θέλουμε δεν θέλουμε μας αρέσει ή δεν μας αρέσει έτσι 
είναι. τα παιδιά θα μεγαλώσουν θα ψάξουν θα ζητήσουν θα καταλάβουν… Μην επιδιώκετε κρίση του παιδιού σας 
όταν γίνει ενήλικας μπορεί να μην το σκέφτεστε ή να μην το φαντάζεστε τώρα που είναι νωρίς αλλά τότε θα είναι 
αργά… Γονείς συνεργαστείτε για το καλό των παιδιών σας πριν να είναι αργά…. 
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31 Μαρτίου 2021, 12:59 | ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ Κύριε Τσιαρα συγχαρητήρια για το έργο σας… Λίγες διορθώσεις 
και θα φτιάξουν ολα προς το συμφέρον του παιδιού…Να εφαρμοστεί ο νόμος 2079/2015. Εναλλασσόμενη 
κατοικία… 50/50 του χρόνου με διανυκτερεύσεις… Ίσα ολα…Είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού να έχει και τους 2 
γονείς στην ζωή του…Εμένα προσωπικά το 1/3 Δεν μου φτάνει… Ούτε και στο παιδί μου… Θέλω τουλάχιστον ίσο 
χρονο με αυτό που θα έχει και η πρώην συμβία μου με το παιδί μας…. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:55 | Γεώργιος Καλαφατάς Οι γονείς διαφορετικού φύλου πολύ σωστά είναι εξισωμένοι στο 
δικαίωμα στην εργασία, την ιδιοκτησία και τα πολιτικά δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.Το συμφέρον του 
τέκνου είναι η ισόχρονη ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων.Δεν είμαστε στην εποχή που τα κορίτσια 
μεγάλωναν με επαγγελματικό προσανατολισμό μαμάς-νοικοκυράς και δεν πρέπει από μία σύγχρονη καθολική 
δικαστική πρακτική να επανερχόμαστε στην πράξη σε αυτή την εποχή. Είμαστε στην εποχή εργαζόμενων μητέρων 
και πατέρων.ΤΟΝ ΙΣΟΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΌ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΡΗΤΑ 
Ο ΝΟΜΟΣ ΔΙΟΤΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΕΥΙ ΌΤΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ.Συμφέρον 
τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχη ́
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:08 | Μ Είμαι γιαγιά και ο πατέρας του εγγονού μου παραλίγο να ΣΚΟΤΩΣΕΙ την κόρη μου. 
Πείτε μου, σ’ αυτόν τον άνθρωπο (που συμμετέχει και στους ενεργούς μπαμπάδες) πρέπει να του δώσει η 
ελληνική δικαιοσύνη δικαιώματα να βλέπει και να έχει μέριμνα του παιδιού του; Τελεσίδικη απόφαση στα 
ελληνικά δικαστήρια μπορεί να πάρει μέχρι και δέκα χρόνια. Ως τότε θα εκθέσουμε έτσι το παιδάκι αυτό; 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:47 | Δημήτρης Κουτούφαρης Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
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31 Μαρτίου 2021, 12:24 | Ε. Παπαδημητρίου Το συμφέρον του παιδιού είναι έννοια σχετική και όχι απόλυτη. Για 
ένα παιδί, το συμφέρον του είναι να διαμένει και με τους δυο γονείς τους, για κάποιο άλλο να διαμένει μόνο με 
τη μάνα του ή με τον πατέρα του. Η ισόχρονη συμμετοχή που ευαγγελίζονται ομάδες συγκεκριμένων 
συμφερόντων, έρχεται για να εξυπηρετήσει τα δικά τους συμφέροντα και ουδόλως των παιδιών! Κάθε περίπτωση 
πρέπει να αξιολογείται εξατομικευμένα και αρμόδια να αποφανθούν θα πρέπει να είναι τα ελληνικά δικαστήρια 
και δη, οικογενειακά δικαστήρια με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία επί του οικογενειακού δικαίου. Το 
οικογενειακό δίκαιο που βρίσκεται σε ισχύ από το 1983 είναι ένα από τα πιο προοδευτικά της Ευρώπης, καθόλου 
δεν αποστερεί κανέναν γονέα από τα δικαιώματά του να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού, αντιθέτως έχει 
ως γνώμονα την προστασία του παιδιού, καθώς δίνει αυξημένη αρμοδιότητα απόφασης στο δικαστήριο. Τώρα, 
με αυτό το νομοσχέδιο, που έρχεται με απόλυτο και κάθετο τρόπο να επιβάλλει τη συν-ανατροφή, ανοίγει ο 
δρόμος για ακατάλληλους και κακοποιητικούς γονείς να περνούν χρόνο με τα τέκνα τους. Κανένας γονέας, ο 
οποίος θέλει και είναι σε θέση να προσφέρει στο παιδί του, δεν το αποστερείται με το ισχύον οικογενειακό δίκαιο. 
Η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων λόμπι είναι ο στόχος του εν λόγω νομοσχεδίου. Τέλος, ενώ το νομοσχέδιο προωθεί 
τη δήθεν ισότητα των φύλων, το σκεπτικό του είναι βαθιά μισογυνικό. Υπονοεί σε αρκετά σημεία ότι οι μητέρες 
είναι υπεύθυνες για την «καθοδήγηση» και «υποβολή» της γνώμης του τέκνου, ενώ για την ιδεολογική 
προπαγάνδα υπέρ του νομοσχεδίου εφευρέθηκαν αστείοι και αμφιλεγόμενοι όροι όπως αυτός της «γονεϊκής 
αποξένωσης». Σε μια χώρα, που κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη στους δείκτες ισότητας των 
φύλων, έρχεται αυτό το νομοσχέδιο να συμπιέσει ακόμη περισσότερο τις γυναίκες-μητέρες, εξωθώντας τις στο να 
μη χωρίζουν ποτέ και να ανέχονται κακοποιητικούς συζύγους, προκειμένου να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά 
τους και να μην χάσουν μια περιουσία, εάν την έχουν, σε δικηγόρους. Σε μια χώρα, όπου η ενδοοικογενειακή βία 
ανθεί, εσείς θέλετε να δώσετε 1/3 επικοινωνία τουλάχιστον, με δυνατότητα μάλιστα να διεκδικήσει άλλο 1/3, σε 
έναν κακοποιητικό γονέα για τον οποίο η υπόθεση θα τελεσιδικήσει μετά από 10 χρόνια. Ασφαλώς όλες οι 
περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Και ασφαλώς σημαντικός αριθμός διαζευγμένων πατεράδων δεν είναι κακοποιητικοί. 
Είναι δυνατόν όμως ένας νόμος να αποφασίζει για όλους το ίδιο, για τόσα λεπτά και ευαίσθητα θέματα; Μήπως 
επίσης το διακύβευμα, αυτό που «πονάει» τόσους μπαμπάδες είναι και η μηνιαία διατροφή των 200 ευρώ, που 
νομίζουν δήθεν ότι πληρώνουν τη μάνα; Αν ποτέ πάρουν την ισόχρονη ανατροφή, αυτά τα 200 ευρώ ούτε για μια 
εβδομάδα δεν αρκούν για να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσης ενός παιδιού. Και εάν βέβαι μιλήσουμε για την 
αφρόκρεμα του λόμπι, οι διατροφές που καλείται να καταβάλει βέβαια είναι υπερπολλαπλάσιες των 200 ευρώ, 
οπότε ίσως εκεί βρίσκεται το πραγματικό διακύβευμα και όχι στην έγνοια για τα παιδιά…Ως γνωστόν, money 
makes the world go round… Κλείνοντας επαναλαμβάνω ότι: 1. το ισχύον δίκαιο είναι επαρκέστατο, 2. οι βελτιώσεις 
θα έπρεπε να γίνουν σε επίπεδο επιμόρφωσης των δικαστηρίων και οργάνωσης/υποστήριξης κοινωνικών 
υπηρεσιών που θα συνεπικουρούν την οικογένεια και 3. η στόχευση του Υπουργείου είναι η ικανοποίηση 
συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:51 | Μαγδα Φ Το νομοσχέδιο βάζει σε κινδυνο παιδιά και μητέρες που έχουν υποστεί 
ενδοοικογενειακή Βία.Υπάρχει η συναινετική επιμέλεια και έτσι πρέπει να μείνει. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:49 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. 
ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
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ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις 
μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 

31 Μαρτίου 2021, 12:21 | daffy13 ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 



1568 
 

παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 

31 Μαρτίου 2021, 12:44 | daffy ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 

31 Μαρτίου 2021, 12:46 | dimi zara ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
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εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 

31 Μαρτίου 2021, 12:09 | zarako ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
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παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:39 | Κατερινα Ο κακοποιητής μπαίνει στη φυλακή δεν του δίνουμε δικαιώματα. Ειδικά 
δικαιώματα εις βάρος των παιδιών τους γιατί μόνο εις βάρος τους είναι να περνούν χρόνο και να αποφασίζουν 
για αυτά κακοποιητές μπαμπάδες που ζουν και αναπνέουν μόνο για να εκδικηθούν την πρώην σύντροφό τους που 
ΤΟΛΜΗΣΕ να μιλήσει και να τους εκθέσει. Αυτό μόνο τους νοιάζει και καθόλου τα παιδιά τους. Αν τους ενοιαζαν 
τα παιδιά τους δεν τα κακοποιούσαν έμμεσα κακοποιώντας τη μητέρα τους μπροστά στα μάτια τους. Αυτή η βία 
στη ψυχή των παιδιών πρέπει να τελειώσει. Ή πρέπει μήπως να περιμένουμε όπως στη Γαλλία να γίνουν 
εκατοντάδες γυναικοκτονίες μπροστά στα μάτια των παιδιών για να αλλάξουμε και πάλι νομοθεσία; Αυτό το ν/σ 
μας πάει πολλά χρόνια πίσω… Κατάργηση τώρα! 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:35 | ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΑΥΤΟ, 
ΑΛΛΩΣΤΕ, ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:35 | Γίωργος Κοκκος Τα 2 και 3 προτείνω να γίνουν ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο κλπ. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της αναλόγως. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:08 | Γίωργος Κοκκος Το 2 προτείνς να γίνει ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Να προστεθεί δηλαδή το ισόχρονη. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:00 | ΜΗΤΕΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ: Οι οικογενειακές 
σχέσεις είναι σύνθετες και περίπλοκες. Ο εμπνευστής του νομοσχεδίου είτε δεν έχει ιδέα από την οικογενειακή 
πραγματικότητα είτε προσπαθεί να ταυτίσει εσκεμμένα το συμφέρον του παιδιού με εκείνο των γονέων, των 
ανιόντων αλλά και τρίτων. Τον εμπνευστή του νομοσχεδίου στην πραγματικότητα τον απασχολεί, όχι το συμφέρον 
του παιδιού, αλλά το πως θα κατηγορήσει τη μάνα του παιδιού ως «αποξενώτρια», ώστε να χάσει η μάνα την 
επιμέλεια και το παιδί να μεγαλώσει με επιμελήτρια την ενεργή γιαγιά/νταντά, με εμπλοκή όλων των 
παρεμβατικών συγγενών, δηλαδή με τη μεταφορά της προ του γάμου τοξικότητας και μετά τη λύση του. Αυτό για 
το νομοθέτη πρέπει να γίνει με όποιο κόστος, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. Αυτό για να επικοινωνηθεί 
στην κοινωνία βρέθηκε το πλαστό επιχείρημα 50/50 – ισότητα. Έτσι ένας πολίτης, ο οποίος δεν γνωρίζει από 
τέτοιες καταστάσεις, θα μπορούσε κάλλιστα «να πέσει στη φάκα» της δήθεν ισότητας των γονέων, 
παραγνωρίζοντας τις κακές μεταξύ τους σχέσεις, τα γεγονότα τυχόν κακοποίησης παιδιού ή/ και μητέρων, την 
εμπλοκή ανιόντων, τρίτων κλπ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ, 
ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ 
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ. Το επιχείρημα της δήθεν 
«αποξενώτριας» μάνας αποτελεί το ίδιο άλλοθι που αποτελούσε το ότι η δημόσια υγεία είναι αντιπαραγωγική, 
ώστε να τη διαλύσουν και τώρα στην πανδημία να καταλάβουν ότι τελικά μόνο στη δημόσια υγεία μπορούμε να 
καταφύγουμε στα δύσκολα. Το ίδιο και για τη δημόσια παιδεία κλπ. Μέσα από προπαγάνδα στα γνωστά μέσα, με 
χορηγίες σε ιδρύματα, πληρωμένες διαφημίσεις κλπ, εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα δεν έχουν χρήματα για τη 
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διατροφή του παιδιού τους, προσπαθούν να αποδομήσουν τη νευραλγική για κάθε παιδί σχέση μάνας – τέκνου, 
η οποία καταρρέει μπροστά στη δύναμη που δίνει ο εμπνευστής του νομοσχεδίου σε ανιόντες αλλά και ΤΡΙΤΟΥΣ 
(!), οι οποίοι, παραγκωνίζοντας το ρόλο του γονέα, κατοχυρώνουν απευθείας δικαίωμα επικοινωνίας με ανήλικα, 
στην τυχόν παρέμβαση ή επικινδυνότητα των οποίων, το παιδί αφήνεται ΕΡΜΑΙΟ. Ανιόντες αλλά και τρίτοι, αντί 
για υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα λογοδοσίας έναντι γονέων. Αλήθεια από πότε οι γονείς δεν είναι αρκετοί για να 
αποφασίζουν με ποιον θα έρχεται σε επαφή το παιδί τους; Όσοι θεωρούν τα εγγόνια δύο φορές παιδιά τους, τα 
παιδιά των ανηψιών δύο φορές ανήψια και λοιπά αιτήματα που χρήζουν άλλου είδους αξιολόγησης, αν θεσπιστεί 
υποχρέωση διατροφής του τέκνου ΕΝΑΝΤΙ αυτών, θα αρχίσουν να σφυρίζουν αδιάφορα, λέγοντας ότι από 
πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση… ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ, 
ΕΝΩ ΟΤΑΝ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ, ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΗ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ Ο 
ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ (!) ΓΕΝΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΡΙΑ ΣΕ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΟΙΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΑ;;;; ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ προκειμένου να εξυπηρετηθεί σε πολλές περιπτώσεις ο εγωισμός και η 
κτητικότητα των παρεμβατικών τρίτων (ανιόντων, θείων και λοιπών τεταρτοξάδελφων) σε βάρος του 
συμφέροντος του παιδιού στην ηρεμία, στη σταθερότητα, την επιλογή, την πρόοδο και τη σύνδεση με την ίδια του 
τη μάνα, η οποία πρέπει πάση θυσία να αποδομηθεί. ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ ΠΟΣΕΣ «ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ» έχουν 
ταλαιπωρήσει παιδιά και μητέρες… Αντιθέτως, ο νομοθέτης ΑΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΟΙ 
ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΤΑΜΕΝΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΛΟΚΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ DE FACTO ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τέλος, και σημαντικότερο τα του ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ λύνουν πολλές απορίες…. ΑΝΤΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:16 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΝΟΥ ‘Συμφέρον του παιδιού’, είναι μία αόριστη, ελαστική νομική έννοια 
κατά το Σύνταγμα, η οποία εξειδικεύεται κατά περίπτωση από το δικαστήριο. Επομένως, δεν είναι δυνατόν ο 
νομοθέτης να ορίζει εκ των προτέρων πως το συμφέρον του παιδιού εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς – είναι σαν να κάνει υποδείξεις στο δικαστή ή να μην τον εμπιστεύεται. 
Επιπλέον, το θέμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:27 | Ασπασια Γιαννουλατου Οι Johnston, Campbell και Tall (1985) χρησιμοποίησαν 
δεδομένα για 80 διαζευγμένες οικογένειες με 100 παιδιά για να αναπτύξουν μια τυπολογία παραγόντων που 
συμβάλλουν στο αδιέξοδο των καταστάσεων του συγκρουσιακού διαζυγίου. Η πλειονότητα των γονέων σε αυτή 
τη μελέτη παρουσίασε χαρακτηριστικά παθολογίας χαρακτήρων, ορισμένοι δε εμφανώς διαταραχές 
προσωπικότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κίνητρο για τη διαφωνία μεταξύ των συζύγων, προήλθε 
περισσότερο από τα διαρκή χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως η ανάγκη να πολεμήσουν, παρά από 
τις συνθήκες του χωρισμού ή τις ανάγκες του παιδιού. Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) εξέτασαν 
ατομικούς, οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών 
μετά το διαζύγιο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η 
μετακόμιση σε νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι πολλοί σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή 
προσαρμογή του παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή 
εχθρότητα και η δυσκολία προσαρμογής των γονέων . Συνεπώς, σε μια συγκρουσιακή διάσπαση συμβίωσης, όπου 
εκτός από τις σωματικές βλάβες, έχει επέλθει και εξακολουθητικά έντονη ψυχολογική βία και εκβιασμός του 
τύπου: «θα σε καταστρέψω, δεν θα ξαναδεις τα παιδιά ποτέ ξανα, εάν τολμήσεις τα πάρεις και φύγεις» και όλα 
αυτά μπροστά στα μάτια των παιδιών, πώς θα μπορέσουν να ξεπεραστούν, ώστε να οδηγηθεί το πρώην ζευγάρι 
σε πολιτισμένο καθορισμό της επιμέλειας των τέκνων; Έχετε διερωτηθεί ΤΙ σημαίνει κακοποιητικός σύντροφος; 
Ιδού, ενδεικτικά: Στις 28/11/2019 η 31χρονη Κλειώ, ΑΜΕΑ, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 40χρονο φίλο 
της μέσα στο σπίτι τους στον Κατσαμπά Ηρακλείου Κρήτης. Στις 22/12/2019 η 33χρονη Αδαμαντία δολοφονήθηκε 
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από τον 54χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους, 
όπου βρίσκονταν και το 4χρονο παιδί τους, στη Νέα Αλικαρνασσό Κρήτης. Στις 23/01/2020 μια 50χρονη γυναίκα 
δολοφονήθηκε από τον 48χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του κι 
αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο μέσα στο σπίτι τους στην Μακρακώμη Φθιώτιδας. Στις 18/08/2020 μια 52χρονη 
γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 60χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του 
μέσα στο σπίτι τους στην Παναγία Καλαμπάκας, όπου ζούσαν με τα 3 παιδιά τους. Στις 26/10/2020 μια 37χρονη 
γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην Καλλιθέα, όπου ζούσαν με τις 2 
κόρες τους. Στις 22/11/2020 μια 44χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 44χρονο σύζυγό της, ο οποίος την 
πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους στον Πύργο Διρού Μάνης, όπου ζούσαν με τα 
2 παιδιά τους. Οι Steinman, Zemmelman και Knoblauch (1985), σε μια μελέτη 51 οικογενειών με συνεπιμέλεια , 
εντόπισαν μια λίστα παραγόντων που οδηγούν σε μια επιτυχημένη ρύθμιση. Αυτοί οι παράγοντες ήταν ο 
σεβασμός και η εκτίμηση του δεσμού μεταξύ των παιδιών και των πρώην συζύγων, ικανότητα αντικειμενικής 
κάλυψης των αναγκών του παιδιού μετά το διαζύγιο, η ικανότητα για ενσυναίσθηση των αισθημάτων του παιδιού 
και του συν-γονέα, η ικανότητα να μετατοπίζονται οι συναισθηματικές προσδοκίες από το ρόλο του συντρόφου 
στο ρόλο του συν-γονέα και η ικανότητα των πρώην συζύγων να δημιουργούν νέα όρια ρόλου και να δείχνουν 
υψηλή αυτοεκτίμηση και ευελιξία. ΩΣΤΟΣΟ,ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΗΝ 
ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ, ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΠΟΥ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΤΑΝ ΕΞ ΥΠΑΡΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ, ΕΡΕΙΔΟΜΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:10 | Αντιγόνη Γραμματα O γονιός πατέρας θυμάται τα δικαιώματά του και επιλεκτικά τις 
υποχρεώσεις του μόνο μετά την λήξη του γάμου και όχι κατά την διάρκειά του; Γιατί οι φωτεινές εξαιρέσεις που 
εντός του γάμου ασκούν πραγματικά τον γονεΪκό τους ρόλο, δεν χρειάζεται να «διαπραγματευτούν» την 
συνάσκηση της επιμέλειας, έχουν ήδη αποδείξει στον εαυτό τους και στο παιδί τους ότι είναι επαρκείς, άξιοι και 
ικανοί να συνασκήσουν την επιμέλεια και αυτό, στη διάσπαση της συμβίωσης, είναι ο παρονομαστής. Είναι άραγε 
πραγματικά μια τέτοια απόφαση για το συμφέρον του παιδιού; Και μήπως τελικά εδώ φαίνεται η επιπολαιότητα 
που διακρίνει αυτό το νομοσχέδιο που ενώ η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει την συνεπιμέλεια 
κατανέμοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της γονεϊκότητας ισάξια και στους δύο γονείς, θέλει να το κάνει 
βεβιασμένα. Δεν υφίσταται «ραγδαία αύξηση των οικογενειακών διαφορών που οδηγούνται στα δικαστήρια». 
Αντιθέτως, και ευτυχώς, υπάρχει ραγδαία αύξηση των γάμων που λύνονται με συναινετικά διαζύγια. ΟΧΙ στην 
χρησιμοποίηση του αντιεπιστημονικού συνδρόμου γονεϊκής αποξένωσης το οποίο όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται 
από επιστημονικούς φορείς αλλα και από πολλά δικαστήρια του εξωτερικού. Όπου λάθος εκτιμήσανε και το 
χρησιμοποίησαν είχαν ολέθρια αποτελέσματα, όπως στη Αμερική. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:55 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ.Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ,ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ.ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΘΑ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΗ Η ΣΕ  
ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ.ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ.ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ? 
ΟΧΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΙΣΟΓΥΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΩΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:43 | Παναγιώτης Νικολακάκος Το συμφέρον του τέκνου είναι κοινή επιμέλεια,η αυτονόητη 
νομική ισότητα των γονέων και η εναλλασσόμενη κατοικία όπως ακριβώς αναφέρονται στο 
Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015.Ευχαριστώ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:20 | Αντώνης Παπασταύρου Με την πρόταση για το άρθρο 1511 ΑΚ, το παιδί εξαφανίζεται 
από τη ρύθμιση και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. Διατάξεις που βρίσκονται σε 
αντινομία με άλλες διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: α) Η παρανόηση της 
λειτουργίας του άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του παιδιού ως γενική 
προϋπόθεση για τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με το ΣχΝ ρυθμίζονται 
τα κριτήρια ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως η διάταξη περιέχει 
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κριτήρια που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί ενός συγκεκριμένου 
θέματος γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). β) Στο άρθρο 1441 ο νομοθέτης αγνοεί τις επόμενες ρυθμίσεις για την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του άρθρου 1441 είναι να προβλέπει το 
ελάχιστο περιεχόμενο της συμφωνίας αναφορικά με τα παιδιά. γ) Στο άρθρο 1513 σε συνδυασμό με το 1520, 
εντοπίζεται το εξής παράδοξο: σε σχέση με την απαίτηση του νόμου να περνά το παιδί το 1/3 του χρόνου του με 
τον ένα γονέα, τίθενται προϋποθέσεις και δικλίδες για να διασφαλίζεται το συμφέρον του, αλλά για την 
επιχειρούμενη (με τη λέξη “εξίσου”) ισόχρονη παραμονή του με τον κάθε γονέα δεν τίθεται καμιά προϋπόθεση. 
Εξάλλου, η άνωθεν καθιέρωση της ισόχρονης εναλλασσόμενης διαμονής του παιδιού με τον κάθε γονέα 
αντιφάσκει με την ίδια την έννοια της συνεπιμέλειας, αφού ακριβώς αυτό το θέμα (με ποιον θα μένει το παιδί και 
για πόσο χρόνο) είναι βασικό θέμα που πρέπει να συναποφασίζουν οι γονείς. δ) Στο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» 
επικοινωνίας που ξαφνικά εισάγεται, ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος 
επικοινωνίας που «τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας 
γονέας) … ζητεί μικρότερη επικοινωνία. Και last but not least, η ακατανόητη και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη 
του όρου τεκμήριο, ως δήθεν «τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας», σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο 
με την έννοια που έχει ο όρος στη γενική θεωρία του δικαίου. Παρακαλώ θερμά προς δημοσίευση των θέσεών 
μου! 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:23 | Γεώργιος Ψωμιάδης ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΩ ΤΙΣ ΕΞΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ: ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 10:27 | Φωτεινή Κίντου Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:13 | Κυριακή Το συμφέρον του τέκνου δεν προσδιορίζεται το ίδιο από τους γονείς που 
λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά τους συμφέροντα. Η αλλαγή που συμβαίνει στους πατεράδες κυρίως μετά την 
λήξη του γάμου τους ειναι δραματική κ πολλές φορές αναδεικνύουν άλλο πρόσωπο από αυτό που η μητέρα 
έβλεπε μέσα στο γάμο. Συχνα είναι κ τα κακόβουλα σχόλια προς το πρόσωπο των μητέρων που μόνο βλαπτικά 
μπορεί να είναι προς την ψυχοσύνθεση των παιδιών. Το μόνο που προστάτευε τις μητέρες κ τις γυναίκες που 
δέχονταν κάθε μορφή κακοποίησης για «χάρη» των παιδιών όπως της εμαθαν χρόνια τώρα ήταν αυτό κ τώρα 
πηγαίνετε να το αφαιρέσετε κ αυτό???? Έλεος. Οχι κ ξανά όχι στην υποχρεωτική συνεπιμελεια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:57 | Απόστολος 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικης́ μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́
νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:29 | αλεξια τροκουδη Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής 
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επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
(πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα άρθρα του νόμου να 
εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν απόκλιση 
από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:31 | αλεξια τροκουδη Άρθρο 5: Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση 
μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: «Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)». 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:40 | Ηλίας Το συμφέρον του τέκνου είναι κοινή επιμέλεια νομική ισότητα των γονέων και 
εναλλασσόμενη κατοικία!! Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:33 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΦΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΕΚΝΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 1511 
ΑΚ ΑΡΘΡΟ 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχη ́
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:42 | Αργύρης Κ. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:36 | Νικόλαος Γιαννόπουλος Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση 
μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: ·        «Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)». 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:39 | Giorgos Soumaleuris ΙΣΟΧΡΟΝΗ!!!! Ο μπαμπας δεν ειναι επισκεπτης!!! 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:49 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΓΑΔΗ Το Αρθρο 5 να αλλαξει ως εξης, 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Το Αρθρο 8 να αλλαξει ως εξης: 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
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αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο, 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Το Αρθρο 12 να αλλαξει ως εξης: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Το Αρθρο 14 να 
αλλαξει ως εξης: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. 
Έχουν δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα 
δεν αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:45 | ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να αντικατασταθεί η παρ 4 του 
άρθρου 1511 ΑΚ και να έχει ως εξής: «Με την συμπλήρωση των έξι ετών θα πρέπει να υποχρεωτικά να ζητείται η 
γνώμη του τέκνου, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα, την επικοινωνία και τα συμφέροντά 
του. Η γνώμη του τέκνου θα πρέπει να συνεκτιμάται ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας του και εφόσον η γνώμη 
του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:54 | Κ.Σάραγκας Εδώ, Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής 
επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
(παράδειγμα Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος 
Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να είναι ξεκάθαρο ως προς αυτή την αρχή και τα μετέπειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5:· «Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)». 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:32 | JG Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων του. 
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31 Μαρτίου 2021, 08:42 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η 
εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα 
στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο», κατόπιν ενδελεχούς έρευνας. Για το λόγο αυτό, η 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται 
οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά. Με την 
προτεινόμενη ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος 
«πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή 
στην παρ. 2 της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως 
κατοχυρώνεται στην υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν 
άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και 
ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για 
να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον 
η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της 
ΑΚ 1511, συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε 
απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού13 και το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η λήψη υπόψη της 
γνώμης του τέκνου πρέπεινα εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων 
περιστάσεων της υπόθεσης. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση 
της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. 
Για τους λόγους αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:44 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Με την πρόταση για το άρθρο 1511 ΑΚ, το παιδί 
εξαφανίζεται από τη ρύθμιση και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων, διατάξεις που 
βρίσκονται σε αντινομία με άλλες διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: α) Η 
παρανόηση της λειτουργίας του άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του 
παιδιού  ως γενική προϋπόθεση για τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με 
το ΣχΝ ρυθμίζονται τα κριτήρια ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως 
η διάταξη περιέχει κριτήρια που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί 
ενός συγκεκριμένου θέματος γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). β) Στο άρθρο 1441 ο νομοθέτης αγνοεί τις επόμενες 
ρυθμίσεις για την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του άρθρου 1441 
είναι να προβλέπει το ελάχιστο περιεχόμενο της συμφωνίας αναφορικά με τα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:02 | ΤΣΑΡΑΔΉΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Το συμφέρον του τέκνου είναι ξεκάθαρο και περιγράφεται 
από δεκάδες μελέτες ειδικών, παγκοσμίως, ότι το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει με την 
εξασφαλισμένη παρουσία και των δύο γονιών. Για την έκδοση απόφασης επιμέλειας -συνεπιμέλειας- διαζυγιο- 
επικοινωνίας θα πρέπει να συσταθεί ανά νομό επιτροπή με συμμετοχή ψυχιάτρου, παιδοψυχολόγου, κοινωνικού 
λειτουργού και διαμεσολαβητή η οποία θα εξετάζει τους γονείς και το παιδί ή τα παιδιά και θα εισηγείται στο 
δικαστήριο για την τελική έκδοση της απόφασης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:09 | Αλέξανδρος Δ. Άρθρο 1511 Συμφέρον του τέκνου. 1 .Το συμφέρον του τέκνου 
πρωτίστως εξυπηρετείται από την ισόχρονη ανατροφή και φροντίδα του τέκνου από τους δύο γονείς του, και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του καθώς και στην αποτροπή αποξένωσης του τέκνου με καθένα από του 
γονείς. 2 … 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:24 | Αλέξανδρος Δ. ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
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31 Μαρτίου 2021, 08:01 | Αντρεας Καραγεωργίου ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ 
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ 
ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ 
ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ 
ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, 
ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΑΥΤΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:53 | Σίμος Ευαγγέλου Άρθρο 5: Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση 
μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: «Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)». 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:58 | Χρύσα Τεκεδοπούλου Άρθρο 5: Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική 
απόκλιση μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος 
καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών 
όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος 
Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή 
και τα μετέπειτα άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις που δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: 
«Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του (…)». 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:21 | Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να μπορεί να βλέπει και 
τους δύο γονείς για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το άρθρο θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο όσον αφορά το 
συμφέρον του τέκνου και θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων, διαφορετικά 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για διαφορετικές ερμηνείες του συγκεκριμένου άρθρου. Άρθρο 1511 (…) 2. Στο 
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συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:40 | Χ.Β. Καμία ανοχή σε αποδεδειγμένους κακοποιητές. 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:27 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου 
και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμελ́εια) 
και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, 
χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις 
αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, 
επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδη ́ ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και 
διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια 
(δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην 
αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο 
γονεις́ και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις 
φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο 
κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ 
επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικης́αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:26 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
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χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:39 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
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είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:04 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ Ας σταματήσουν επιτέλους να ζουν τα παιδιά και τα 
εγγόνια μας σε ένα κόσμο γεμάτο διακρίσεις βάσει φύλου. Είσαι μητέρα ή παππούς/γιαγιά από την πλευρά της 
μητέρας; Θα έχεις κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των παιδιών/εγγονιών σου. Είσαι πατέρας ή παππούς/γιαγιά από την 
πλευρά του πατέρα; Τότε εσύ και τα παιδιά/εγγόνια πρέπει να αρκεστείτε σε περιορισμένο χρόνο αγχώδους 
επικοινωνίας, και αυτό αν δεν έχει άλλη αντίρρηση η μητέρα και οι οικείοι της, μια και η αποξένωση που συχνά 
προκαλούν όλοι γνωρίζουμε ότι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων μένει εντελώς ατιμώρητη. Ας σταματήσει να 
υπάρχει πλέον διχόνοια και 2 στρατόπεδα γονιών και παππούδων. Μπορείτε εύκολα να το πετύχετε. Ένα είναι το 
συμφέρον των παιδιών/εγγονιών μας και είναι απλό… ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ, ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΤΙΜΩΡΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΞΕΝΩΤΕΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:44 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου 
– Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:15 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
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παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 04:30 | Elisavet Efstratiou Προς τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA:Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου». Μάρτιος 2021 Εισαγωγή: Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, 
φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα εφαρμοστούν οι 
προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα, ενώ δεν 
προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για να 
καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης. Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας». Η νομοθεσία κρατών όπως η Γαλλία 
πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Γαλλικό Αστικό 
Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση της 
γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Στο παρόν κατατίθενται σύντομες 
παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων επιπτώσεων των 
επιλεγμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και εκτίθενται σε 
κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα ορισμένων ομάδων 
όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα. Ανάλυση επιλεγμένων ρυθμίσεων 1. Συμφέρον 
τέκνου: ΑΚ 1511 Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας 
από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό 
ένα και μόνο κριτήριο», κατόπιν ενδελεχούς έρευνας. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αρμόδιες αρχές για την 
αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, 
επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως από την 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 της ΑΚ 
1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην 
υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν άμεσης και 
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αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, 
για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο 
και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της ΑΚ 1511, συνιστά 
περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που 
αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το 
αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου 
πρέπει να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της 
υπόθεσης. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της 
γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους 
αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί.2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα 
με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες 
συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το 
Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης 
του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων 
του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της 
απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, 
ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία 
της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη 
«προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. 
β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη 
διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση 
του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ως αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης 
να συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης, το Σχέδιο 
Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να 
καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον 
για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική 
μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του 
άλλου, αρκεί πιθανολόγηση. Καταλύει, δε, την προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα 
με την οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
ενώ οδηγεί σε πλήρη καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, κατά 
ανεπίτρεπτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τον κοινό νομοθέτη. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα 
με τον γαλλΑΚ, επέρχεται αυτοδικαίως η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για 
έγκλημα κατά του έτερου γονέα, μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η 
τροποποίηση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ ως εξής: «η άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, 
όταν αυτή συνοδεύεται από δικαστική πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι 
παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί 
σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική 
διάρκεια. Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην 
πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από 
τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 
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31 Μαρτίου 2021, 04:31 | Chris Zervas Προς τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA:Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου». Μάρτιος 2021 Εισαγωγή: Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, 
φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα εφαρμοστούν οι 
προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα, ενώ δεν 
προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για να 
καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης. Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας». Η νομοθεσία κρατών όπως η Γαλλία 
πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Γαλλικό Αστικό 
Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση της 
γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Στο παρόν κατατίθενται σύντομες 
παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων επιπτώσεων των 
επιλεγμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και εκτίθενται σε 
κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα ορισμένων ομάδων 
όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα. Ανάλυση επιλεγμένων ρυθμίσεων 1. Συμφέρον 
τέκνου: ΑΚ 1511 Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας 
από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό 
ένα και μόνο κριτήριο», κατόπιν ενδελεχούς έρευνας. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αρμόδιες αρχές για την 
αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, 
επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως από την 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 της ΑΚ 
1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην 
υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν άμεσης και 
αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, 
για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο 
και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της ΑΚ 1511, συνιστά 
περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που 
αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το 
αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου 
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πρέπει να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της 
υπόθεσης. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της 
γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους 
αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί.2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα 
με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες 
συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το 
Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης 
του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων 
του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της 
απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, 
ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία 
της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη 
«προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. 
β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη 
διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση 
του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ως αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης 
να συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης, το Σχέδιο 
Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να 
καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον 
για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική 
μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του 
άλλου, αρκεί πιθανολόγηση. Καταλύει, δε, την προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα 
με την οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
ενώ οδηγεί σε πλήρη καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, κατά 
ανεπίτρεπτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τον κοινό νομοθέτη. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα 
με τον γαλλΑΚ, επέρχεται αυτοδικαίως η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για 
έγκλημα κατά του έτερου γονέα, μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η 
τροποποίηση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ ως εξής: «η άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, 
όταν αυτή συνοδεύεται από δικαστική πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι 
παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί 
σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική 
διάρκεια. Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην 
πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από 
τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 04:26 | Elpis Zervas Προς τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA:Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου». Μάρτιος 2021 Εισαγωγή: Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
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κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη. Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, 
φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα εφαρμοστούν οι 
προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα, ενώ δεν 
προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για να 
καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης. Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας». Η νομοθεσία κρατών όπως η Γαλλία 
πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Γαλλικό Αστικό 
Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση της 
γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Στο παρόν κατατίθενται σύντομες 
παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων επιπτώσεων των 
επιλεγμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και εκτίθενται σε 
κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα ορισμένων ομάδων 
όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα. Ανάλυση επιλεγμένων ρυθμίσεων 1. Συμφέρον 
τέκνου: ΑΚ 1511 Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας 
από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό 
ένα και μόνο κριτήριο», κατόπιν ενδελεχούς έρευνας. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αρμόδιες αρχές για την 
αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, 
επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως από την 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 της ΑΚ 
1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην 
υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν άμεσης και 
αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, 
για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο 
και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της ΑΚ 1511, συνιστά 
περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που  
αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το 
αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου 
πρέπει να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της 
υπόθεσης. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της 
γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους 
αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί.2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα 
με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες 
συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το 
Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης 
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του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων 
του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της 
απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, 
ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία 
της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη 
«προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. 
β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη 
διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση 
του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ως αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης 
να συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης, το Σχέδιο 
Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να 
καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον 
για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική 
μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του 
άλλου, αρκεί πιθανολόγηση. Καταλύει, δε, την προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα 
με την οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
ενώ οδηγεί σε πλήρη καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, κατά 
ανεπίτρεπτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τον κοινό νομοθέτη. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα 
με τον γαλλΑΚ, επέρχεται αυτοδικαίως η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για 
έγκλημα κατά του έτερου γονέα, μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η 
τροποποίηση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ ως εξής: «η άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, 
όταν αυτή συνοδεύεται από δικαστική πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι 
παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί 
σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική 
διάρκεια. Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην 
πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από 
τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 02:13 | Βάσω Χριστοπούλου Η συζυγική ιδιότητα και η διαβίωση κάτω από την ίδια στέγη 
παύει, η γονεϊκή ιδιότητα δεν παύει ποτέ. Γι αυτό ίσια δικαιώματα και στους δυο γονείς στη φροντίδα του παιδιού. 
Άρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 02:18 | Α. Ντάγκα Με την πρόταση για το άρθρο 1511 ΑΚ, το παιδί εξαφανίζεται από τη ρύθμιση 
και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. Διατάξεις που βρίσκονται σε αντινομία με άλλες 
διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: α) Η παρανόηση της λειτουργίας του 
άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του παιδιού ως γενική προϋπόθεση για 
τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με το ΣχΝ ρυθμίζονται τα κριτήρια 
ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως η διάταξη περιέχει κριτήρια 
που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί ενός συγκεκριμένου θέματος 
γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). 
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31 Μαρτίου 2021, 02:53 | Elisavet Efstratiou Προς τους 300 της βουλής. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Το υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 

Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ 

πουθενά στον κόσμο». ✓ ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης 
ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ 
ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ 
ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:20 | Chris Zervas Προς τους 300 της βουλής. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Το υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 

Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ 

πουθενά στον κόσμο». ✓ ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης 
ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ 
ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ 
ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:26 | Κατερίνα Δανείζομαι ένα άλλο σχόλιο, γιατί με κάλυψε απόλυτα. Η εξαναγκαστική 
επιμέλεια που προτείνει το νομοσχέδιο, αλλά και η σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας έρχονται σε πλήρη 
αντίθεση με το συμφέρον του παιδιού, τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματά του, καθιστώντας το από 
υποκείμενο δικαίου σε αντικείμενο. Απουσιάζει κάθε μέριμνα πλαισίωσης της, ως οφείλει σε υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου εξατομικευμένης κρίσης του δικαστή, με τις κατάλληλες υποδομές (ειδικά οικογενειακά 
δικαστήρια, αυτοτελείς κοινωνικές υπηρεσίες που θα γνωμοδοτούν). Προκρίνει δε τη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης, επιβαρύνοντας το κόστος ενός διαζυγίου με αμφίβολα αποτελέσματα. Η αλλαγή κατοικίας για 
έναν ανήλικο αποδιοργανώνει τη ζωή ενός παιδιού, μεταβάλλοντας το σε παιδί με βαλίτσα. Λησμονεί τις ανάγκες, 
την ξεχωριστή προσωπικότητα και τον εύθραυστο ψυχισμό του παιδιού, ειδικά στις περιπτώσεις, που η 
εξαναγκαστική επιμέλεια ασκείται από τους δυο γονείς ανταγωνιστικά και εχθρικά, καθώς καθένας θα ζητεί 
διαφορετικά πράγματα από το παιδί Η επικοινωνία δεν είναι ωφέλιμο να μεταβάλλεται στην ουσία σε συμμετοχή 
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στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα πολύ μικρά παιδιά. Ο νομοθέτης δεν είναι σε θέση να 
γνωρίζει ούτε να προεξοφλεί τις ειδικές συνθήκες της κάθε ατομικής περίπτωσης. Η γενική εκ των προτέρων 
ρύθμιση με νόμο αντιστρατεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το συμφέρον του παιδιού, το οποίο δεν μπορεί 
πάντοτε να ταυτίζεται με την ισόχρονη παρουσία των γονέων στη φροντίδα του και τη συνεχή εναλλαγή της 
διαμονής του. Όλες οι άλλες επιδιώξεις πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο συμφέρον του παιδιού. Το άρθρο 5 
πρέπει να απαλειφθεί. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:57 | Elpis Zervas Προς τους 300 της βουλής. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Το υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 

Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ 

πουθενά στον κόσμο». ✓ ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης 
ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ 
ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ 
ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:22 | Νικόλαος Αναστασιου Άρθρο 5Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:00 | Γιώργος K. Άρθρο 5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από την ισόχρονη και 
ισότιμη, κοινή και εξίσου ανατροφή του και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση κατάλληλων 
συνθηκών με παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένων επιστημόνων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:56 | Θ.Κ Σήμερα το βράδυ η τεσσάρων χρόνων κόρη μου γύρισε με μια ώρα καθυστέρηση. 
Ήταν για πολλοστή φορά λερωμένη, νηστική όπως έμαθα και γι άλλη μια φορά (συνεχόμενη) με την ούτε ενός 
μηνός νέα σύντροφο του πατέρα της. Την καθάρισα με ζεστές πετσέτες για να μην την ξυπνήσω όσο γινόταν. 
Μάζεψα λουλούδια απ το μπαλκόνι μας κ τα έβαλα στο τραπέζι να τα βρει το πρωί. Αναρωτιέμαι, πόσοι πατεράδες 
που δεν ήταν εκεί στο γάμο τους, ούτε για το παιδί ούτε για τη γυναίκα τους σκέφτονται κάτι τέτοιο… Δεν το λέω 
για ν ακούσω μπράβο. Το λέω γιατί η ενσυναίσθηση μιας γυναίκας παγκοσμίως όσων αφορά ένα παιδί είναι από 
τη φύση της διαφορετική απ του άντρα. Τι άκαρδοι άνθρωποι πρέπει να είστε, να θέλετε γι αντιδικία να στερήσετε 
μια μάνα απ το παιδί της κ πόσο μάλιστα ανήλικο. Μ αυτόν τον πατέρα λοιπόν, ο οποίος με κακοποιούσε λεκτικά 
και αναγκάστικα με πόνο ψυχής να φύγω ώστε να προστατεύσω το παιδί μας κ εμένα, εσείς μου λέτε να 
συναποφασιζω αναγκαστικά για τουλάχιστον τα υπόλοιπα 14 χρόνια. Σα να με τιμωρείτε που βρήκα το θάρρος να 
φύγω από έναν κακοποιητή. Πάνω που πολύ αργά βρίσκω πάλι τον εαυτό μου σαν άνθρωπο, ενώ αυτός έχει ήδη 
βρει την επόμενη κ καλά κάνει. Που δε μου δίνει διαζύγιο τόσο καιρό (τώρα θέλει βέβαια) γιατί εγώ φταίω που 
έκλεισα το σπίτι μας. Τι παράδειγμα θα ήταν ένας κακοποιητής άντρας σ ένα κορίτσι; που θα έβλεπε ότι ένας 
άντρας επιτρέπεται να μιλάει έτσι σε μια γυναίκα; που ένας πατέρας μπορεί να μιλάει έτσι σε μια μάνα; για 
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τέτοιους λόγους έφυγα κύριοι απ το κοινό μας σπίτι, και αν αγαπάτε όντως τα παιδιά και θέλετε κάτι όμορφο για 
την επόμενη γενιά, θα το λάμβανατε σοβαρά υπόψιν και δε θα υποχρεώνατε τα ζευγάρια σε υποχρεωτική 
συνεννόηση. Σε κακοποιητικες περιπτώσεις, μια γυναίκα, μια μάνα, οφείλετε να την προστάτευετε, γιατί έτσι 
προστάτευετε και τα παιδιά. Επισης: Τα παιδιά χρειάζονται για την ψυχική τους ισορροπία, ΜΙΑ βάση και όχι δύο. 
Όπως άλλωστε κ εμείς οι ενήλικες. Απορώ με όλους όσοι πιστεύουν κ βροντοφωνάζουν το αντίθετο. Δε χρειάζεται 
πτυχίο ψυχολόγου για να το καταλάβει κανείς. Επιπλέον δεν είναι το ίδιο ένα παιδί 4 χρόνων και ένα 17. Θα έπρεπε 
η βάση να είναι μια κ ας αυξηθεί ο χρόνος που περνάει το παιδί με τον πατέρα του το οποίο φυσικά είναι 
απαραίτητο. Φτιάξτε οικογενειακά δικαστήρια να μη τραβολογιούνται τα ζευγάρια για χρόνια (κάτι το οποίο 
φυσικά έχει εμεσες επιπτώσεις στα ίδια τα παιδιά), φτιάξτε κράτος δικαίου και μετά συζητάμε. Και κάτι ακόμα…. 
Είναι ύπουλος ο τρόπος που το παρουσιάζετε όλον αυτόν τον καιρό… Μιλάτε για συνεπιμέλεια και πρέπει κανείς 
να το ψάξει πολύ για να καταλάβει ότι μιλάτε στην πραγματικότητα για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ συνεπιμέλεια. Είναι άλλο 
το ένα και άλλο το άλλο. Κρύβετε την αλήθεια και το έπαθλο θα ναι το παιδί, ντροπή. Διαβάζω τα σχόλια κ 
αναρωτιέμαι σε πόσο οπισθοδρομική και συντηρητική κοινωνία ζούμε. Ντροπή στις μανάδες που στερούν από 
γινατι τα παιδιά απ τους πατεράδες τους όταν δε συντρέχει σοβαρός λόγος όπως οποιοδήποτε είδος βίας ή 
αδιαφορίας από τη μεριά του. Να που μας καταλήξατε. Να παλεύουμε για τ αυτονόητα, την ψυχική ισορροπία 
των παιδιών μας πρωτίστως και στη συνέχεια τη δική μας. Το νομοσχέδιό σας μας γυρνάει πίσω έτη φωτός. 
Δημιουργείτε έχθρες όπως έχει αποδειχτεί αυτό το διάστημα κ είναι πολύ λυπηρό όταν αφορά όλο αυτό ΠΑΙΔΙΑ. 
Οι πατεράδες είναι αναγκαίοι στη ζωή των παιδιών τους, τους θέλουμε ναι. Δεν αμφισβητούμε τη μοναδικότητά 
τους, όπως πολλοί απ τους ενεργούς μπαμπάδες κάνουν ως προς τις μητέρες δυστυχώς. Όμως δεν είναι όλοι 
ικανοί. Και αυτό η πολιτεία οφείλει να το αναγνωρίζει κατά περίπτωση και να προστατεύει. Αποσύρετε το 
νομοσχέδιο σας παρακαλούμε. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:03 | Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος Άρθρο 5Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με 
βάση το σπίτι που μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:27 | Μιχάλης Μάρακας Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Αν και 
στο σύνολο του κειμένου γίνεται ξεκάθαρο πολλάκις πως κάθε απόφαση του δικαστηρίου οφείλει να «αποβλέπει 
στο συμφέρον του τέκνου», εντέλει, μετά την τροποποίηση του παλαιού άρθρου και πάλι ΔΕΝ αναφέρεται ρητά 
στην νέα πλέον διάταξη πως θα πρέπει να διατάσσεται εκ δικαστικής αποφάσεως η ισόχρονη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην μέριμνα-φροντίδα-ανατροφή του τέκνου αλλά κι η εναλασσόμενη κατοικία, τα οποία αποτελούν με 
λίγα λόγια τον απόλυτο πυρήνα της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, νομικά και πρακτικά. Η δε αποφυγή αναφοράς της ίδιας της 
λέξης «συνεπιμέλεια» αποκρύπτει επιμελώς – ή και όχι τόσο επιμελώς- τον δισταγμό απέναντι της. Αντιθέτως, το 
κείμενο της τροποποιηθείσας διάταξης αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο ελεύθερης μετάφρασης και κατά συνέπεια 
δράσης, αφού με την γενικόλογη φράση «την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του» δεν ρυθμίζει πρακτικά την κατάσταση, αλλά επιτρέπει ουσιαστικά στο κάθε διαζευγμένο ζευγάρι 
γονέων να μεταφράσει από μόνο του τί σημαίνει η «ουσιαστική συμμετοχή» και με ποιες πράξεις ή παραλείψεις 
επιτυγχάνεται. Έτσι, πάντα θα μένει ένας εκ των δύο απροστάτευτος από τον Νόμο, και πάνω απ’ όλα, σε 
ουσιαστική και καθημερινή απομάκρυνση από το τέκνο του. Εφόσον λοιπόν στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης 
είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού δεσμού του τέκνου και με τους δύο γονείς, στη διάταξη οφείλουν να 
συμπεριλάβουν πληρέστερη διατύπωση αναφορικά με την ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή του κάθε γονέα στη ζωή του 
τέκνου, αλλά και την εναλασσόμενη κατοικία, η οποία θα επιτρέπει στο τέκνο να διατηρεί και να εντείνει τους 
συναισθηματικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς του. Διότι, ας μην λησμονούμε, πως σκληρό δεν θα είναι για 
ένα παιδί να εναλλάσσεται η κατοικία του. Σκληρό θα είναι να αποκλείεται από τον έναν από τους δύο γονείς του 
επειδή εκείνοι, σαν ενήλικες αποφάσισαν να τερματίσουν την γαμική τους σχέση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:53 | Μιχάλης Μάρακας Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ. Αναφορικά με τις περιπτώσεις που απαιτείται 
λόγω περιστάσεων η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, γεγονός το οποίο φυσικά επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, σύμφωνα με τη νέα διάταξη θα απαιτείται 
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προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί όμως προκειμένου να μην υπάρξει χώρος για αυθαίρετες 
ενέργειες, είναι το είδος της δικαστικής απόφασης που θα απαιτείται για να διατάξει το μέτρο αυτό. Φυσικά, κι 
εφόσον πρόκειται για ένα τόσο δραστικό μέτρο, το οποίο είναι ικανό να αναστατώσει, πέραν της καθημερινότητας 
του τέκνου, και το οποιοδήποτε πλάνο συνεπιμέλειας μεταξύ των γονέων, δεν θα μπορούσε παρά να απαιτείται 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση. Αυτό δε, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη διάταξη, καθώς έως και σήμερα σε ουκ 
ολίγες περιπτώσεις δυνάμει προσωρινής διαταγής και μόνο, γονείς πραγματοποιούσαν τη μεταβολή, μόνο κ μόνο 
για να έρθει μετέπειτα η οριστική δικαστική απόφαση που είτε θα ανέτρεπε τα πάντα – οπότε κι απέμενε η ψυχική 
και σωματική ταλαιπωρία του τέκνου – ή για το καλό του τέκνου το δικαστήριο δεν ανέτρεπε την μεταβολή του 
τόπου διαμονής, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτό απαιτούνταν νομικά και ουσιαστικά. Ας μην λησμονείται 
τέλος, πως οι προσωρινές διαταγές και οι εν γένει μη οριστικές αποφάσεις, ρυθμίζουν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ κάποια 
τρέχουσα κατάσταση, κι επομένως δεν αποτελούν τελειωτική αλλά και γενική επί της κάθε υποθέσεως κρίση του 
δικαστηρίου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:35 | ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΕΛΣΑ Απαράδεκτο και οξύμωρο. Με την πρόταση για το άρθρο 1511 ΑΚ, το 
παιδί εξαφανίζεται από τη ρύθμιση και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων, διατάξεις που 
βρίσκονται σε αντινομία με άλλες διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: α) Η 
παρανόηση της λειτουργίας του άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του 
παιδιού ως γενική προϋπόθεση για τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με 
το ΣχΝ ρυθμίζονται τα κριτήρια ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως 
η διάταξη περιέχει κριτήρια που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί 
ενός συγκεκριμένου θέματος γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). β) Στο άρθρο 1441 ο νομοθέτης αγνοεί τις επόμενες 
ρυθμίσεις για την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του άρθρου 1441 
είναι να προβλέπει το ελάχιστο περιεχόμενο της συμφωνίας αναφορικά με τα παιδιά. γ) Στο άρθρο 1513 σε 
συνδυασμό με το 1520, εντοπίζεται το εξής παράδοξο: σε σχέση με την απαίτηση του νόμου να περνά το παιδί το 
1/3 του χρόνου του με τον ένα γονέα, τίθενται προϋποθέσεις και δικλίδες για να διασφαλίζεται το συμφέρον του, 
αλλά για την επιχειρούμενη (με τη λέξη “εξίσου”) ισόχρονη παραμονή του με τον κάθε γονέα δεν τίθεται καμιά 
προϋπόθεση. Εξάλλου, η άνωθεν καθιέρωση της ισόχρονης εναλλασσόμενης διαμονής του παιδιού με τον κάθε 
γονέα αντιφάσκει με την ίδια την έννοια της συνεπιμέλειας, αφού ακριβώς αυτό το θέμα (με ποιον θα μένει το 
παιδί και για πόσο χρόνο) είναι βασικό θέμα που πρέπει να συναποφασίζουν οι γονείς. δ) Στο άρθρο 1520, η 
«υποχρέωση» επικοινωνίας που ξαφνικά εισάγεται, ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος 
χρόνος επικοινωνίας που «τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος 
επικοινωνίας γονέας) … ζητεί μικρότερη επικοινωνία. Και last but not least, η ακατανόητη και άστοχη χρήση στην 
ίδια διάταξη του όρου τεκμήριο, ως δήθεν «τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας», σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει 
νόμιμο τεκμήριο με την έννοια που έχει ο όρος στη γενική θεωρία του δικαίου. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται 
τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει. Η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ 
ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ.. Η ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι 
πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων 
όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, 
αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον 
χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο 
προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. Γεννώνται, εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο 
παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν 
αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε 
η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να 
εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα 
συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν για 
παράδειγμα ως βάση για τον παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο 
του εβδομαδιαίου χρόνου (7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί 
από την Παρασκευή ώρα 14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα 
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όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις 
ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). 
Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες 
ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το 
κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος 
επικοινωνίας του γονέα με το καθένα διαφοροποιείται. Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για 
ζήτημα μη οικονομικό. Πιο λογικό θα ήταν ενα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. 
Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν με την ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων 
και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Όλο αυτό καθιστά το νομοσχέδιο ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 
και πρέπει να αποσυρθεί!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:16 | E.Π. Ποιός καθορίζει το συμφέρον του παιδιου; Ποιός θεωρεί σωστό το παιδί να είναι 
βαλιτσάκι; Να μην έχει σταθερότητα; Να μην μπορεί να έχει προσωπικές σχέσεις με συνομίληκούς του γιατί θα 
είναι πέρα δώθε; Για τον εγωισμό του «μπαμπά»; Ποιός καθορίζει οτι το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει 
με τον κακοποιητή; Έχω υπάρξει αυτό το παιδί και δε θέλω κάτι τέτοιο για τα άλλα παιδιά! Αποσύρετε το όπως 
είναι, διαβάζοντάς το μου ξύπνησαν μνήμες. Είναι η καταστροφή του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:06 | Chris Zervas Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, Αρχηγοί Κομμάτων και 
Όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που θα επιβάλλει 
Αναγκαστική Συνεπιμέλεια με τον Αναγκαστικό Χρόνο επικοινωνίας 1/3 του χρόνου. Το υπάρχον οικογενειακό 
δίκαιο Της Ελλάδας δεν διαφέρει σε τίποτα από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς την συμφωνία και 
των δύο γονέων κανένα κράτος της ΕΕ Δεν νομοθετεί αναγκαστική επιμέλεια η αναγκαστικό χρόνο επικοινωνίας 
τέκνων – προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΤΟ EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE).ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ερώτημα προς την Επίτροπο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Δικαιοσύνη… το οποίο Είχε 
ήδη υποβληθή τον Ιανουάριο 2016 στο EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE από το σύλλογο Συνεπιμέλεια. 
Γενικές γραμμές: τι απάντησε το Συμβούλιο της Ευρώπης: 1. Τα δικαστήρια επιλύουν τις υποθέσεις που αφορούν 
παιδιά ανάλογα την κάθε περίπτωση δηλαδή εξειδικευμένα κατά περίπτωση και όχι με ένα γενικό κανόνα. 2. Τα 
κράτη μπορεί να εισάγουν διαφορετικούς νόμους και πρακτικές για τα δικαιώματα του παιδιού – οι αποφάσεις 
που αφορούν παιδιά πρέπει να εξασφαλίζουν το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο όπως προαναφέρεται 
κρίνεται case by case, δηλαδή κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία νο 14 (2013) της επιτροπής του ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα του παιδιού, με προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:03 | Θ.Β Κανένα παιδί σε χέρια πατέρα κακοποιητή! 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:29 | Ελίνα Επειδή το συμφέρον του κάθε παιδιού είναι διαφορετικό, ο καινούριος νόμος 
δεν πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια, χωρίς να υπάρχει ξεχωριστή εξέταση κάθε υπόθεσης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:44 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Η πρώτη γραμμή της παρ. 2 του άρθρου 1511 ΑΚ προτείνω να 
αντικατασταθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική και 
ισόχρονη συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:51 | ΣΠΥΡΙΔΆΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία 
αυτό απαιτεί τό συμφέρον του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:55 | Πηνελόπη Διαμαντάκη Στα παιδιά εκτός γάμου, ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ 
ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα. Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Δηλαδή, με βάση το παραπάνω άρθρο ο πατέρας δεν έχει δικαίωμα 
να διεκδικήσει το δίκιο του, ούτε καν να ασκήσει έφεση; Σε ποια δημοκρατική κοινωνία υπάρχει αυτό; Θεωρείτε 
δηλαδή τον πατέρα και το τέκνο του εκτός γάμου υποδεέστερους στην κοινωνία; Αφαιρέστε όλες τις δόλιες και 
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αντιδημοκρατικές διατάξεις που συντηρούν διακρίσεις μεταξύ των γονέων και μεταξύ των παιδιών εκτός και εντός 
γάμου. Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας. Όλα αυτά τα παιδιά είναι ίσα μεταξύ τους και δικαιούνται να μεγαλώνουν και με τους δύο 
γονείς εξίσου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:08 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Η πρωτη σειρα της παραγραφου 4 του αρθρου 1511 ΑΚ θα 
πρεπει να αντικατασταθει ως εξής : «Υποχρεωτικά απο την ηλικία των έξι ετών του τέκνου πρέπει να ζητείται και 
να συνεκτιμάται η γνώμη του τέκνου αναλογα με την ωριμότητά του, με την συνδρομή παιδοψυχολόγου πριν απο 
καθε απόφαση σχετικη με». 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:48 | Φεμινιστική Συλλογικότητα ΘΕΟΔΩΡΑ H Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης λαμβάνει 
πολύ σοβαρά υπόψη της τον κίνδυνο στον οποίο μπορούν να εκτεθούν τόσο τα παιδιά όσο και η κακοποιημένη 
γυναίκα και για αυτό ρητά ορίζει ότι τα δικαιώματα και η ασφάλεια των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (Ε.Β.) 
[μητέρας και παιδιών (θυμάτων ή μαρτύρων)] πρέπει να υπερτερούν των γονεϊκών δικαιωμάτων του δράστη. 
Έχοντας κυρώσει την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Ν.4531/2018), η χώρα μας έχει υποχρέωση με νομοθετικά 
ή άλλα μέτρα να διασφαλίσει ότι: – κατά τον καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των 
παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψη τα περιστατικά βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης 
(Άρ. 31, παρ. 1) – η άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επίσκεψης ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την 
ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών (Άρ. 31, παρ. 2) – παρέχονται, όπου απαιτείται, ειδικά μέτρα προστασίας 
σε παιδί-θύμα και παιδί-μάρτυρα βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνοντας υπόψη το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (Άρθρο 56, παρ. 2) – κατά την παροχή προστασίας και υποστηρικτικών υπηρεσιών 
στα θύματα, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και οι ανάγκες των παιδιών-μαρτύρων αναφορικά με 
όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης (Άρ. 26, παρ. 1) και λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (Άρ. 26, παρ. 2) – απαγορεύονται οι υποχρεωτικές 
εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του 
συμβιβασμού, αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από την Σύμβαση (Άρ. 48, παρ. 1). Επίσης, 
συνδέοντας το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και με την ασφάλεια της μητέρας-θύματος, η Σύμβαση προτείνει 
(Άρ. 45, παρ. 2) μέτρα όπως η παρακολούθηση ή επιτήρηση των καταδικασθέντων ατόμων καθώς και η αφαίρεση 
των γονεϊκών δικαιωμάτων από τον δράστη, εάν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο μπορεί να 
περιλαμβάνει και την ασφάλεια του θύματος, δεν μπορεί να διασφαλιστεί με άλλο τρόπο. Το Νομοσχέδιο 
«Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου» θα 
ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για την ενσωμάτωση προβλέψεων της Σύμβασης στο Εθνικό Δίκαιο της Ελλάδας και 
να διορθωθούν υφιστάμενες παραβιάσεις της όπως, για παράδειγμα, αυτή που δημιουργείται από τον 
Ν.4640/2019, του οποίου το άρ. 6 καθιστά υποχρεωτικό να προηγείται πριν την συζήτηση της αγωγής μία 
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις που αφορούν σε γονική 
μέριμνα, επιμέλεια και επικοινωνία με τα παιδιά. Αυτή η διάταξη παραβιάζει το Άρ. 48, παρ. 1 της Σύμβασης, 
σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονται οι υποχρεωτικές εναλλακτικές διαδικασίες όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή 
ή άλλη μορφή βίας που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης. Αντί για αυτό, όμως, το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο με προβλέψεις που παραβιάζουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τουλάχιστον ως προς τα άρθρα 26, 31, 45, 48 και 56, οι οποίες συνοψίζονται 
παρακάτω: Το παιδί προσεγγίζεται ως παθητικός δέκτης άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι ως φορέας 
δικαιωμάτων. Ενδεικτικά, το Νομοσχέδιο: α) συγχέει το συμφέρον του παιδιού με τα γονεϊκά δικαιώματα, β) 
αδιαφορεί για την βούληση και την άποψη του παιδιού, γ) παραβλέπει τα τραύματα του παιδιού-θύματος και του 
παιδιού-μάρτυρα ενδοοικογενειακής βίας και δ) παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους δράστες 
ενδοοικογενειακής βίας. Καλύπτει μόνο τα θύματα Ε.Β. που έχουν κινήσει ποινικές διαδικασίες και μόνο μετά την 
αμετάκλητη καταδίκη του δράστη (Άρ. 13 & 14: Αντικατ. Άρ. 1520 & 1532 ΑΚ), μέχρι την οποία, ο νόμος του παρέχει 
απρόσκοπτη και απεριόριστη πρόσβαση στα θύματά του για τουλάχιστον 7-10 έτη. Για να καταστεί αμετάκλητη 
μια δικαστική απόφαση στην Ελλάδα απαιτούνται αποφάσεις από όλους τους βαθμούς δικαιοσύνης, δηλαδή 
χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και τα 10 έτη, ανάλογα με την γεωγραφική περιφέρεια. 
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Επιπλέον, το Νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι πολλές μητέρες προσπαθούν να απαλλαγούν 
από την Ε.Β. που υφίστανται οι ίδιες και τα παιδιά τους προσφεύγοντας ΜΟΝΟ σε αστικά δικαστήρια: κάποιες 
δεν καταφέρνουν να την καταγγείλουν και άλλες επιλέγουν να μην την καταγγείλουν από φόβο και/ή για 
κοινωνικούς λόγους και/ή για οικονομικούς λόγους. Καθίστανται υποχρεωτικές και πολλαπλές οι απευθείας 
επαφές και συνδιαλλαγές θύματος-δράστη Ε.Β. και οι διαμεσολαβήσεις, με συνεδρίες ταυτόχρονης παρουσίας 
των δύο μερών (Άρ. 6 & 8: Αντικατ. Άρ. 1512 και 1514 ΑΚ). Η «γονεϊκή αποξένωση» απαλείφθηκε ως όρος στο 
κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια, μετονομαζόμενη σε «διάρρηξη των σχέσεων» (Άρ. 5, παρ. 
2: τροπ. Άρ. 1511 ΑΚ και Άρ. 14: Αντικατ. Άρ. 1532 ΑΚ). Η «ισόχρονη υποχρεωτική συνεπιμέλεια» απαλείφθηκε ως 
όρος στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια αφού, ως κανόνας ορίζεται η «από κοινού και 
εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας» (Άρ. 7: Αντικατ. Άρ. 1513 ΑΚ) ..• Η «εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου» 
απαλείφθηκε ως λεκτική περιγραφή στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά στην πράξη νομοθετείται, αφού την 
καθιστά δεδομένη η φράση «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο 
δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» (Άρ. 13: Αντικατ. Άρ. 1520 ΑΚ). 
Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις του Α.Κ.: θα θέσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (μητέρες και παιδιά) 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται, θα παρεμποδίσουν σε ακραίο βαθμό την πρόσβασή 
τους στην Δικαιοσύνη (Αστική και Ποινική) προκειμένου να προστατευτούν από την ενδοοικογενειακή βία. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:37 | Ευα Μαραγιαννη Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν δικαίωμα να 
ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν αποτελεί μέτρο 
σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και διανυκτέρευση και στα 
σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:33 | Φωτιος Αγγελοπουλος Είναι εξαιρετικά σημαντικό, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
2 να γίνει:» Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική, και ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με την εναλλασσόμενη κατοικία στις περιπτώσεις που κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει 
να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή 
με τον τρόπο άσκησής της». ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 -50. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:01 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΝΗΣ ‘Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 

30 Μαρτίου 2021, 23:01 | Στέφανος Τσατάλμπασης ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:08 | Αρετή Ξέρετε πόσες από εμάς τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε βιώσει τον απόλυτο 
εξευτελισμό και συνεχείς ύβρεις απο τους μπαμπάδες των παιδιών μας; Εξάλλου το νομοσχέδιο αυτούς και μόνο 
αυτούς προστατεύει! Ξέρετε ποσα απειλητικά μηνύματα «θα στο πάρω το παιδί…****» με ύβρεις που ασφαλως 
δεν θα γράψω! Ξέρετε τι κακοποίηση βιώσαμε και βιώνουμε εμείς και τα παιδιά μας; Ξέρετε τι συμβαίνει όταν 
κλείνει η πόρτα; Σε ποιον να δείξω όλα αυτά τα απειλητικά μηνύματα που από όταν κυκλοφόρησε το νομοσχέδιο 
σας διαβάζω κάθε μέρα; Πως θα με αναγκάσετε να επικοινωνώ συνεχώς με έναν τέτοιο άνθρωπο; Χώρισα για να 
γλιτώσω εγώ και το παιδί μου!!! Όπλο στα χέρια των κακοποιητων είναι η υποχρεωτική συνεπιμελεια! Λυπηθείτε 
μας πια! Δημοσιεύστε το σχόλιο μου παρακαλώ!!! Να ακουστεί και αυτή η αλήθεια!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:20 | Νεκτάριος παρ 3 Για να αποκλείονται οι διακρίσεις φύλου, δε θα πρέπει να δίνεται η 
ευκαιρία στο δικαστή να κρίνει και να δώσει αποκλειστική επιμέλεια. Ίσος χρόνος, 50-50, και στους δύο γονείς. 
παρ. 4 Να ζητείται βεβαίως η γνώμη του τέκνου, αλλά από ποιον; Μην καταντήσουμε να βάζουμε τον/την δικαστή 
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να ανακρίνει τα παιδιά. Κι ο ίδιος να έχει την πεποίθηση ότι ξέρει να μιλάει με παιδιά, ότι είναι ειδικός, ότι ξέρει 
ψυχολογία, τα πάντα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:09 | Γιώργος Καραμανώλης Όσοι θεωρούν ότι το συμφέρον του κάθε παιδιού διαφέρει, θα 
έλεγαν άραγε το ίδιο για το σχολείο του παιδιού, ή για τη σχέση του παιδιού με τη μητέρα του, ή για το δικαίωμα 
του παιδιού σε παιδεία και διακοπές; Θα λέγανε άραγε όσοι θεωρούν ότι κάθε παιδί έχει διαφορετικό συμφέρον 
ότι δεν είναι για όλα τα παιδιά συμφέρον το σχολείο επειδή υπάρχουν κακοποιητικοί δάσκαλοι, ή ότι δεν είναι 
συμφέρουσα η μητρική αγκαλιά επειδή υπάρχουν ορισμένες κακοποιητικές μητέρες; Όχι βέβαια. Θεωρούν ότι 
συμφέρον ΚΑΘΕ παιδιού είναι το ίδιο, να πηγαίνει σχολείο και να ανατρέφεται από τη μητέρα του. Όταν αφορά 
τον πατέρα μόνο, το συμφέρον του παιδιού δεν είναι γενικό αλλά ποικίλλει. Ενώ ισχύει και εδώ ακριβώς το ίδιο. 
Συμφέρον του παιδιού είναι να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς, από τον πατέρα του και τη μητέρα του, να 
πηγαίνει στο σχολείο, να αθλείται, εκτός αν υπάρχει κάποιος κακοποιητικός γονέας ή δάσκαλος. Την περίπτωση 
του κακοποιητικού γονέα, που μπορεί να είναι καθένας από τους δύο γονείς, την προβλέπει το νομοσχέδιο και 
την καταδικάζει (άρθρο 14). Μπορεί ίσως να πρέπει το άρθρο να βελτιωθεί περαιτέρω. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το 
γεγονός ότι συμφέρον του παιδιού είναι η ανατροφή του και από τους δύο γονείς, όπως δεν αλλάζει ότι συμφέρον 
του παιδιού είναι το σχολείο και η άθληση η περίπτωση ενός κακοποιητικού δασκάλου ή προπονητή. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:35 | Κώστας Μανιφαλας Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων συνιστά 
την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους κατάσταση. Η 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:24 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. Σε περίπτωση 
προσβολής πατρότητας τέκνου εκτός γάμου να γίνεται αυτοδίκαιη αναγνώριση από το βιολογικό πατέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:35 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ‘Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:21 | Φεμινιστική Συλλογικότητα ΘΕΟΔΩΡΑ Υπάρχουν διατάξεις που βρίσκονται σε 
αντινομία με άλλες διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: Η παρανόηση της 
λειτουργίας του άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του παιδιού ως γενική 
προϋπόθεση για τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με το ΣχΝ ρυθμίζονται 
τα κριτήρια ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως η διάταξη περιέχει 
κριτήρια που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί ενός συγκεκριμένου 
θέματος γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:49 | Κατερίνα Καπερναράκου Υπάρχουν διατάξεις που βρίσκονται σε αντινομία με άλλες 
διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: Η παρανόηση της λειτουργίας του άρθρου 
1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του παιδιού ως γενική προϋπόθεση για τη λήψη 
κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με το ΣχΝ ρυθμίζονται τα κριτήρια ανάθεσης της 
επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως η διάταξη περιέχει κριτήρια που δεν μπορούν 
να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί ενός συγκεκριμένου θέματος γονικής μέριμνας 
(ΑΚ 1512). 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:31 | Γ.Τ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:2.Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη (όπου αυτό είναι γεωγραφικά εφικτό) και ουσιαστικη ́
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συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων… 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:44 | Σοφία Μαμε Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση το σπίτι που μένουν, 
αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:57 | S.K. Αυτό το ισόχρονη παραμονή του τέκνου στο σπίτι και των δυο γονιών που ζητούν 
πολλοί με ξεπερνά! Συγγνώμη το ζήτημα δηλαδή είναι ποσοτικό; Το θέμα είναι πόσες ακριβώς μέρες είναι στο ένα 
ή στο άλλο σπίτι ή η ποιοτική συμμετοχή του κάθε γονέα στη ζωή του παιδιού; Επίσης, το ότι δεν υπάρχει 
πρόβλημα που το γνωρίζουν όσοι υποστηρίζουν την ισόχρονη παραμονή του παιδιού στο σπίτι και των δυο 
γονέων; Έχουμε ρωτήσει τα ίδια τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά θα είναι η αποδέκτες των όποιων μειονεκτημάτων 
ή πλεονεκτημάτων των υπό διαβούλευση διατάξεων; Θεωρώ ότι σημασία έχει ο ποιοτικός χρόνος με το παιδί! 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:37 | Κωνσταντίνος Αμπατζης Άρθρο 5Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση 
το σπίτι που μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:27 | Τ22 Το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί. Το συμφέρον του παιδιού 
αποτελεί αόριστη νομική έννοια και πρέπει να εξειδικεύεται και να ερμηνεύεται από το δικαστή, με κριτήριο και 
τα στοιχεία που έχει υπόψη του. Η θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως από την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή αντιβαίνει στην έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού (Διεθνείς Συμβάσεις) και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν τα παιδιά, που βιώνουν 
κακοποίηση κ ενδοοικογενειακή βία, άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας. Συχνά, η απομάκρυνση του τέκνου 
από τον έναν γονέα είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. 
Η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη 
γνώμη τους για κάθε απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου). Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου πρέπει να 
εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της υπόθεσης. Δεν 
απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, 
όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:16 | Ελίνα Μεταξύ άλλων, συμφέρον του παιδιού είναι και το να μεγαλώνει με γονείς ψυχικά 
υγιείς, με γονείς φυσιολογικούς και όχι με γονείς που διαθέτουν διαταραγμένες προσωπικότητες. Γι’ αυτό, 
επιβάλλεται η ψυχιατρική εξέταση των γονέων πριν την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:08 | Τ22 Η εξαναγκαστική επιμέλεια που προτείνει το νομοσχέδιο, αλλά και η σχετικοποίηση 
της γονικής μέριμνας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το συμφέρον του παιδιού, τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα 
δικαιώματά του, καθιστώντας το από υποκείμενο δικαίου σε αντικείμενο. Απουσιάζει κάθε μέριμνα πλαισίωσης 
της, ως οφείλει σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου εξατομικευμένης κρίσης του δικαστή, με τις κατάλληλες 
υποδομές (ειδικά οικογενειακά δικαστήρια, αυτοτελείς κοινωνικές υπηρεσίες που θα γνωμοδοτούν). Προκρίνει 
δε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, επιβαρύνοντας το κόστος ενός διαζυγίου με αμφίβολα αποτελέσματα. Η 
αλλαγή κατοικίας για έναν ανήλικο αποδιοργανώνει τη ζωή ενός παιδιού, μεταβάλλοντας το σε παιδί με βαλίτσα. 
Λησμονεί τις ανάγκες, την ξεχωριστή προσωπικότητα και τον εύθραυστο ψυχισμό του παιδιού, ειδικά στις 
περιπτώσεις, που η εξαναγκαστική επιμέλεια ασκείται από τους δυο γονείς ανταγωνιστικά και εχθρικά, καθώς 
καθένας θα ζητεί διαφορετικά πράγματα από το παιδί Η επικοινωνία δεν είναι ωφέλιμο να μεταβάλλεται στην 
ουσία σε συμμετοχή στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα πολύ μικρά παιδιά. Ο νομοθέτης δεν 
είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε να προεξοφλεί τις ειδικές συνθήκες της κάθε ατομικής περίπτωσης. Η γενική εκ 
των προτέρων ρύθμιση με νόμο αντιστρατεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το συμφέρον του παιδιού, το 
οποίο δεν μπορεί πάντοτε να ταυτίζεται με την ισόχρονη παρουσία των γονέων στη φροντίδα του και τη συνεχή 
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εναλλαγή της διαμονής του. Όλες οι άλλες επιδιώξεις πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο συμφέρον του παιδιού. 
Το άρθρο 5 πρέπει να απαλειφθεί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:14 | Μερμήγκη Μαρία Το Αρθρο 5 να αλλαξει ως εξης: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Το Αρθρο 8 να αλλαξει ως εξης: 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο, 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Το Αρθρο 12 να αλλαξει ως εξης: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Το Αρθρο 14 να 
αλλαξει ως εξης: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:03 | Εριέττα Γεωργίου Το κυοφορούμενο νομοσχέδιο θα ήταν μία άριστη ευκαιρία για 
ενσωμάτωση των προβλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο εθνικό Δίκαιο της χώρας μας και 
διόρθωση υφιστάμενων παραβιάσεων (όπως Ν.4640/2019, αρ. 6). Αντ’ αυτού, το υπουργείο θέτει σε 
διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, με προβλέψεις, οι οποίες κατάφωρα παραβιάζουν τη Σύμβαση τουλάχιστον ως 
προς τα άρθρα 26,32,45,48 και 56 και ειδικότερα: το παιδί παύει να επέχει κεντρικό ρόλο, όπως μέχρι σήμερα 
ίσχυε με τον νόμο του 1983, και απλά πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. Το παδί, δηλαδή, 
προσεγγίζεται ως παθητικός δέκτης άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι ως αυτόνομος φορέας δικαιωμάτων, 
όπως ορίζεται από όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις για το παιδί, που ως χώρα έχουμε κυρώσει. Το νομοσχέδιο, ακόμα 
συγχέει το συμφέρον του με εκείνα τα δικαιώματα των γονέων, αδιαφορεί για την βούληση και άποψή του, 
παραβλέπει τα τραύματα του παιδιού – θύματος ενδοοικογενειακής βίας και παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
όλους τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Καλύπτει μόνο τα θύματα Ε.Β. που έχουν κινήσει ποινικές 
διαδικασίες και μόνο μετά την αμετάκλητη καταδίκη του δράστη (Άρ. 13 & 14: Αντικατ. Άρ. 1520 & 1532 ΑΚ), μέχρι 
την οποία, ο νόμος του παρέχει απρόσκοπτη και απεριόριστη πρόσβαση στα θύματά του για τουλάχιστον 7-10 
έτη. Για να καταστεί αμετάκλητη μια δικαστική απόφαση στην Ελλάδα απαιτούνται αποφάσεις από όλους τους 
βαθμούς δικαιοσύνης, δηλαδή χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και τα 10 έτη, ανάλογα με την 
γεωγραφική περιφέρεια. Επιπλέον, το Νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι πολλές μητέρες 
προσπαθούν να απαλλαγούν από την Ε.Β. που υφίστανται οι ίδιες και τα παιδιά τους προσφεύγοντας ΜΟΝΟ σε 
αστικά δικαστήρια: κάποιες δεν καταφέρνουν να την καταγγείλουν και άλλες επιλέγουν να μην την καταγγείλουν 
από φόβο και/ή για κοινωνικούς λόγους και/ή για οικονομικούς λόγους. Καθίστανται υποχρεωτικές και πολλαπλές 
οι απευθείας επαφές και συνδιαλλαγές θύματος-δράστη Ε.Β. και οι διαμεσολαβήσεις, με συνεδρίες ταυτόχρονης 
παρουσίας των δύο μερών (Άρ. 6 & 8: Αντικατ. Άρ. 1512 και 1514 ΑΚ). Η «γονεϊκή αποξένωση» απαλείφθηκε ως 
όρος στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια, μετονομαζόμενη σε «διάρρηξη των σχέσεων» 
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(Άρ. 5, παρ. 2: τροπ. Άρ. 1511 ΑΚ και Άρ. 14: Αντικατ. Άρ. 1532 ΑΚ). Η «ισόχρονη υποχρεωτική συνεπιμέλεια» 
απαλείφθηκε ως όρος στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια αφού, ως κανόνας ορίζεται η 
«από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας» (Άρ. 7: Αντικατ. Άρ. 1513 ΑΚ). Η «εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου» απαλείφθηκε ως λεκτική περιγραφή στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά στην πράξη νομοθετείται, αφού 
την καθιστά δεδομένη η φράση «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» (Άρ. 13: Αντικατ. Άρ. 
1520 ΑΚ). Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις του Α.Κ.: θα θέσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (μητέρες 
και παιδιά) σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται, θα παρεμποδίσουν σε ακραίο βαθμό 
την πρόσβασή τους στην Δικαιοσύνη (Αστική και Ποινική) προκειμένου να προστατευτούν από την 
ενδοοικογενειακή βία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:15 | Ιωάννης Αμαλλος Άρθρο 5Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Να μην μεγαλώσουν 
στην ανισότητα που μεγαλώσαμε εγώ με τα αδέρφια μου. Ο μπαμπάκας μου είναι διαμάντι και έχασα όλη την 
παιδί μου ηλικία μαζί του ΑΝΑΙΤΙΑ!!! Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για μπαλάκι, βαλίτσα κλπ. Την αγάπη 
του μπαμπάκα μου στην παιδική μου ηλικία δεν μου την πρόσφερε κανένα έπιπλο. ΗΜΑΡΤΟΝ! Ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών μας. Η εναλλασσόμενη 
κατοικία δεν είναι πρόβλημα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:06 | Λέττα Ζωίδου Το κυοφορούμενο νομοσχέδιο θα ήταν μία άριστη ευκαιρία για 
ενσωμάτωση των προβλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο εθνικό Δίκαιο της χώρας μας και 
διόρθωση υφιστάμενων παραβιάσεων (όπως Ν.4640/2019, αρ. 6). Αντ’ αυτού, το υπουργείο θέτει σε 
διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, με προβλέψεις, οι οποίες κατάφωρα παραβιάζουν τη Σύμβαση τουλάχιστον ως 
προς τα άρθρα 26,32,45,48 και 56 και ειδικότερα: το παιδί παύει να επέχει κεντρικό ρόλο, όπως μέχρι σήμερα 
ίσχυε με τον νόμο του 1983, και απλά πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. Το παδί, δηλαδή, 
προσεγγίζεται ως παθητικός δέκτης άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι ως αυτόνομος φορέας δικαιωμάτων, 
όπως ορίζεται από όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις για το παιδί, που ως χώρα έχουμε κυρώσει. Το νομοσχέδιο, ακόμα 
συγχέει το συμφέρον του με εκείνα τα δικαιώματα των γονέων, αδιαφορεί για την βούληση και άποψή του, 
παραβλέπει τα τραύματα του παιδιού – θύματος ενδοοικογενειακής βίας και παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
όλους τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Καλύπτει μόνο τα θύματα Ε.Β. που έχουν κινήσει ποινικές 
διαδικασίες και μόνο μετά την αμετάκλητη καταδίκη του δράστη (Άρ. 13 & 14: Αντικατ. Άρ. 1520 & 1532 ΑΚ), μέχρι 
την οποία, ο νόμος του παρέχει απρόσκοπτη και απεριόριστη πρόσβαση στα θύματά του για τουλάχιστον 7-10 
έτη. Για να καταστεί αμετάκλητη μια δικαστική απόφαση στην Ελλάδα απαιτούνται αποφάσεις από όλους τους 
βαθμούς δικαιοσύνης, δηλαδή χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και τα 10 έτη, ανάλογα με την 
γεωγραφική περιφέρεια. Επιπλέον, το Νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι πολλές μητέρες 
προσπαθούν να απαλλαγούν από την Ε.Β. που υφίστανται οι ίδιες και τα παιδιά τους προσφεύγοντας ΜΟΝΟ σε 
αστικά δικαστήρια: κάποιες δεν καταφέρνουν να την καταγγείλουν και άλλες επιλέγουν να μην την καταγγείλουν 
από φόβο και/ή για κοινωνικούς λόγους και/ή για οικονομικούς λόγους. Καθίστανται υποχρεωτικές και πολλαπλές 
οι απευθείας επαφές και συνδιαλλαγές θύματος-δράστη Ε.Β. και οι διαμεσολαβήσεις, με συνεδρίες ταυτόχρονης 
παρουσίας των δύο μερών (Άρ. 6 & 8: Αντικατ. Άρ. 1512 και 1514 ΑΚ). Η «γονεϊκή αποξένωση» απαλείφθηκε ως 
όρος στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια, μετονομαζόμενη σε «διάρρηξη των σχέσεων» 
(Άρ. 5, παρ. 2: τροπ. Άρ. 1511 ΑΚ και Άρ. 14: Αντικατ. Άρ. 1532 ΑΚ). Η «ισόχρονη υποχρεωτική συνεπιμέλεια» 
απαλείφθηκε ως όρος στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια αφού, ως κανόνας ορίζεται η 
«από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας» (Άρ. 7: Αντικατ. Άρ. 1513 ΑΚ). Η «εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου» απαλείφθηκε ως λεκτική περιγραφή στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά στην πράξη νομοθετείται, αφού 
την καθιστά δεδομένη η φράση «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» (Άρ. 13: Αντικατ. Άρ. 
1520 ΑΚ). Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις του Α.Κ.: θα θέσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (μητέρες 
και παιδιά) σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται, θα παρεμποδίσουν σε ακραίο βαθμό 
την πρόσβασή τους στην Δικαιοσύνη (Αστική και Ποινική) προκειμένου να προστατευτούν από την 
ενδοοικογενειακή βία. 
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30 Μαρτίου 2021, 22:54 | Νεφέλη Αδάμη Το κυοφορούμενο νομοσχέδιο θα ήταν μία άριστη ευκαιρία για 
ενσωμάτωση των προβλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο εθνικό Δίκαιο της χώρας μας και 
διόρθωση υφιστάμενων παραβιάσεων (όπως Ν.4640/2019, αρ. 6). Αντ’ αυτού, το υπουργείο θέτει σε 
διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, με προβλέψεις, οι οποίες κατάφωρα παραβιάζουν τη Σύμβαση τουλάχιστον ως 
προς τα άρθρα 26,32,45,48 και 56 και ειδικότερα: το παιδί παύει να επέχει κεντρικό ρόλο, όπως μέχρι σήμερα 
ίσχυε με τον νόμο του 1983, και απλά πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. Το παδί, δηλαδή, 
προσεγγίζεται ως παθητικός δέκτης άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι ως αυτόνομος φορέας δικαιωμάτων, 
όπως ορίζεται από όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις για το παιδί, που ως χώρα έχουμε κυρώσει. Το νομοσχέδιο, ακόμα 
συγχέει το συμφέρον του με εκείνα τα δικαιώματα των γονέων, αδιαφορεί για την βούληση και άποψή του, 
παραβλέπει τα τραύματα του παιδιού – θύματος ενδοοικογενειακής βίας και παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
όλους τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Καλύπτει μόνο τα θύματα Ε.Β. που έχουν κινήσει ποινικές 
διαδικασίες και μόνο μετά την αμετάκλητη καταδίκη του δράστη (Άρ. 13 & 14: Αντικατ. Άρ. 1520 & 1532 ΑΚ), μέχρι 
την οποία, ο νόμος του παρέχει απρόσκοπτη και απεριόριστη πρόσβαση στα θύματά του για τουλάχιστον 7-10 
έτη. Για να καταστεί αμετάκλητη μια δικαστική απόφαση στην Ελλάδα απαιτούνται αποφάσεις από όλους τους 
βαθμούς δικαιοσύνης, δηλαδή χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και τα 10 έτη, ανάλογα με την 
γεωγραφική περιφέρεια. Επιπλέον, το Νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι πολλές μητέρες 
προσπαθούν να απαλλαγούν από την Ε.Β. που υφίστανται οι ίδιες και τα παιδιά τους προσφεύγοντας ΜΟΝΟ σε 
αστικά δικαστήρια: κάποιες δεν καταφέρνουν να την καταγγείλουν και άλλες επιλέγουν να μην την καταγγείλουν 
από φόβο και/ή για κοινωνικούς λόγους και/ή για οικονομικούς λόγους. Καθίστανται υποχρεωτικές και πολλαπλές 
οι απευθείας επαφές και συνδιαλλαγές θύματος-δράστη Ε.Β. και οι διαμεσολαβήσεις, με συνεδρίες ταυτόχρονης 
παρουσίας των δύο μερών (Άρ. 6 & 8: Αντικατ. Άρ. 1512 και 1514 ΑΚ). Η «γονεϊκή αποξένωση» απαλείφθηκε ως 
όρος στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια, μετονομαζόμενη σε «διάρρηξη των σχέσεων» 
(Άρ. 5, παρ. 2: τροπ. Άρ. 1511 ΑΚ και Άρ. 14: Αντικατ. Άρ. 1532 ΑΚ). Η «ισόχρονη υποχρεωτική συνεπιμέλεια» 
απαλείφθηκε ως όρος στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια αφού, ως κανόνας ορίζεται η 
«από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας» (Άρ. 7: Αντικατ. Άρ. 1513 ΑΚ) 
*Η «εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου» απαλείφθηκε ως λεκτική περιγραφή στο κείμενο προς διαβούλευση 
αλλά στην πράξη νομοθετείται, αφού την καθιστά δεδομένη η φράση «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με 
φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας» (Άρ. 13: Αντικατ. Άρ. 1520 ΑΚ). Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις του Α.Κ.: θα θέσουν τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας (μητέρες και παιδιά) σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται, θα 
παρεμποδίσουν σε ακραίο βαθμό την πρόσβασή τους στην Δικαιοσύνη (Αστική και Ποινική) προκειμένου να 
προστατευτούν από την ενδοοικογενειακή βία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:03 | Κασσιανή Απ. Το νομοσχέδιο θα ήταν μία άριστη ευκαιρία για ενσωμάτωση των 
προβλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο εθνικό Δίκαιο της χώρας μας και διόρθωση υφιστάμενων 
παραβιάσεων (όπως Ν.4640/2019, αρ. 6). Αντ’ αυτού, το υπουργείο θέτει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, με 
προβλέψεις, οι οποίες κατάφωρα παραβιάζουν τη Σύμβαση τουλάχιστον ως προς τα άρθρα 26,32,45,48 και 56 και 
ειδικότερα: το παιδί παύει να επέχει κεντρικό ρόλο, όπως μέχρι σήμερα ίσχυε με τον νόμο του 1983, και απλά 
πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. Το παδί, δηλαδή, προσεγγίζεται ως παθητικός δέκτης άσκησης 
γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι ως αυτόνομος φορέας δικαιωμάτων, όπως ορίζεται από όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις 
για το παιδί, που ως χώρα έχουμε κυρώσει. Το νομοσχέδιο, ακόμα συγχέει το συμφέρον του με εκείνα τα 
δικαιώματα των γονέων, αδιαφορεί για την βούληση και άποψή του, παραβλέπει τα τραύματα του παιδιού – 
θύματος ενδοοικογενειακής βίας και παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους δράστες ενδοοικογενειακής 
βίας. Καλύπτει μόνο τα θύματα Ε.Β. που έχουν κινήσει ποινικές διαδικασίες και μόνο μετά την αμετάκλητη 
καταδίκη του δράστη (Άρ. 13 & 14: Αντικατ. Άρ. 1520 & 1532 ΑΚ), μέχρι την οποία, ο νόμος του παρέχει 
απρόσκοπτη και απεριόριστη πρόσβαση στα θύματά του για τουλάχιστον 7-10 έτη. Για να καταστεί αμετάκλητη 
μια δικαστική απόφαση στην Ελλάδα απαιτούνται αποφάσεις από όλους τους βαθμούς δικαιοσύνης, δηλαδή 
χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και τα 10 έτη, ανάλογα με την γεωγραφική περιφέρεια. 
Επιπλέον, το Νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι πολλές μητέρες προσπαθούν να απαλλαγούν 
από την Ε.Β. που υφίστανται οι ίδιες και τα παιδιά τους προσφεύγοντας ΜΟΝΟ σε αστικά δικαστήρια: κάποιες 
δεν καταφέρνουν να την καταγγείλουν και άλλες επιλέγουν να μην την καταγγείλουν από φόβο και/ή για 
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κοινωνικούς λόγους και/ή για οικονομικούς λόγους. Καθίστανται υποχρεωτικές και πολλαπλές οι απευθείας 
επαφές και συνδιαλλαγές θύματος-δράστη Ε.Β. και οι διαμεσολαβήσεις, με συνεδρίες ταυτόχρονης παρουσίας 
των δύο μερών (Άρ. 6 & 8: Αντικατ. Άρ. 1512 και 1514 ΑΚ). Η «γονεϊκή αποξένωση» απαλείφθηκε ως όρος στο 
κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια, μετονομαζόμενη σε «διάρρηξη των σχέσεων» (Άρ. 5, παρ. 
2: τροπ. Άρ. 1511 ΑΚ και Άρ. 14: Αντικατ. Άρ. 1532 ΑΚ). Η «ισόχρονη υποχρεωτική συνεπιμέλεια» απαλείφθηκε ως 
όρος στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια αφού, ως κανόνας ορίζεται η «από κοινού και 
εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας» (Άρ. 7: Αντικατ. Άρ. 1513 ΑΚ). Η «εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου» 
απαλείφθηκε ως λεκτική περιγραφή στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά στην πράξη νομοθετείται, αφού την 
καθιστά δεδομένη η φράση «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο 
δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» (Άρ. 13: Αντικατ. Άρ. 1520 ΑΚ). 
Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις του Α.Κ.: θα θέσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (μητέρες και παιδιά) 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται, θα παρεμποδίσουν σε ακραίο βαθμό την πρόσβασή 
τους στην Δικαιοσύνη (Αστική και Ποινική) προκειμένου να προστατευτούν από την ενδοοικογενειακή βία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:50 | Κατερίνα Καπερναράκου Το κυοφορούμενο νομοσχέδιο θα ήταν μία άριστη ευκαιρία 
για ενσωμάτωση των προβλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο εθνικό Δίκαιο της χώρας μας και 
διόρθωση υφιστάμενων παραβιάσεων (όπως Ν.4640/2019, αρ. 6). Αντ’ αυτού, το υπουργείο θέτει σε 
διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, με προβλέψεις, οι οποίες κατάφωρα παραβιάζουν τη Σύμβαση τουλάχιστον ως 
προς τα άρθρα 26,32,45,48 και 56 και ειδικότερα: το παιδί παύει να επέχει κεντρικό ρόλο, όπως μέχρι σήμερα 
ίσχυε με τον νόμο του 1983, και απλά πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. Το παδί, δηλαδή, 
προσεγγίζεται ως παθητικός δέκτης άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι ως αυτόνομος φορέας δικαιωμάτων, 
όπως ορίζεται από όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις για το παιδί, που ως χώρα έχουμε κυρώσει. Το νομοσχέδιο, ακόμα 
συγχέει το συμφέρον του με εκείνα τα δικαιώματα των γονέων, αδιαφορεί για την βούληση και άποψή του, 
παραβλέπει τα τραύματα του παιδιού – θύματος ενδοοικογενειακής βίας και παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
όλους τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Καλύπτει μόνο τα θύματα Ε.Β. που έχουν κινήσει ποινικές 
διαδικασίες και μόνο μετά την αμετάκλητη καταδίκη του δράστη (Άρ. 13 & 14: Αντικατ. Άρ. 1520 & 1532 ΑΚ), μέχρι 
την οποία, ο νόμος του παρέχει απρόσκοπτη και απεριόριστη πρόσβαση στα θύματά του για τουλάχιστον 7-10 
έτη. Για να καταστεί αμετάκλητη μια δικαστική απόφαση στην Ελλάδα απαιτούνται αποφάσεις από όλους τους 
βαθμούς δικαιοσύνης, δηλαδή χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και τα 10 έτη, ανάλογα με την 
γεωγραφική περιφέρεια. Επιπλέον, το Νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι πολλές μητέρες 
προσπαθούν να απαλλαγούν από την Ε.Β. που υφίστανται οι ίδιες και τα παιδιά τους προσφεύγοντας ΜΟΝΟ σε 
αστικά δικαστήρια: κάποιες δεν καταφέρνουν να την καταγγείλουν και άλλες επιλέγουν να μην την καταγγείλουν 
από φόβο και/ή για κοινωνικούς λόγους και/ή για οικονομικούς λόγους. Καθίστανται υποχρεωτικές και πολλαπλές 
οι απευθείας επαφές και συνδιαλλαγές θύματος-δράστη Ε.Β. και οι διαμεσολαβήσεις, με συνεδρίες ταυτόχρονης 
παρουσίας των δύο μερών (Άρ. 6 & 8: Αντικατ. Άρ. 1512 και 1514 ΑΚ). Η «γονεϊκή αποξένωση» απαλείφθηκε ως 
όρος στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια, μετονομαζόμενη σε «διάρρηξη των σχέσεων» 
(Άρ. 5, παρ. 2: τροπ. Άρ. 1511 ΑΚ και Άρ. 14: Αντικατ. Άρ. 1532 ΑΚ). Η «ισόχρονη υποχρεωτική συνεπιμέλεια» 
απαλείφθηκε ως όρος στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά παραμένει ως έννοια αφού, ως κανόνας ορίζεται η 
«από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας» (Άρ. 7: Αντικατ. Άρ. 1513 ΑΚ). Η «εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου» απαλείφθηκε ως λεκτική περιγραφή στο κείμενο προς διαβούλευση αλλά στην πράξη νομοθετείται, αφού 
την καθιστά δεδομένη η φράση «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» (Άρ. 13: Αντικατ. Άρ. 
1520 ΑΚ). Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις του Α.Κ.: θα θέσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (μητέρες 
και παιδιά) σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται, θα παρεμποδίσουν σε ακραίο βαθμό 
την πρόσβασή τους στην Δικαιοσύνη (Αστική και Ποινική) προκειμένου να προστατευτούν από την 
ενδοοικογενειακή βία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:18 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Η 
προσθήκη τεκμηρίου καταλληλότητας του γονέα αναλόγως του σεβασμού των δικαιωμάτων του έτερου γονέα 
(και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων) μετατοπίζει το κέντρο βάρους από το παιδί στη σχέση των δύο γονέων, 
καθώς σχετικοποιείται η πρόταξη του συμφέροντος του παιδιού. 
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30 Μαρτίου 2021, 22:27 | Ευφροσυνη Χαμαλακη Το συμφέρον του παιδιου, για το οποίο θα έπρεπε να μεριμνά 
το νέο νομοσχέδιο δεν είναι να τρέχει πέντε μέρες από εδώ και πέντε από εκεί σαν βαλίτσα, για να ικανοποιηθουν 
οι γονείς προασπιζοντας τα δικαιώματα τους. Αντιμετωπίζουν τα παιδιά σαν κτήματα προς μοιρασια δείχνοντας 
τον εγωκεντρικο χαρακτήρα της επιδίωξης τους ενω πάνω από όλα βρίσκεται η υγιής ψυχοσυναισθηματικη 
ανάπτυξη του παιδιού και αυτό χρειάζεται περιβάλλον σταθερότητας. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:53 | Παναγιωτης Αβραμης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. 
Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. Το παιδι εχει δυο γονεις. Το παιδι χρειάζεται δυο γονεις. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:31 | Αναστάσιος Αλτούνης Άρθρο 5Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση το 
σπίτι που μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:19 | Μαρία 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων (…) ή υπάρχει ισότητα ή όχι ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:36 | Φρατζέσκος Μαλισιόβας Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
συνιστά την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους κατάσταση. Η 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:26 | Κ.Ν. Το πρωτίστως ειναι προβληματικο. Το συμφέρον των παιδιών ειναι κ πολλα,αλλα 
πράγματα ειναι δικαιώματα που προβλέπονται απο διεθνείς συμβασεις. Υπαρχουν περιπτώσεις που το συμφερον 
του παιδιου ειναι πρωτιστως η απομάκρυνσή του από τον ενα γονεα. Απο την άλλη δεν πειράζει κανεις δεν έπαθε 
τιποτα απο ενα χαστούκι. Σίγουρα χρειαζεται να,διασφαλίζεται η επικοινωνία κ με τους δυο γονείς ομως οχι 
οριζόντια κ πρώτιστα. Πως αξιολογείται η καθοδηγουμενη ή γνωμη; Μεχρι να ακουσουμε αυτο που θέλουμε; 
Νομιζω πρεπει να,ειναι πιο ξεκαθαρα ολα αυτά. Το άρθρο αφήνει παράθυρο απ οπου μπορει να,δραπετεύσει το 
συμφερον του παιδιού. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:58 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΝΟΥ Με την πρόταση για το άρθρο 1511 ΑΚ, το παιδί εξαφανίζεται από 
τη ρύθμιση και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων, διατάξεις που βρίσκονται σε αντινομία 
με άλλες διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς ενδεικτικά: α) Η παρανόηση της λειτουργίας 
του άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το συμφέρον του παιδιού ως γενική προϋπόθεση 
για τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που το αφορά, με το ΣχΝ ρυθμίζονται τα κριτήρια 
ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που ενδιαφέρει). Έτσι όμως η διάταξη περιέχει κριτήρια 
που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις λήψης απόφασης, λ.χ. επί ενός συγκεκριμένου θέματος 
γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:53 | Κατερίνα Φώσκολου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΓΙΑΓΙΑ 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων . Κατα την ταπεινη μας αποψη 
θα πρεπει εαν κ εφοσων οι δυο γονεις ειναι ικανοι κ γεωγραφικα ειναι ιδανικο και δεν εχουν δηλαδη καμια σχεση 
με βια-σεξουαλικες παρενοχλησεις κ αλκολισμο ο καθε ενας γονεας πρεπει να εχει ισο χρονο κ ισα δικαιωματα. 
Δηλαδη 50/50 με εναλλασομενη κατοικια . ο εγγονος μου βλεπει το παιδι του Τριτη – Πεμπτη για 3 ωρες και καθε 
2 σαββατοκυριακο δικαιουται μια διανυκτερεση . δυο βραδια τον μηνα δηλαδη κ 8 μερες . απεχουν μολις 5 λεπτα 
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με το αυτοκινητο μεταξυ τους . το παιδι λοιπον εχει αναγκη κ τους δυο γονεις κ οπου ειναι δυνατον να επικρατει 
εναλλασομενη κατοικια κ ισα δικαιωματα . ολα για καλο του παιδιου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:40 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση 
μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχη ́
και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνικη ́Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετεπ́ειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμεν́ες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή.Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5:· «Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)». 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:42 | Ανέστης Μαζης Το παιδί μου έχει ανάγκη να με γνωρίζει. Το σπίτι μου είναι και σπίτι 
του. Τροποποιήστε σας παρακαλώ το Άρθρο 1511 (ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων). 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:56 | Κωστας σαμαρας «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της 
γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:18 | Σοφία Λυτρίδου Αρκετό καιρό τώρα ασκώ συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγο. 
Προτείνω την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών 
απολύτως. Η εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 2 κατοικίες των γονιών τους ΔΕΝ δημιουργεί προβλήματα 
και δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να εκτιμήσουν πολλά πράγματα. Προβλήματα δημιουργούν οι αποκλειστικότητα 
στην ζωή του παιδιού. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:58 | Αλκιβιάδης Αλερτάς ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:23 | Ευγενία Κωνσταντινίδου Στην χώρα που γέννησε την δημοκρατία η ισότητα των 2 
φύλλων είναι αυτονόητη. Πώς γίνεται αυτό να μην ισχύει για τους χωρισμένους πατεράδες: Δεν καταλαβαίνουν 
ότι αυτό γυρνάει μπούμερανκ στο ίδιο το παιδί; Είμαι υπέρ του ίσου χρόνου επικοινωνίας μετά τον χωρισμό και 
της εναλλασσόμενης κατοικίας όποτε αυτή δεν αλλάζει την καθημερινότητα του παιδιού. Επιπλέον η συνάντηση 
δικαστή και παιδιού όποτε αυτή κρίνεται αναγκαία θα πρέπει να γίνεται με παρουσία παιδοψυχίατρου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:44 | Κονδυλια Λιουρκα Άρθρο 1511 Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων 
έχουν ανάγκη και τους 2! Η αγάπη δεν περιορίζεται σε ένα σπίτι μόνο!! «»Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:37 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ Τα συμφέροντα των παιδιών εξυπηρετούνται από την ισόχρονη 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και την φροντίδα τους, με την υιοθέτηση και 
εφαρμογή του θεσμού της εναλλασσόμενης κατοικίας ανά εβδομάδα ή όπως συναποφασίσουν οι γονείς. 
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30 Μαρτίου 2021, 21:09 | Νικολαος Αποστολοπουλος Το Αρθρο 5 να αλλαξει ως εξης: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Το Αρθρο 8 να αλλαξει ως 
εξης: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο, 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Το Αρθρο 12 να αλλαξει ως εξης: Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. Το Αρθρο 14 να αλλαξει ως εξης: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:15 | Sofia Η παρουσία και συμμετοχή και των 2 γονιών στη ζωή ενός παιδιού δεν παρέχει 
εκ προοιμίου καλύτερη ποιότητα ζωής ειδικά όταν ένας από τους 2 υπήρξε εξουσιαστικός/ κακοποιητής και 
αποφαίζει να οπλίει το παιδί σαν απειλή απέναντι στην άλλη γονέα ενώ την έχει κακοποιήσει κιόλας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:13 | Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ρο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 να γίνει:» Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική, και 
ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με την εναλλασσόμενη κατοικία στις 
περιπτώσεις που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα 
από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της». 
 

30 Μαρτίου 2021, 21:34 | Ανδρέας Ροδόστογλου ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:27 | Αχιλλέας Γ Θα πρέπει να καταχωρηθεί ότι το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:24 | Βασιλική Μανδελιά Άρθρο 5Σε μια σύγχρονη και δημοκρατική Ελλάδα ή συνεπιμέλεια 
είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά μας! Δεν είναι δυνατόν να στερούνται κανέναν από τους δύο γονείς, και οι 
δύο γονείς είναι εξίσου σημαντικοί για το υγιές μεγάλωμα τους. Κοινή ανατροφή, ίσος χρόνος και εναλλασσόμενη 
κατοικία, είναι η βασική αρχή της δημιουργίας ισχυρών θεμελίων στις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους. 
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30 Μαρτίου 2021, 21:10 | Νικόλαος Αλεξόπουλος Άρθρο 5Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:02 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΥΓΛΕΣ Δεν είμαι χωρισμένος πατέρας αλλά έχω πολλούς χωρισμένους 
φίλους δεν θα ήθελα να ήμουνα σε καμία περίπτωση στην θέση τους, όχι γιατί είναι ακατάλληλοι γονείς αλλά 
επειδή το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τους μεταχειρίζεται σαν σκουπίδια. Στην Ελλάδα του 2021 ότι μπορεί να 
κάνει η μητέρα μπορεί να κάνει και ο πατέρας μετά τον θηλασμό του παιδιού. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:10 | Μαρινος Ζαμινος Το Αρθρο 5 να αλλαξει ως εξης: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 

30 Μαρτίου 2021, 21:49 | Πέτρος Μεταλλινός ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:39 | PK Η εξαναγκαστική επιμέλεια που προτείνει το νομοσχέδιο, αλλά και η σχετικοποίηση 
της γονικής μέριμνας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το συμφέρον του παιδιού, τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα 
δικαιώματά του, καθιστώντας το από υποκείμενο δικαίου σε αντικείμενο. Απουσιάζει κάθε μέριμνα πλαισίωσης 
της, ως οφείλει σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου εξατομικευμένης κρίσης του δικαστή, με τις κατάλληλες 
υποδομές (ειδικά οικογενειακά δικαστήρια, αυτοτελείς κοινωνικές υπηρεσίες που θα γνωμοδοτούν). Προκρίνει 
δε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, επιβαρύνοντας το κόστος ενός διαζυγίου με αμφίβολα αποτελέσματα. Η 
αλλαγή κατοικίας για έναν ανήλικο αποδιοργανώνει τη ζωή ενός παιδιού, μεταβάλλοντας το σε παιδί με βαλίτσα. 
Λησμονεί τις ανάγκες, την ξεχωριστή προσωπικότητα και τον εύθραυστο ψυχισμό του παιδιού, ειδικά στις 
περιπτώσεις, που η εξαναγκαστική επιμέλεια ασκείται από τους δυο γονείς ανταγωνιστικά και εχθρικά, καθώς 
καθένας θα ζητεί διαφορετικά πράγματα από το παιδίΗ επικοινωνία δεν είναι ωφέλιμο να μεταβάλλεται στην 
ουσία σε συμμετοχή στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα πολύ μικρά παιδιά. Ο νομοθέτης δεν 
είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε να προεξοφλεί τις ειδικές συνθήκες της κάθε ατομικής περίπτωσης. Η γενική εκ 
των προτέρων ρύθμιση με νόμο αντιστρατεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το συμφέρον του παιδιού, το 
οποίο δεν μπορεί πάντοτε να ταυτίζεται με την ισόχρονη παρουσία των γονέων στη φροντίδα του και τη συνεχή 
εναλλαγή της διαμονής του. Όλες οι άλλες επιδιώξεις πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο συμφέρον του παιδιού. 
Το άρθρο 5 πρέπει να απαλειφθεί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:36 | ΤΕΟ Το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί. Το συμφέρον του παιδιού 
αποτελεί αόριστη νομική έννοια και πρέπει να εξειδικεύεται και να ερμηνεύεται από το δικαστή, με κριτήριο και 
τα στοιχεία που έχει υπόψη του. Η θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος«πρωτίστως από την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή αντιβαίνει στην έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού (Διεθνείς Συμβάσεις) και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν τα παιδιά, που βιώνουν 
κακοποίηση κ ενδοοικογενειακή βία, άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας. Συχνά, η απομάκρυνση του τέκνου 
από τον έναν γονέα είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. 
Η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη 
γνώμη τους για κάθε απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου).Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου πρέπει να 
εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της υπόθεσης. Δεν 
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απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, 
όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:32 | Αρτεμις Παπακυριακού Παρακαλώ πολύ, αναλογιστείτε το εξής: γονείς που είναι 
δυστυχως σε κοντρα, πολυετή πολλές φορές, με νομικές κινήσεις εκατερωθεν, πως περιμένετε από τη μια στιγμή 
στην άλλη να συνεννοούνται; Μην τρέφουμε αυταπάτες, δεν είναι εύκολο να περιοριστεί η κόντρα, τουναντίον 
θα κορυφωθεί. Με τις κινήσεις αυτές που δρομολογείτε, θα προκύπτουν πολλά θέματα καθημερινα! Δεν είναι 
δυνατόν να πιστεύει κάποιος πως ένας διαμεσολαβητής ή ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα βοηθήσει στη εξομάλυνση 
των διαφόρων, το αντίθετο θα συμβεί! Με λίγα λόγια, το νομοσχέδιο αυτό δεν εξυπηρετεί ανάγκες του τέκνου! 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:12 | Κατερίνα Κοσσιβάκη Η Ελλάδα από το 2015 έχει ψηφίσει την Ευρωπαϊκή οδηγία για 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία. Ήδη υπάρχει καθυστέρηση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις στην 
τήρηση του ψηφίσματος αυτού. Είναι ευκαιρία να κάνετε νόμο αυτό που έχετε υπογράψει εδώ και 6 χρόνια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:53 | M.M Το προτεινόμενο άρθρο επιχειρεί και πάλι να εξειδικεύσει την αόριστη νομική 
έννοια του συμφέροντος του τέκνου, η οποία είναι έννοια νομική, με αξιολογικό περιεχόμενο, που εξειδικεύεται 
κάθε φορά από το δικαστήριο. Γι’ αυτό η κρίση του δικαστηρίου ως προς το αν, ενόψει των περιστάσεων που 
δέχθηκε και για την ύπαρξη των οποίων κρίνει ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου, υπόκειται στον 
αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1976/2008). Σύμφωνα με πάγια νομολογία των εθνικών μας δικαστηρίων, το συμφέρον του 
τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή 
και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο 
νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς 
εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της 
ωριμότητάς του. Δηλαδή σύμφωνα με την πάγια νομολογία για την εκτίμηση του συμφέροντος του τέκνου 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της κάθε περίπτωσης που ποικίλουν και είναι, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, ο δεσμός του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς/τις αδελφές του, ενδεχομένως και με 
πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος, το μέχρι και την διάσπαση ή το διαζύγιο σταθερά διαμορφωμένο 
περιβάλλον και οι συνήθειες του παιδιού, ο χρόνος που μπορεί κάθε γονέας να διαθέσει, η καλή ψυχική και 
σωματική υγεία του γονέα κ.α. Στον βαθμό που στο νομοσχέδιο επιλέγονται περιοριστικά κάποια από τα 
ενδεικτικά κριτήρια η διάταξη καθίσταται στενή και εξόχως προβληματική κατά την εφαρμογή της. Οπωσδήποτε, 
κατά πάγια νομολογία, για τη λήψη της απόφασης προς το συμφέρον του τέκνου δεν εξετάζεται ο λόγος του 
διαζυγίου ή της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή ιδίως ποιος από τους δύο ευθύνεται για την λύση του γάμου 
εκτός και εάν η συμπεριφορά του υπαιτίου γονέα έχει επιδράσει στην άσκηση της γονικής μέριμνας ή της 
επιμέλειας με τρόπο που αντιτίθεται στο συμφέρον του τέκνου και αναμένεται και έναντι του τέκνου η τήρηση 
ανάλογης συμπεριφοράς. Ωστόσο η αναφορά στο παρόν άρθρο–στο δεύτερο προστιθέμενο εδάφιο–, της φράσης 
«της συμπεριφοράς κάΚε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα» χωρίς σύνδεση της συμπεριφοράς με 
δυσμενείς συνέπειες για το τέκνο και πρόκλησης βλάβης σε αυτό, κινδυνεύει να εισαγάγει το στοιχείο της 
υπαιτιότητας στις σχέσεις των πρώην συζύγων ως καίριο για την ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου. Από μόνη 
της δε, η αδόκιμη και αόριστη φράση «κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα» θα οδηγήσει νομοτελειακά σε 
δικόγραφα 100άδων σελίδων που θα αναλύουν λεπτομερειακά όλη τη συμπεριφορά των γονέων από τη γέννηση 
του παιδιού και κατ’ αποτέλεσμα θα επιτείνει την αντιδικία μεταξύ των γονέων. Τέλος, δεν μπορεί να ανάγεται ως 
κριτήριο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου η τήρηση από τον γονέα τυχόν προγενέστερων 
συμφωνιών (ακόμη και εξωδικαστικών), οι οποίες άθ ίαιοΐο ενδέχεται να αποδείχθηκαν αντίθετες με το συμφέρον 
του τέκνου. Αναφορικά με την πρόβλεψη ότι «για την ανάΚεση της άσκησης της γονικής μέριμνας Κα λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η συμμόρφωση του γονέα με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο» τίθεται το ζήτημα στην μεν μη 
συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις εάν έχει κριθεί δικαστικώς στα ποινικά δικαστήρια η μη συμμόρφωση με 
το διατακτικό αυτών (άρθρο 169Α Ποινικού Κώδικα) και αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν στον γονέα, 
για την προστασία του συμφέροντος του τέκνου του, να μην συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίοι 
υπήρχαν κατά την έκδοσή τους ή προέκυψαν μετά. (κακοποίηση του τέκνου κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, 
ασέλγεια κ.α.), δηλαδή αν έχουν τελεστεί σε βάρος του τέκνου ή του άλλου γονέα ποινικά αδικήματα που 
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βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Είναι γνωστό πόσο χρονοβόρα μπορεί να είναι η σχετική ποινική 
διαδικασία, ιδίως μάλιστα όσον αφορά κακουργηματικές πράξεις, ώστε στον χρόνο που εκδικάζεται σε επίπεδο 
ασφαλιστικών μέτρων ή κυρίας δίκης η ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας να μην έχει προλάβει εκδοθεί 
ποινική απόφαση κατά του υπαιτίου γονέα. Συνεπώς, δεν μπορεί να τίθεται το ανελαστικό κριτήριο της μη 
συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές διατάξεις ως καθοδηγητικός και καθοριστικός 
παράγοντας για την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Περαιτέρω, το εδάφιο 4 προβλέπει: «Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάΚε απόφαση σχετική 
με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριΚεί από το δικαστήριο ότι δεν 
αποτελεί προϊόν καΚοδήγησης ή υποβολής.» Η προϋπόθεση «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριΚεί από το 
δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καΚοδήγησης ή υποβολής» ενυπήρχε μέχρι τώρα ως σιωπηρή παραδοχή σε 
όλες τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου από τα δικαστήρια. Στις περιπτώσεις όπου η γνώμη του τέκνου δεν 
λαμβανόταν υπόψη, ήταν λόγω έλλειψης ωριμότητας ή ένδειξης επηρεασμού της από τον άλλο γονέα και η 
σχετική αξιολόγηση του δικαστηρίου περιλαμβανόταν ρητά και αιτιολογημένα στο σκεπτικό της απόφασης. 
Ωστόσο, η ρητή εισαγωγή της πρόβλεψης αυτής υποδεικνύει την αρνητική στόχευση του νομοσχεδίου σε σχέση 
με το συμφέρον του τέκνου και απηχεί την διαδομένη προκατάληψη ότι το παιδί δεν έχει ελεύθερη βούληση, 
παραβιάζοντας έτσι διεθνείς κανόνες και συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας 
του παιδιού, το οποίο θεωρείται αυτοτελής προσωπικότητα με δική του βούληση και αυτοτελώς προστατευτέα 
δικαιώματα. Ιδίως η πρόβλεψη αυτή παραβιάζει την διάταξη του άρθρου 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού αναλόγως με την ηλικία 
και την ωριμότητά του χωρίς άλλα κριτήρια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:39 | Μιχάλης Αλέξης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:21 | Σπύρος.- Ο ισχυρισμός ότι «το υπάρχον οικογενειακό δίκαιο είναι παιδοκεντρικό» είναι 
μια εντελώς αστήρικτη υποκειμένική άποψη η οποία καταρρίπτεται μεγαλοπρεπώς από τον Συνήγορο του Πολίτη 
στο σχετικό του πόρισμα: «Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι στη χώρα μας η υλοποίηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη ΔΣΔΠ, υπολείπεται των προτύπων που θέτει η 
Σύμβαση, λόγω υφιστάμενων διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου». Ο ΣτΠ σημειώνει ότι: «η διασφάλιση 
ισόρροπου, ισοβαρούς, ισόχρονου κα ισάξιου (δικαιώματος, αλλά πρωτίστως) καθήκοντος ανατροφής από 
αποτελούν τον απαραβίαστο πυρήνα του δικαιώματος του τέκνου» και προτείνει: «είναι επιτακτικό να εισαχθεί ο 
κανόνας της από και άσκησης της γονικής μέριμνας, στο σύνολό της (…) Οι γονείς οφείλουν να συμφωνούν για την 
κατανομή του χρόνου του παιδιού τους, κατά τεκμήριο σε ίσο ποσοστό, ή σε περίπτωση απόκλισης, με επίκληση 
των λόγων που επιβάλλουν μια διαφορετική ρύθμιση, ορίζοντας ταυτόχρονα τον τόπο κατοικίας το παιδιού (και 
όχι τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει), προβλέποντας τις λεπτομέρειες τη εναλλασσόμενης κατοικίας» [σελ. 
9]Όσοι προτείνουν κάτι διαφορετικό από τον ΣτΠ (αρμόδιο κατά το Σύνταγμα και τον νόμο για την προάσπιση των 
ατομικών δικαιωμάτων και δη του παιδιού) απλώς δεν υπερασπίζονται τα δικαιώματα των παιδιών (ο καθένας 
μπορεί να κρίνει τι υπερασπίζονται). Ο δε νομοθέτης, οφείλει να υιοθετήσει στο ακέραιο τις προτάσεις του 
Συνηγόρου του Πολίτη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:21 | Γιώργος Δικαίος ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΟ … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΡΑ .. !!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:40 | Κορινα ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ 
ΘΕΜΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. 
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30 Μαρτίου 2021, 21:46 | Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου ΚΑΤΑΛΑΘΟΣ ΕΓΡΑΨΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. Άρθρο 5: Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων συνιστά την καλύτερη 
λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους κατάσταση. Η εναλλασσόμενη διαμονή 
στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:47 | Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου ΆΡΘΡΟ 6: Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό της διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία η διαδικασία αυτη. Το συμφερον του 
καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:30 | Ιωάννης Κ Ως παιδί χωρισμένων γονιών λέω όχι στην υποχρεωτικη συνεπιμελεια. Θέλω 
σταθερότητα και πρόγραμμα και όχι να αλλάζω καθημερινότητα κάθε τρείς και λίγο. Τι θα γίνει εάν πηγαίνω στον 
έναν.. λειτουργεί με έναν τρόπο και πάω στον άλλο και λειτουργεί με άλλο τρόπο; Τι είμαι; Χώρισαν τη δική τους 
ζωή, δεν έχουν δικαίωμα να χωρίσουν και τη δική μου λόγω εγωισμού. Επιτέλους οι γιαγιάδες σταματήστε απλά 
να μιλάτε δε σας πεφτει λόγος. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:54 | Αικατερίνη Ζεκυριά 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:20 | Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου Άρθρο 5Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση 
το σπίτι που μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:54 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Γιατί να μην μπορεί η εγγονή μου να κοιμάται στο σπίτι 
του γιού μου και της γιαγιάς της, να της ετοιμάζω πρωινό, να την πηγαίνω στο σχολείο και να της δίνω την αγάπη 
που έχω μέσα μου γι αυτή. Γιατί να την βλέπω μόνο λίγες ώρες τον μήνα; Σας παρακαλώ πολύ ψηφίστε την 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ώστε να δώσω τα μέγιστα στην εγγονή μου.Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:45 | Διαμαντής Αθανασίου Άρθρο 5Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Να μην 
μεγαλώσουν στην ανισότητα που μεγαλώσαμε εγώ με τα αδέρφια μου. Ο μπαμπάκας μου είναι διαμάντι και 
έχασα όλη την παιδί μου ηλικία μαζί του ΑΝΑΙΤΙΑ!!! Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για μπαλάκι, βαλίτσα 
κλπ. Την αγάπη του μπαμπάκα μου στην παιδική μου ηλικία δεν μου την πρόσφερε κανένα έπιπλο. ΗΜΑΡΤΟΝ! 
Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών μας. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία δεν είναι πρόβλημα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:25 | ΧΑΡΗΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα έχει 
προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η 
ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να 
τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις 
διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση 
του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα 
του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για 
την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε 
απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το 
δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:17 | CC Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια δεν μειώνει τις εντάσεις αλλά αυξάνει τις τριβές στο 
περιβάλλον του παιδιού, βαθαίνει το τραύμα, ξύνει την πληγή με αποκλειστικά χαμένο της υπόθεσης το ίδιο το 
παιδί. Φοβάμαι πως το πιο εκρηκτικό περιβάλλον μεταξύ του πρώην ζευγαριού εξασφαλίζεται με τούτο το 
νομοσχέδιο και πως θα θρηνήσουμε θύματα! Γιατί τέτοια αφροσύνη; 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:58 | Κωνσταντίνος Μπατάνης Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:02 | ΝΤΙΝΟΣ Κύριε Υπουργέ, Η συνεπιμέλεια δηλαδή ίσως χρόνος επικοινωνίας (50%-50%) 
στην Σκανδιναβία όπου ζω τα τελευταία 6 χρόνια είναι ένα σύστημα που αποδεικνύεται ότι προσφέρει τα μέγιστα 
στην σωστή ψυχολογική ανάπτυξη των χωρισμένων παιδιών. Σας παρακαλώ πολύ σώστε τα παιδιά μας και το 
μέλλον τη Ελλάδος καθότι αυτοί θα είναι οι αυριανοί πολίτες και υιοθετήστε στο ακέραιο μία έτοιμη λύση- Ίσως 
χρόνος επικοινωνίας – εναλλασσόμενη κατοικία. Επιπλέον στην παράγραφο 4 θα πρέπει ο δικαστής να συναντά 
το παιδί με παρουσία παιδοψυχίατρου καθότι ο ίδιος στερείται παιδοψυχιατρικής κατάρτισης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:36 | Αφροδίτη Η ισόχρονη συνεπιμέλεια μπορεί να ωφελήσει τα παιδιά μόνο αν οι σχέσεις 
των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η 
συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική. Σε περιπώσεις παιδικής κακοποίησης ή έμφυλης βίας 
είναι εγκληματικό να επιβάλλεται υποχρεωτική συνεπιμέλεια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:42 | Θεόδωρος Αβράμπος Άρθρο 5Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:37 | Μαρια Λ Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Δεν επιθυμώ υποχρεωτικη συνεπιμελεια. Ο 
παΤέρας μου ειναι κακοποιητικος, βίαιος λεκτικα ψυχολογικά και σωματικά. Η λεκτική και ψυχολογική βια που 
ασκεί στη μητέρα μου δε μπορει να αποδειχθεί. Μη με αναγκάσετε να ζησω το μισο χρόνο της ζωης μου με εναν 
ανθρωπο που θα βρίζει όλη μερα τη μητέρα μου κατηγορώντας τη για το διαζύγιο, κανοντας μου πλυση 
εγκεφάλου και κακοποιώντας την τωρινη συντροφο του(η οποία δεν καταγγέλει γιατι φοβάται). Βλεπω να 
σχολιάζουν γιαγιάδες υπέρ του νομοσχεδίου ενω δε τους πεφτει κανένας λογος! Απο εκει να φανταστείτε πόσοι 
τα βαζουν με τις χωρισμένες μητέρες και ποσα ατομα μπλέκουν στο χωρισμο τους οι πατεραδες. Η λεκτική και 
ψυχολογική βια που υφίσταται η μητέρα μου αλλα και εγω δεν αποδεικνύεται πουθενά γιατί δεν υπάρχουν 
αποδείξεις ( και πως να υπάρξουν?) και δεν εχει την οικονομική δυνατότητα να κυνηγήσει νομικά την υπόθεση. 
Σεβαστείτε εμένα και ολα τα παιδιά που βρίσκονται στην ίδια θεση με εμενα. Οι ήρεμοι συννενοησιμοι ανθρωποι 
δε χρειάζονται υποχρεωτικη συνεπιμελεια γιατι την εφαρμόζουν μονοι τους ενω οι βίαιοι ψάχνουν υποχρεωτικους 
τρόπους! Εστω και ενα παιδί οπως εγω να υπάρχει δε πρέπει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Θα οδηγήσετε πολλα 
παιδιά που δεν υπολογίζετε όπως φαίνεται στην αυτοκτονία. Ακουστε και τη δική μας φωνη με ψυχολόγους, δεν 
ειμαστε παιχνίδια. Στη δικη για την επιμέλεια μας (10 και 9 ετων) μας ρωτησε ο δικαστής τι θέλουμε. Ο αδερφός 
μου υποστηριξε οτι ειναι ελεύθερος με μηχανες ,κοριτσια κτλ (9 ετων) επειδη του εκαναν πλυση εγκεφάλου, τον 
ειχαν ανεξέλεγκτο χωρις περιορισμούς. Σημερινό αποτέλεσμα,δεν έχει τελειώσει το σχολειο και είναι βιαιος προς 
τις σχέσεις του γιατί αυτα τα προτυπα ειχε. Σεβαστειτε αυτο το ενα παιδι που μπορεί να καταστρέψετε. 
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30 Μαρτίου 2021, 20:29 | Γεωργιος Κρανιωτης Άρθρο 5Το παιδί μου έχει ανάγκη να με γνωρίζει. Το σπίτι μου 
είναι και σπίτι του. Οι τοίχοι στην μητέρα του δεν θα διαμορφώσουν την τύχη του. Τροποποιήστε σας παρακαλώ 
το Άρθρο 1511 (ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων). 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:09 | xrisa Η εξαναγκαστική επιμέλεια που προτείνει το νομοσχέδιο, αλλά και η 
σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το συμφέρον του παιδιού, τις Διεθνείς 
Συμβάσεις για τα δικαιώματά του, καθιστώντας το από υποκείμενο δικαίου σε αντικείμενο. Απουσιάζει κάθε 
μέριμνα πλαισίωσης της, ως οφείλει σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου εξατομικευμένης κρίσης του δικαστή, 
με τις κατάλληλες υποδομές (ειδικά οικογενειακά δικαστήρια, αυτοτελείς κοινωνικές υπηρεσίες που θα 
γνωμοδοτούν). Προκρίνει δε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, επιβαρύνοντας το κόστος ενός διαζυγίου με 
αμφίβολα αποτελέσματα. Η αλλαγή κατοικίας για έναν ανήλικο αποδιοργανώνει τη ζωή ενός παιδιού, 
μεταβάλλοντας το σε παιδί με βαλίτσα. Λησμονεί τις ανάγκες, την ξεχωριστή προσωπικότητα και τον εύθραυστο 
ψυχισμό του παιδιού, ειδικά στις περιπτώσεις, που η εξαναγκαστική επιμέλεια ασκείται από τους δυο γονείς 
ανταγωνιστικά και εχθρικά, καθώς καθένας θα ζητεί διαφορετικά πράγματα από το παιδί Η επικοινωνία δεν είναι 
ωφέλιμο να μεταβάλλεται στην ουσία σε συμμετοχή στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα πολύ 
μικρά παιδιά. Ο νομοθέτης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε να προεξοφλεί τις ειδικές συνθήκες της κάθε 
ατομικής περίπτωσης. Η γενική εκ των προτέρων ρύθμιση με νόμο αντιστρατεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
το συμφέρον του παιδιού, το οποίο δεν μπορεί πάντοτε να ταυτίζεται με την ισόχρονη παρουσία των γονέων στη 
φροντίδα του και τη συνεχή εναλλαγή της διαμονής του. Όλες οι άλλες επιδιώξεις πρέπει να υποχωρούν μπροστά 
στο συμφέρον του παιδιού. Το άρθρο 5 πρέπει να απαλειφθεί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:58 | xrisa Το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί. Το συμφέρον του παιδιού 
αποτελεί αόριστη νομική έννοια και πρέπει να εξειδικεύεται και να ερμηνεύεται από το δικαστή, με κριτήριο και 
τα στοιχεία που έχει υπόψη του. Η θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως από την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή αντιβαίνει στην έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού (Διεθνείς Συμβάσεις) και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν τα παιδιά, που βιώνουν 
κακοποίηση κ ενδοοικογενειακή βία, άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας. Συχνά, η απομάκρυνση του τέκνου 
από τον έναν γονέα είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. 
Η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη 
γνώμη τους για κάθε απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους (Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου). Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου πρέπει να 
εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της υπόθεσης. Δεν 
απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, 
όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:36 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΙΛΗΣ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΙΣΟΤΗΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:21 | Δημήτρης Το συμφέρον του τέκνου είναι η από κοινού άσκησης γονικής μέριμνας (με 
κυριότερη έκφανση την συνεπιμέλεια) οπως προβλέπεται στα άρθρα 18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Παιδιού και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναγνωρίζεται με το υπ. αρ. 2079/2015 
ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο συνήγορος του πολίτη , ο σύλλογος Ελλήνων ψυχολόγων, ο σύλλογος 
Ελλήνων κοινωνιολόγων και η Ελληνική ψυχολογική εταιρεία με τις προτάσεις τους υποστηρίζουν το δικαίωμα 
του παιδιού στην κοινή ανατροφή με ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία. Το 87% των πολιτών είναι υπέρ της 
συνεπιμέλειας. Η κοινωνία έχει αλλάξει και είναι η στιγμή να αλλάξει και το οικογενειακό δίκαιο. Ίσος χρόνος με 
εναλλασομενη κατοικία και ίσα δικαιώματα για όλους τους γονείς, για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα 
να μεγαλώνουν σε μια σύγχρονη κοινωνία με τις αρχές της ισότητα και της ισονομίας. 
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30 Μαρτίου 2021, 19:41 | Ευαγγελος Δελλιος ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Ωσ γονιός ζητώ το αυτονόητο 
για το παιδί μου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:25 | Γκαραμπέτ Ατζέμογλου Άρθρο 5Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:11 | Σωτηρία Είμαι γυναίκα και είμαι υπέρμαχος της ισότητας και για αυτό αγωνίζομαι τόσα 
χρόνια. Δεν μπορώ να ανεχτώ ότι εν έτη 2021 γίνονται διακρίσεις βάση φύλου. Αυτά είναι ξεπερασμένα σε όλα τα 
πολιτισμένα κράτη και τα παιδιά μου θέλω να μεγαλώσουν με ίσες ευκαιρίες. Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο είναι 
καλό και απλώς θα πρέπει να γίνει η προσθήκη της ισοχρονης ανατροφής , με ίσα δικαιώματα και ίσες 
υποχρεώσεις για όλους ανεξαρτήτως φύλου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:05 | Δημητρης Δ. Άρθρο 1511 Συμφέρον του τέκνου.  1 .Το συμφέρον του τέκνου πρωτίστως 
εξυπηρετείται από την ισόχρονη φυσική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του καθώς και στην αποτροπή αποξένωσης του τέκνου με καθένα από του 
γονείς. 2. Κάθε απόφαση των γονέων ή του δικαστηρίου σχετικά με την τη γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα 
του τέκνου, πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον αυτού. 3. Όταν το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τα ζητήματα 
της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση κάθε γονέα να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την 
ισότητα μεταξύ των γονέων και να μη κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της 
ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε 
δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς 
του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας. 4. Ανάλογα με την ικανότητα διάκρισης του τέκνου πρέπει 
να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια 
ή τη φροντίδα υπό την προϋπόθεση ότι η γνώμη του έχει ληφθεί κατάλληλα και δεν αποτελεί προϊόν επηρεασμού 
ή υποβολής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:48 | δεσποινα Να μην ψηφιστεί ο νόμος που θα καταδικάσει το παιδί σε μια ζωή που δεν 
επέλεξε. Η ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται συνεχώς. Πρέπει να προστατεύσουμε το παιδί με κάθε τρόπο. Ναι 
στην συνεπιμέλεια με ΑΛΛΟΥΣ όρους ομως! 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:30 | ΜΙΜΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ 
,ΦΡΟΝΤΙΔΑ ,ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ,ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΣΑΝ ΑΤΟΜΟ .ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:04 | Γιώργος Να τροποποιηθεί και να γραφτεί όπως παρακάτω2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:03 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι να ανατρέφεται και με τους δ΄θο 
γονείς. Το τρίπτυχο συνεπιμέλεια-εναλασσόμενη κατοικία-50/50 χρόνος και με τους δύο γονείς, οτιδήποτε άλλο 
ΔΕΝ είναι στο συμφέρον κανενός παιδιού. 
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30 Μαρτίου 2021, 19:00 | Φωτεινή Δεληγιάννη Άρθρο 5Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:37 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Προκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:07 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:07 | Αγγελική Ε. Τα παιδια έχουν 2 γονείς. Έχουν δικαίωμα να έχουν ίσο χρονο και με τους 
δυο. Δεν υπάρχει αγάπη μόνο σε ένα σπίτι. Και γω ως γιαγιά θέλω το εγγόνι μου ευτυχισμένο και να το βλέπω να 
μεγαλώνει περνώντας ίδιο χρόνο στο σπιτι που πέρασε τους πρώτους μήνες της ζωής του έως ότου βίαια 
διασπάστηκε από τον μπαμπά του και αποχώρησε για άλλο σπίτι. Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Μην αφήσετε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δώστε στα 
παιδιά το δικαίωμα τους με περνούν ίσο χρονο και με τους δυο γονείς….. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:42 | Μανδελιάς Μάριος Άρθρο 5Κανένα παιδί του κόσμου δεν του αξίζει να στερείται 
κανέναν από τους δύο γονείς τους και να βιώνει τις συνέπειες ενός χωρισμού! Οφείλουμε σαν γονείς να είμαστε 
δίπλα τους στη ζωή τους και να τους προσφέρουμε με τη παρουσία μας και με τις πράξεις μας αυτά που έχουν 
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ανάγκη για μια φυσιολογική και υγιή ζωή. Δεν γίνεται άλλο να είμαστε επισκέπτες στη ζωή τους. Η αποξένωση του 
ενός γονέα πρέπει να τελειώσει εδώ, τα παιδιά έχουν ψυχή και δεν είναι κούκλες για να δοκιμάζονται, έχουν 
ανάγκη το ίδιο και τους δύο γονείς τους! Δυστυχώς η μάστιγα των διαζυγίων δεν πρέπει να επηρεάζει τα παιδιά, 
δεν πρέπει να αλλάζει τη ζωή τους, γι αυτό και οι δύο γονείς πρέπει να είναι δίπλα τους ίσο χρόνο! 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:04 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:17 | Αποστολης Μιχαηλιδης Το συμφερον του τεκνου εξηπυραιτειται απο την ισοχρονη 
φροντιδα και εναλλασομενη κατοικια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:52 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
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παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:05 | Ελένη Β. Κύριε Τσιάρα,ξέρουμε ότι βγάζετε αυτό το νομοσχέδιο για να μην δίνουν 
ολόκληρη τη διατροφή οι πατεράδες. Μα και με τον προηγούμενο νόμο, οι «ενεργοί μπαμπάδες» δεν έδιναν τα 
χρήματα που όφειλαν για την ανατροφή των τέκνων τους. Οπότε μήπως μπαίνετε τσάμπα στον κόπο να τον 
αλλάξετε (σ.σ ειρωνεία στο κείμενο); Σήμερα οι μονογονεικες οικογένειες είναι στα όρια της φτώχειας. Παλιά 
μπορεί τις μονες μητέρες με ανηλικα παιδιά να τις προστάτευαν οι οικογενειές τους. Σήμερα όμως, μετά από τρία 
μνημόνια, πανδημία, αυξηση της γυναικείας ανεργίας, πως θα ζούμε τα παιδιά μας; Το έχετε σκεφτεί αυτό; Πως 
θέλετε να κάνουμε παραπανω παιδιά όταν δεν έχουμε να τα συντηρήσουμε ούτε για ένα μήνα; ΣΚεφτείτε λιγο πιο 
λογικά. Σε λίγο θα απεργούμε και στην τεκνοποιηση.Αθηνα Β. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:42 | Αννα Δανιδου Άρθρο 5Τα παιδιά έχουν 2 γονείς. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια του παιδιού. 
Δεν δενόμαστε με τα ντουβάρια. Τις στιγμές με τους γονείς μας αναπολούμε όταν τους χάνουμε, όχι τα κάδρα και 
τα έπιπλα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:44 | Χριστίνα Σερβετά Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
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θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:50 | Κώστας Σερβετάς Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:24 | Στυλανη Γρεκα Άρθρο 5Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
συνιστά την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους κατάσταση. Η 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:41 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
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περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:01 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:21 | ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ ΠΡΟΤΑΣΗ: Η 
Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:24 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
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τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:08 | Ανδρέας Καραγεωργίου Παρακαλώ πολύ, αναλογιστείτε το εξής: γονείς που είναι 
δυστυχως σε κοντρα, πολυετή πολλές φορές, με νομικές κινήσεις εκατερωθεν, πως περιμένετε από τη μια στιγμή 
στην άλλη να συνεννοούνται; Μην τρέφουμε αυταπάτες, δεν είναι εύκολο να περιοριστεί η κόντρα, τουναντίον 
θα κορυφωθεί. Με τις κινήσεις αυτές που δρομολογείτε, θα προκύπτουν πολλά θέματα καθημερινα! Δεν είναι 
δυνατόν να πιστεύει κάποιος πως ένας διαμεσολαβητής ή ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα βοηθήσει στη εξομάλυνση 
των διαφόρων, το αντίθετο θα συμβεί! Με λίγα λόγια, το νομοσχέδιο αυτό δεν εξυπηρετεί ανάγκες του τέκνου! 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:49 | Αντωνία Γρεκα ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:17 | Μαργαρίτα 2. Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και τ5ων δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 4. Είναι απαράδεκτο να βάζουν το παιδί στην διαδικασία επιλογής γονέα και μάλιστα από 
δικαστές χωρίς ειδικές γνώσεις ψυχολογίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:48 | Παναγιώτα Παραλίκα Είναι απαράδεκτη και αποκρουστική η συγκαλυμμένη προσθήκη 
του ψευτοσυνδρόμου της γονικής αποξένωσης στην παράγραφο 4. Πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολο του. Επίσης, 
το συμφέρον του τέκνου είναι αόριστη νομική έννοια, δεν μπορεί να ορίζεται εκ των προτέρων στο νόμο, αλλά 
πρέπει να αξιολογείται απο τον δικαστή ανάλογα τις ιδιαίτερότητες της κάθε οικογένειας. Δεν έχουν όλα τα τέκνα 
κοινό συμφέρον. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:37 | Xρήστος Μαντάς (Δρ.) Το «Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης», στο οποίο γίνεται συχνά 
αναφορά από τους «αγανακτισμένους πατεράδες», δεν αναγνωρίζεται ως διαταραχή από το DSM-V της APA , ενώ 
ο Richard Gardner, που είναι ο δημιουργός της σχετικής θεωρίας, έχει δεχτεί κριτική ως μισογύνης, σεξιστής και 
παιδόφιλος. Η σχετική θεωρία βασίζεται σε κλινικές παρατηρήσεις και όχι σε επιστημονικά δεδομένα, με 
αποτέλεσμα να έχει απορριφθεί από την επιστημονική κοινότητα, αλλά και από νομικά όργανα όπως το National 
Council of Juvenile and Family Court Judges των ΗΠΑ και το Εφετείο της Αγγλίας. Οπότε, η όλη θεωρητική βάση 
βασίζεται σε μια μη επιστημονικά αποδεκτή θεωρία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα αν θα πρέπει 
να το βλέπουμε ως μια απλή κίνηση «αγανακτισμένων πατεράδων», ίσως και κάποιων που δεν θέλουν να 
εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή που έχουν «ιστορικό» σε σχέση με τις γυναίκες. Η απάντηση 
είναι ναι, πρέπει να ανησυχήσουμε. Είναι ένα κίνημα συντηρητικό που ίσως να είναι ο προάγγελος μελλοντικών 
κινήσεων, που τις βλέπουμε σήμερα στην Πολωνία. Ίσως να είναι ένα μέρος μιας ατζέντας συντηρητικοποίησης 
της κοινωνίας και επιστροφής στον μεσαίωνα, πάντα με τις ευλογίες των «συνηθισμένων ενόχων», όπως η 
εκκλησία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:35 | ΜΑΡΙΝΑ Μ Οι γονείς που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την μέριμνα 
του παιδιου μέσα στο γάμο δεν μπορούν να το κάνουν μετα εκτός γάμου.. Ο μόνος λόγος θα είναι να 
χρησιμοποιηθεί το παιδι για να εκδικηθούν ο ένας τον αλλο.. Το παιδάκι στη μέση έρμαιο στις πράξεις των 
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μεγάλων.. το μεγάλο θύμα κλασικά.. Να αναλαμβάνει την ευθύνη ο Ποιο υπεύθυνος γονέας ο δοκιμασμενος για 
το καλό του παιδιού..Αλλο η απλή επικοινωνία του παιδιού που επιβάλετε να έχει και με τους δύο και να ειναι 
υγιείς. Σκεφτειτε τις συνεπειες που θα εχει αυτο στις ζωες των παιδιων μας και πραξτε ΣΩΣΤΑ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:12 | Γεωργία Νικολάου To συμφερον του τέκνου δεν μπορεί να ορίζεται εκ των προτέρων 
από το νόμο αλλά πρέπει να αξιολογείται απο το δικαστήριο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε οικογένειας. 
Επίσης, είναι ιδιαίτερα αποκρουστική η συγκαλυμμένη προσθήκη του συνδρόμου της γονικής αποξένωσης στην 
παράγραφο 4. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:30 | Πεννυ Το συμφέρον του τέκνου είναι μια αόριστη νομική έννοια η οποία θα πρέπει να 
αξιολογείται σε κάθε περίπτωση, κι όχι να καθορίζεται εκ των προτέρων και να εξισώνεται με την ισόχρονη 
παρουσία και των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού. Αυτό μόνο κινδύνους μπορεί να εγκυμονεί με την μεγάλη 
ποικιλία περιπτώσεων στις σχέσεις των γονέων, ιδίως όταν πρόκειται για κακοποιητικούς, αδιάφορους κλπ. 
γονείς. Επισης, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί 
προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ 
περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να 
λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται 
είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του 
τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, 
υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για 
τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου 
γονικής αποξένωσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:54 | Παύλος Παπαποστόλου ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου. Άρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Τα παιδιά έχουν δυο γονείς 
,είναι αποτέλεσμα της αγάπης 2 μοναδικών ανθρώπων και όχι αντικείμενο εκδίκησης , μεθοδευμένης 
χειραγώγησης και αλλοίωσης της σχέσης με απώτερο σκοπό να διαλέξουν μεριά. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:05 | ΕΛΕΝΗ Δεν είναι στο συμφέρον του τέκνου να αναγκάζεται να αλλάζει περιβάλλον το 
μισο χρόνο, ούτε να εγκλωβίζεται με ένα κακοποιητικο γονιο μέχρι/αν και οποτε αποφασίσει η δικαιοσύνη να τον 
απομακρύνει από το παιδί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:52 | Αντώνης Καλογιάννης Το Άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
»Άρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:10 | θώμας Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ΄΄Άρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:56 | Άννα Πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη και ξεκάθαρη αναφορά σε δικλείδα ασφαλείας, 
ώστε να μην εγκλωβίζονται τα παιδιά και οι γυναίκες με έναν κακοποιητικό ή αδιάφορο άντρα. Έτσι οπως είναι 
διατυπωμένο αυτή τη στιγμή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει πρόσβαση στο παιδί ένας γονιός που είναι 
αδιάφορος, τοξικός, κακοποιητικός. Η γονεϊκότητα δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση. Η επικοινωνία και με 
τους δύο γονείς δεν πρέπει να επιβάλλεται, ειδικά σε περιπτώσεις που ο ένας εξ αυτών αποτελεί κίνδυνο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:55 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
΄΄Άρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
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συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:56 | Ελενη Γκιοκα ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:04 | Μάριος Μερτσόπουλος Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά 
τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτουρ́γημα 
αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο 
άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενεις́ του τεκ́νου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιουχ́ο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις 
περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονεά την άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθεσ́ει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και 
των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματικη ́
φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθεσ́εις του πρώτου εδαφίου και επίκειται 
άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τεκ́νου, ο εισαγγελεάς διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο 
για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός 
ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) 
επιπλέον ημέρες». 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:35 | Αναστασια Σιδερη Το νομοσχέδιο εχει τη μονόπλευρη θεώρηση οτι το κυριο συμφερον 
του παιδιού ειναι να περναει χρονο και με τους 2 γονεις και οτι αυτο καταδεικνύεται απο πολλες  ερευνες. Και 
αυτο ειναι σωστο αν μιλάμε για ιδανικές συνθήκες. Εν κατακλειδι μας λένε πως οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά 
που ζουν σε συνθήκες κοινής επιμέλειας εμφανίζουν λιγότερα προβλήματα από τα παιδιά που, μετά το διαζύγιο, 
ζουν μόνο με ένα γονιό. Πράγματι ισχύει!! Αυτό δείχνουν τα ευρήματα ερευνών από Σκανδιναβικές χώρες. 
ΞΕΧΑΣΑΝ όμως να μας πουν ότι τα παιδιά αυτά έχουν δύο γονείς που: δεν υποχρεώθηκαν σε κοινή επιμέλεια – 
ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ συμμετείχαν εξίσου στην ανατροφή των παιδιών τους και πριν τη διάσταση, επειδή ζουν στη 
Σουηδία, σε μια χώρα που από το ’70 επενδύει στο χτίσιμο μιας κουλτούρας συν-γονεϊκότητας (co-parenting) 
ΞΕΧΑΣΑΝ να μας πουν πως στη Σουηδία: -το 91% των χωρισμένων γονιών ρυθμίζουν συναινετικά τα ζητήματα 
επιμέλειας παιδιών – μόνο το 9% προσφεύγει σε δικαστήριο, -το 60-70% των χωρισμένων γονιών ΔΕΝ επιλέγουν 
ως βέλτιστη ρύθμιση επικοινωνίας την εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού. Γι’ αυτό οι έρευνες δείχνουν ότι τα 
παιδιά που ζουν σε ΤΕΤΟΙΕΣ συνθήκες κοινής επιμέλειας εμφανίζουν λιγότερα προβλήματα από τα παιδιά που, 
μετά το διαζύγιο, ζουν μόνο με ένα γονιό. Απολύτως Λογικό και ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ!!! Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν 
δύο γονιούς που νοιάζονται για αυτά, τα αγαπούν και κάνουν επιλογές και συμφωνίες με βάση το δικό τους 
συμφέρον – και αυτό συμβαίνει όχι μόνο μετά το διαζύγιο – συνέβαινε και πριν!!! Για αυτό ΜΠΟΡΟΥΝ και 
ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ συνεπιμέλεια – κάποιες φορές και εναλλασσόμενη κατοικία… ΔΕΝ τους ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΝΟΜΟΣ ή 
ΦΟΒΟΣ!!! Ενώ, αντίθετα, ανάμεσα στα άλλα παιδιά… εκείνα που ζουν με ένα μόνο γονιό, υπάρχουν πολλά παιδιά 
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που είχαν την ατυχία να γεννηθούν από ένα γονιό που τα έχει απορρίψει, πού τα έχει κακοποιήσει άμεσα και/ή 
εκθέτοντάς τα στην κακοποίηση της μητέρας τους, που τα χρησιμοποιεί εναντίον του άλλου γονιού τους, χωρίς να 
ενδιαφέρεται για τις συνέπειες που έχουν όλα αυτά στη δική τους ζωή, στη δική τους ψυχή. Παιδιά που βιώνουν 
έντονη ψυχική σύγκρουση γιατί αισθάνονται πως τον αγαπούν -είναι ο πατέρας τους- αλλά από την άλλη, τον 
φοβούνται και δεν μπορούν να κατανοήσουν πως γίνεται να αγαπούν εκείνον που φοβούνται, εκείνον που 
κακοποιεί τη μητέρα τους και τα ίδια… Είναι, λοιπόν, δική μας υποχρέωση, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, να μην 
αφήνει κανέναν τέτοιο «γονιό» να επικαλείται γονεϊκά δικαιώματα προκειμένου να συνεχίσει να έχει πρόσβαση 
στα θύματά του ώστε να εξακολουθήσει ανενόχλητος να τα ελέγχει, να τα εξουσιάζει και να τα κακοποιεί… Ένας 
τέτοιος γονιός δεν δικαιούται επιμέλεια παιδιών, είναι αναγκαίο να επιτηρείται η επικοινωνία του με τα παιδιά 
ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα και η ασφάλεια παιδιών και μητέρας και, οπωσδήποτε, σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει επικινδυνότητα πρέπει να αφαιρείται όλη η γονική μέριμνα και να απαγορεύεται η επαφή με τα παιδιά 
(Άρ. 31 και 45 του Ν.4531/2018: Σύμβαση Κωνσταντινούπολης).  
 
30 Μαρτίου 2021, 16:45 | charalampos θα ήταν πολύ καλύτερο να μην ήταν υποχρεωτικό δεν ξέρεις για πιο λόγο 
οδηγείτε ο άνθρωπος να ζητήσει διαζύγιο (παρενόχληση, βια, ανικανότητα κλπ.) ακόμα μπορεί ένας ή και οι δυο 
στην χειρότερη να μην εκφράζουν ενδιαφέρον για αυτό λέω οχι στην υποχρεωτική. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:10 | Μανώλης Ανδρουλιδάκης Προτείνω αλλαγή στην παράγραφο 2. Θεωρώ ότι 
περισσότερο προς το συμφέρον του τέκνου είναι να διατυπωθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη (ή κατά το δυνατόν ισόχρονη) και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων». 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:09 | Κωνσταντίνα Γιαταγάνα ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:37 | Γιώτα 2. Το συμφέρον του παιδιού εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 4. Δεν πρέπει να είναι αποδεκτό να αποφασίζει ο δικαστής χωρίς ειδικές γνώσεις 
.Επιβάλλεται η παρουσία ειδικού ψυχικής υγείας που θα διαπιστώνει αν η γνώμη του τέκνου είναι προϊόν 
καθοδήγησης του αποξενωτή γονέα. Πρέπει να είναι παρόν ο αποξενωμένος γονέας και να συντάσσεται γραπτή 
έκθεση. Το τέκνο είναι έρμαιο του αποξενωτή γονέα και μόνο οι ειδικοί ψυχικής υγείας είναι οι αρμόδιοι να 
κάνουν διάγνωση και όχι οι δικαστές οι οποίοι θα γίνουν ειδήμονες με ένα σεμινάριο. Ο νομοθέτης πρέπει να 
πάψει να υποβάλει τα παιδιά σε τέτοια διλήμματα. Το συμφέρον των παιδιών είναι να έχουν στη ζωή τους και 
τους δύο γονείς ισόχρονα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:32 | EC Η εξαναγκαστική επιμέλεια που προτείνει το νομοσχέδιο, αλλά και η σχετικοποίηση 
της γονικής μέριμνας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το συμφέρον του παιδιού, τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα 
δικαιώματά του, καθιστώντας το από υποκείμενο δικαίου σε αντικείμενο. Απουσιάζει κάθε μέριμνα πλαισίωσης 
της, ως οφείλει σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου εξατομικευμένης κρίσης του δικαστή, με τις κατάλληλες 
υποδομές (ειδικά οικογενειακά δικαστήρια, αυτοτελείς κοινωνικές υπηρεσίες που θα γνωμοδοτούν). Προκρίνει 
δε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, επιβαρύνοντας το κόστος ενός διαζυγίου με αμφίβολα αποτελέσματα. Η 
αλλαγή κατοικίας για έναν ανήλικο αποδιοργανώνει τη ζωή ενός παιδιού, μεταβάλλοντας το σε παιδί με βαλίτσα. 
Λησμονεί τις ανάγκες, την ξεχωριστή προσωπικότητα και τον εύθραυστο ψυχισμό του παιδιού, ειδικά στις 
περιπτώσεις, που η εξαναγκαστική επιμέλεια ασκείται από τους δυο γονείς ανταγωνιστικά και εχθρικά, καθώς 
καθένας θα ζητεί διαφορετικά πράγματα από το παιδί Η επικοινωνία δεν είναι ωφέλιμο να μεταβάλλεται στην 
ουσία σε συμμετοχή στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα πολύ μικρά παιδιά. Ο νομοθέτης δεν 
είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε να προεξοφλεί τις ειδικές συνθήκες της κάθε ατομικής περίπτωσης. Η γενική εκ 
των προτέρων ρύθμιση με νόμο αντιστρατεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το συμφέρον του παιδιού, το 
οποίο δεν μπορεί πάντοτε να ταυτίζεται με την ισόχρονη παρουσία των γονέων στη φροντίδα του και τη συνεχή 
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εναλλαγή της διαμονής του. Όλες οι άλλες επιδιώξεις πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο συμφέρον του παιδιού. 
Το άρθρο 5 πρέπει να απαλειφθεί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:54 | Δ. Ντάγκα Βαθιά προβληματικές διατάξεις. Συγχέεται η μέριμνα (που σύμφωνα με την 
παρούσα νομοθετική και νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την επιμέλεια, με 
αποτέλεσμα να επέρχεται κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής της. 
Καθιερώνονται τεκμήρια, όπως το δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός είναι αόριστα 
(ποιός είναι ο συνολικός χρόνος στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή στην 
προσπάθειά του να προβεί σε εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης που 
δικάζει. Το σημαντικότερο, οι διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, 
που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του 
γάμου. Αντίθετα, το παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις 
ορέξεις…) γονέων που αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να 
εργαλειοποιούν το παιδί. Ακόμα, είναι χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο 
θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, 
μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση αμετάκλητη! 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:06 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Άρθρο 5Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Συμφέρον του τέκνου:1 .Το συμφέρον του τέκνου 
πρωτίστως εξυπηρετείται από την ισόχρονη φυσική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα 
του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του, καθώς και στην αποτροπή αποξένωσης του τέκνου με καθένα από τους γονείς. 2 .Κάθε απόφαση των γονέων 
ή του δικαστηρίου σχετικά με την τη γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του τέκνου, πρέπει να αποβλέπει 
στο συμφέρον αυτού. 3 . Όταν το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τα ζητήματα της προηγούμενης παραγράφου, 
λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση κάθε γονέα να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με  δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να 
μη κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της 
θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή 
της περιουσίας. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 4. Ανάλογα με την ικανότητα διάκρισης του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή τη φροντίδα υπό την προϋπόθεση ότι η 
γνώμη του έχει ληφθεί κατάλληλα και δεν αποτελεί προϊόν επηρεασμού ή υποβολής και να τηρείται αρχείο 
σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο περί 
προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:01 | Μαρια Κυριε υπουργε, συμφέρον του τέκνου ειναι η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:34 | Βασιλεια Γιαννωτα Άρθρο 5Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
συνιστά την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους κατάσταση. Η 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:50 | Τάνια Μέρος άρθρου από το the press project: Γεννώνται, εξάλλου, σοβαρότατα 
ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει ολόκληρο τον χρόνο του 
παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες των σχολικών του 
υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες μεγαλοστομίες της σιωπά 
προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του άρθρου 13 (το 1/3 του 
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συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά διαστήματα των διακοπών 
καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν για παράδειγμα ως βάση για τον παρονομαστή που λέγεται 
«συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου (7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε 
το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 
πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος 
της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες 
ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 
24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 
αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν τα παιδιά 
στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα με το καθένα 
διαφοροποιείται. Δεν πρόκειται, συνεπώς, για συγκεκριμενοποίηση, αλλά για μία «τρύπα στο νερό», αφού στην 
θέση συγκεκριμένων διευθετήσεων, που με την πάροδο των χρόνων ωριμάζουν και αποτελούν σχεδόν κοινό τόπο 
δικαστηριακής πρακτικής, αλλά και έγγραφων συμφωνιών μεταξύ των γονέων στα πλαίσια συναινετικών 
διαζυγίων, έρχεται αυτή η διατύπωση του 1/3, που τελικά σύμφωνα με το ίδιο το νομοσχέδιο «τεκμαίρεται», όμως 
μπορεί να είναι και περισσότερο και λιγότερο όταν «επιβάλλεται να καθορισθεί» (εκπληκτική σαφήνεια !!!), όχι 
για να δώσει ένα βήμα παραπάνω στην όποια συγκεκριμενοποίηση έχει υπάρξει μέχρι τώρα, αλλά για να την 
αναιρέσει και αυτήν. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:18 | Παναγιώτης Κατσικερός, Εφέτης Αθηνών 1η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. 
Το άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. α΄ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :«Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ( 1 ) και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ( 2 ) 
καθώς επίσης και στην αποτροπή ( 3 ) διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει 
και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της». ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ( 1 ) ισόχρονη, ( 2 ) με 
εναλλασσόμενη διαμονή του στις κατοικίες αμφοτέρων, ( 3 ) της γονεϊκής αποξένωσης και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με την προσθήκη των εννοιών «ισόχρονη», «εναλλασσόμενη διαμονή» και «αποτροπή της γονεϊκής 
αποξένωσης», οι οποίες είναι αναγκαίες, λογικά, προϋποθέσεις της κοινής γονικής μέριμνας και συνεπιμέλειας 
(σημειωτέον ότι, αναγράφονταν στο αρχικό νομοσχέδιο του Δεκεμβρίου 2020), το γράμμα του νόμου 
εναρμονίζεται με το σκοπό αυτού και την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης (όπως προκύπτει από τις δηλώσεις 
των κ.κ. Πρωθυπουργού και Υπουργού Δικαιοσύνης στο Υπουργικό Συμβούλιο της 24-2-2021), για την θέσπιση της 
«από κοινού και εξίσου» άσκησης της γονικής μέριμνας από τους δύο γονείς (άρθρο 1513 Α.Κ.), επομένως και της 
συνεπιμέλειας, ως κανόνα (με λελογισμένες εξαιρέσεις – βλ. άρθρο 1514 Α.Κ. – κι όχι ως δήθεν «υποχρεωτική» σε 
κάθε περίπτωση, ακόμη και κακοποιητικού ή αδιάφορου γονέα, όπως παραπλανητικά προβάλλεται από τους 
πολέμιους της νομοθετικής μεταρρύθμισης). 
Τα παραπάνω απαιτούνται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ελληνικής 
Δημοκρατίας (άρθρο 18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού, άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπ. 
αρ. 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης με σύσταση στα κράτη – μέλη να θεσπίσουν την 
εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου, τουλάχιστον για χρόνο 1/3 της ζωής του με τον μη έχοντα την επιμέλεια 
γονέα, ως ελάχιστο ποσοστό ικανοποίησης του τέκνου, βάσει διεπιστημονικών – διακρατικών μελετών) και με την 
αρχή της ισότητας των δύο γονέων (άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, άρθρο 1511 παρ. 3 Α.Κ.), που 
επιβάλουν την ενιαία και αδιάσπαστη γονική μέριμνα, για όλους τους γονείς, που δεν έχουν κριθεί ακατάλληλοι 
για το γονεϊκό τους ρόλο. Διαφορετικά, ακυρώνεται στην πράξη η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα» του τέκνου (άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. α’ Α.Κ.) και υπάρχει ο κίνδυνος, ακόμη και με 
απλή διαφωνία των γονέων (άρθρο 1514 παρ. 2 Α.Κ.), να διαχωριστεί, εκ της γονικής μέριμνας, η επιμέλεια και να 
αποδοθεί από το δικαστήριο στον ένα γονέα, συνήθως στη μητέρα – όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα – με τα 
επιχειρήματα της «βιοκοινωνικής υπεροχής» αυτής (πάγια νομολογία), των «στενότερων δεσμών» του τέκνου 
μαζί της (άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ.) και των «συνθηκών διαβίωσής» του (άρθρο 1520 Α.Κ.), απόψεις που έχουν 
καταρριφθεί, ως μεθοδολογικά ανακριβείς και μη έγκυρες, από τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες (βλ. το υπ. 
αρ. 113/5-8-2020 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης και την από 10-7-2020 
ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, όπου παρατίθεται πλούσια σχετική βιβλιογραφία). 2η ΠΡΟΤΑΣΗ 
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ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. Στο άρθρο 1511 παρ. 4 Α.Κ.: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να 
ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με την γονική μέριμνα, εφόσον η 
απόφαση αφορά τα συμφέροντά του και η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής». Πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος «Η προσωπική επικοινωνία του 
δικαστή με το τέκνο γίνεται ιδιαιτέρως, είναι υποχρεωτική στο στάδιο της διαμεσολάβησης (άρθρο 1512 Α.Κ.), για 
όλα τα τέκνα ηλικίας άνω των έξη ετών, με συμμετοχή διαμεσολαβητή από κατάλογο παιδοψυχολόγων της 
Κεντρικής Αρχής Διαμεσολάβησης, λαμβάνει δε χώρα, αρχικώς κατά μόνας με το τέκνο, ακολούθως με την 
παρουσία, εναλλάξ, εκάστου γονέα, σε κατάλληλο για φιλοξενία παιδιών, με τήρηση μαγνητοφωνημένων 
πρακτικών, για αποκλειστική χρήση στην αστική δίκη, τα οποία προστατεύονται κατά τη κείμενη νομοθεσία ως 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Η παραπάνω ρύθμιση είναι απαραίτητη, προκειμένου 
να διακριβωθεί, έγκαιρα πριν τη δίκη και την εμπέδωση της γονεϊκής αποξένωσης του τέκνου, τυχόν υποβολή ή 
καθοδήγηση αυτού από τους γονείς του, επομένως ποια είναι η αληθινή βούληση του τέκνου, με 
εμπεριστατωμένη και επιστημονική μέθοδο που να εξασφαλίζει την ορθή δικαστική κρίση, αλλά και υπό συνθήκες 
προστασίας της προσωπικότητας γονέων και τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:07 | Απόστολος Ασλανίδης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:33 | Παναγιώτης Κατσικερός, Εφέτης Αθηνών ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. Στο 
άρθρο 1511 παρ. 4 Α.Κ.: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη 
του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με την γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντά του και 
η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». Πρέπει να 
προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος «Η προσωπική επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο γίνεται ιδιαιτέρως, είναι 
υποχρεωτική στο στάδιο της διαμεσολάβησης (άρθρο 1512 Α.Κ.), για όλα τα τέκνα ηλικίας άνω των έξη ετών, με 
συμμετοχή διαμεσολαβητή από κατάλογο παιδοψυχολόγων της Κεντρικής Αρχής Διαμεσολάβησης, λαμβάνει δε 
χώρα, αρχικώς κατά μόνας με το τέκνο, ακολούθως με την παρουσία, εναλλάξ, εκάστου γονέα, σε κατάλληλο για 
φιλοξενία παιδιών, με τήρηση μαγνητοφωνημένων πρακτικών, για αποκλειστική χρήση στην αστική δίκη, τα οποία 
προστατεύονται κατά τη κείμενη νομοθεσία ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Η 
παραπάνω ρύθμιση είναι απαραίτητη, προκειμένου να διακριβωθεί, έγκαιρα πριν τη δίκη και την εμπέδωση της 
γονεϊκής αποξένωσης του τέκνου, τυχόν υποβολή ή καθοδήγηση αυτού από τους γονείς του, επομένως ποια είναι 
η αληθινή βούληση του τέκνου, με εμπεριστατωμένη και επιστημονική μέθοδο που να εξασφαλίζει την ορθή 
δικαστική κρίση, αλλά και υπό συνθήκες προστασίας της προσωπικότητας γονέων και τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:48 | Χρήστος Βασιλάκης Η επιστήμη σήμερα δέχεται, ότι το αληθές συμφέρον του παιδιού, 
στην περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, εξασφαλίζεται από την ισόχρονη, ισόρροπη και ουσιαστική κοινή 
ανατροφή και φροντίδα του και από τους δύο γονείς, γιατί αυτό εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς δείκτες 
ευημερίας για το παιδί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:17 | Ελενη Σκαρπαθιωτακη Συμφωνώ με την προηγούμενη ανάρτηση. Να τροποποιηθεί και 
να γραφτεί όπως παρακάτω: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων (…). Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς όπως τους είχαν και εντός γάμου. Οι 
κακοποιητές γονείς πρέπει να εξαιρούνται, δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Ο νομοθέτης πρέπει να νομοθετεί 
με βάση τον κανόνα και όχι τις εξαιρέσεις και ο κανόνας είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων αγαπάνε 
τα παιδιά τους και δεν είναι βίαιοι. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:03 | Αντωνης.Μπ Σε υγειης καταστασεις ο κανονας πρεπει να ειναι 50-50 χρονος και για 
τους δυο γονεις εφοσον ειναι καταλληλοι γονεις. Δεν ειναι απαραιτητο να τα βρισκουν διοτι αν συμφωνουσαν δεν 
θα χωριζαν. Ο νομοθετης οφειλει να κοιταξει το βελτιστο για το τεκνο οπου ειναι κατα την ταπεινη μου αποψη και 
οι δυο γονεις ισοχρονη παρουσια και μοιρασμενες ευθυνες. Κοινη ανατροφη με εναλλασσομενη κατοικια, βεβαια 
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η χιλιομετρικη αποσταση πρεπει να ειναι κατω απο 50 χιλιομετρα. Τελος να μην δημιουργειτε απο κανεναν γονεα 
διαρρηξη σχεσεων τεκνου προς τον ετερο γονεα. Ο τοπος διαμονης να ειναι η τελευταια κοινη κατοικια και των 
δυο γονεων οπου διεμεναν με το τεκνο τους πριν την διασπαση του γαμου. Η ενδοοικογενειακη βια υφησταται 
και σωματικα και λεκτικα και οταν αδιαφορεις οταν το παιδι σου δεν εχει να πιει γαλα ( εφοσον δεν καταβαλεις 
διατροφη ) και οταν δημιουργεις ψυχολογικο πολεμο στον αλλον γονεα ωστε να μην δει τα παιδια του. Καλη τυχη 
κ.Τσιαρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:34 | Δήμητρα Σταματάκη Να τροποποιηθεί και να γραφτεί όπως παρακάτω2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). Τα παιδιά έχουν ανάγκη 
και τους δύο γονείς όπως τους είχαν και εντός γάμου. Οι κακοποιητές γονείς πρέπει να εξαιρούνται, δεν χρειάζεται 
να το λέμε συνέχεια. Ο νομοθέτης πρέπει να νομοθετεί με βάση τον κανόνα και όχι τις εξαιρέσεις και ο κανόνας 
είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων αγαπάνε τα παιδιά τους και δεν είναι βίαιοι. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:15 | ΑΓΓΕΛΑ ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ Να τροποποιηθεί και να γραφτεί όπως παρακάτω2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)Τα παιδιά έχουν ανάγκη 
και τους δύο γονείς όπως τους είχαν και εντός γάμου. Οι κακοποιητές γονείς πρέπει να εξαιρούνται, δεν χρειάζεται 
να το λέμε συνέχεια. Ο νομοθέτης πρέπει να νομοθετεί με βάση τον κανόνα και όχι τις εξαιρέσεις και ο κανόνας 
είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων αγαπάνε τα παιδιά τους και δεν είναι βίαιοι. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:42 | Σταματίνα Αυγερινού ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:35 | Αναστασια Σιδερη 1. Η βασική αρχή και «κορωνιδα» του νομοσχεδίου περιοριζει το 
«συμφέρον του παιδιού στην «ουσιαστική» συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς. Αυτο έρχεται σε αντίθεση 
με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα ΄μας και η ψήφιση του θα 
μας οδηγήσει πιθανον στην καταδίκη της χώρας μας. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να 
περιγράφεται το συμφέρον του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και 
δυναμική που μόνο στο δικαστή επαφίεται κατ ατο δοκούν να εξειδικεύσει.2. Και, επιπλέον, στο εδάφιο 4 η 
προσθήκη «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής», προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού, αποτελεί, αν μη τι άλλο, 
ευθεία βολή κατά της μητέρας, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να «ακυρώσει» τη γνώμη του παιδιού. Συν τοις 
άλλοις, αυτή η προϋπόθεση υπήρχε ήδη ως σιωπηρή παραδοχή σε όλες τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου στα 
δικαστήρια. Μόνον λόγω έλλειψης ωριμότητας (ηλικίας) δε λαμβανόταν ή ως ένδειξη επηρεασμού από τον άλλο 
γονέα και η σχετική αξιολογηση περιλαμβανόταν στο σκεπτικό της απόφασης Με τη ρητή εισαγωγή τώρα 
υποδεικνύει την αρνητική στόχευση του νομοσχεδίου σε σχέση με το συμφέρον του τέκνου και απηχεί τη 
διαδεδομένη προκατάληψη, ότι το «παιδί δεν έχει ελεύθερη βούληση». Παραβιάζονται έτσι διεθνείς Συμβάσεις 
για την προστασία του, όπου το παιδί θεωρείται αυτοτελής προσωπικότητα. Αρθρο 12, Σύμβαση Δικ. Παιδιών, 
όπου η γνώμη των τέκνων εκτιμώνται αναλόγως ηλικίας & ωριμότητας άνευ άλλων κριτηρίων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:42 | Μάνος Αδαμακης Να τροποποιηθεί και να γραφτεί όπως παρακάτω2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:15 | Παναγιώτης Κατσικερός, Εφέτης Αθηνών ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. Το 
άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. α΄ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :«Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ( 1 ) και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ( 2 ) 
καθώς επίσης και στην αποτροπή ( 3 ) διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει 
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και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της». ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ( 1 ) ισόχρονη, ( 2 ) με 
εναλλασσόμενη διαμονή του στις κατοικίες αμφοτέρων, ( 3 ) της γονεϊκής αποξένωσης και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με την προσθήκη των εννοιών «ισόχρονη», «εναλλασσόμενη διαμονή» και «αποτροπή της γονεϊκής 
αποξένωσης», οι οποίες είναι αναγκαίες, λογικά, προϋποθέσεις της κοινής γονικής μέριμνας και συνεπιμέλειας 
(σημειωτέον ότι, αναγράφονταν στο αρχικό νομοσχέδιο του Δεκεμβρίου 2020), το γράμμα του νόμου 
εναρμονίζεται με το σκοπό αυτού και την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης (όπως προκύπτει από τις δηλώσεις 
των κ.κ. Πρωθυπουργού και Υπουργού Δικαιοσύνης στο Υπουργικό Συμβούλιο της 24-2-2021), για την θέσπιση της 
«από κοινού και εξίσου» άσκησης της γονικής μέριμνας από τους δύο γονείς (άρθρο 1513 Α.Κ.), επομένως και της 
συνεπιμέλειας, ως κανόνα (με λελογισμένες εξαιρέσεις – βλ. άρθρο 1514 Α.Κ. – κι όχι ως δήθεν «υποχρεωτική» σε 
κάθε περίπτωση, ακόμη και κακοποιητικού ή αδιάφορου γονέα, όπως παραπλανητικά προβάλλεται από τους 
πολέμιους της νομοθετικής μεταρρύθμισης). 
Τα παραπάνω απαιτούνται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ελληνικής 
Δημοκρατίας (άρθρο 18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού, άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπ. 
αρ. 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης με σύσταση στα κράτη – μέλη να θεσπίσουν την 
εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου, τουλάχιστον για χρόνο 1/3 της ζωής του με τον μη έχοντα την επιμέλεια 
γονέα, ως ελάχιστο ποσοστό ικανοποίησης του τέκνου, βάσει διεπιστημονικών – διακρατικών μελετών) και με την 
αρχή της ισότητας των δύο γονέων (άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, άρθρο 1511 παρ. 3 Α.Κ.), που 
επιβάλουν την ενιαία και αδιάσπαστη γονική μέριμνα, για όλους τους γονείς, που δεν έχουν κριθεί ακατάλληλοι 
για το γονεϊκό τους ρόλο. Διαφορετικά, ακυρώνεται στην πράξη η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα» του τέκνου (άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. α’ Α.Κ.) και υπάρχει ο κίνδυνος, ακόμη και με 
απλή διαφωνία των γονέων (άρθρο 1514 παρ. 2 Α.Κ.), να διαχωριστεί, εκ της γονικής μέριμνας, η επιμέλεια και να 
αποδοθεί από το δικαστήριο στον ένα γονέα, συνήθως στη μητέρα – όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα – με τα 
επιχειρήματα της «βιοκοινωνικής υπεροχής» αυτής (πάγια νομολογία), των «στενότερων δεσμών» του τέκνου 
μαζί της (άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ.) και των «συνθηκών διαβίωσής» του (άρθρο 1520 Α.Κ.), απόψεις που έχουν 
καταρριφθεί, ως μεθοδολογικά ανακριβείς και μη έγκυρες, από τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες (βλ. το υπ. 
αρ. 113/5-8-2020 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης και την από 10-7-2020 
ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, όπου παρατίθεται πλούσια σχετική βιβλιογραφία). 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:35 | Ελένη Το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί. 
Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια και πρέπει να εξειδικεύεται και να ερμηνεύεται από το 
δικαστή, με κριτήριο και τα στοιχεία που έχει υπόψη του. Η θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος 
«πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή 
αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού (Διεθνείς Συμβάσεις)και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν 
τα παιδιά, που βιώνουν κακοποίηση κ ενδοοικογενειακή βία, άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας. Συχνά, η 
απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και 
οικογενειακό περιβάλλον. Η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών 
να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους (Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου). Η λήψη υπόψη της γνώμης του 
τέκνου πρέπει να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων 
της υπόθεσης. Δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και 
στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:08 | Εφη Αργυράκη Δεληγιωργη Άρθρο 5Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων 
έχουν ανάγκη και τους 2! Η αγάπη δεν περιορίζεται σε ένα σπίτι μόνο!! Άρθρο 1511 «»Ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων». 
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30 Μαρτίου 2021, 15:12 | Ελένη Ο δικός μου τέως σύζυγος βλέπει τα παιδιά όποτε και αν θέλει!!! Τη διατροφή 
την σταμάτησε εδώ και πολλούς μήνες και όταν του ζητάω χρήματα της διατροφής εγώ ή τα παιδιά ώστε να 
καλύψουν κάποιες ανάγκες τους όπως ρούχα, διατροφή, εκπαίδευση αγγλικής γλώσσας κ.ά. τους απαντάει «Μόνο 
αν η μητέρα σας συμφωνήσει μαζί μου για να υπογράψουμε συνεπιμέλεια»! Εκβιάζει και γίνεται χειριστικός!!! 
Ένας άνθρωπος ο οποίος ασκούσε σωματική και ψυχολογική βία εναντίον μου!!!! Συμπεριφέρεται ανενόχλητος 
όπως θέλει κατά εμού και των παιδιών μας!!! Και ερωτώ και αναρωτιέμαι και απορώ και φοβάμαι πως θα 
συνεργαστώ με αυτόν το άνθρωπο που με πλάκωνε στο ξύλο και με μείωνε ως προσωπικότητα για μια σωστή 
συνεργασία με βασικό σκοπό τη σωστή φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας; Με έναν άνθρωπο που 
αν θα βρεθούμε στον ίδιο χώρο θα είναι μόνο για λιγότερο από πέντε λεπτά και σε χώρους με κόσμο. Με έναν 
άνθρωπο που δεν συζητάμε ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο παρά μόνο από το τηλέφωνο και αυτό πολύ σπάνια!!! 
Με έναν άνθρωπο που ηθελα να πάρω διαζύγιο με τον γρηγορότερο δυνατό τρόπο ώστε να γλιτώσω τη δική μου 
ζωή και των παιδιών μου!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:02 | Ελένη Να αναλαμβάνει την ευθύνη ο πιο υπεύθυνος γονέας, ο δοκιμασμένος για το 
καλό του παιδιού… Άλλο η υγιής επικοινωνία του παιδιού που επιβάλλεται να έχει και με τους δύο γονείς. Σε 
περιπτώσεις εγνωσμένης κακοποίησης θα ήταν καταστροφικό για την ψυχικη υγεία (και τη σωματική) του παιδιού 
να επιβάλλεται ίσος χρόνος διαμονής και ανατροφής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:56 | Αλεξανδρα ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ. ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΦΑΙΜΑΞΗ. ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ 
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ. ΑΝ 
ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:54 | Ιωάννης Αζέλης ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:10 | Μαρινα Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί: 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
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των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
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ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! Οχι σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:55 | Αντώνης Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες και συνεπώς η ισόχρονη παρουσία των 
δυο γονέων στην ζωή του παιδιού δεν είναι πάντα προς όφελος του. Π.χ. αν ο ένας εκ των δύο γονέων είχε 
κακοποιητική συμπεριφορά δεν μπορεί να έχει ίσο χρόνο (αν όχι καθόλου) στην ζωή του παιδιού με τον άλλο 
γονέα. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτές από τον νόμο, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος 
διαιώνισης των ενδοοικογενειακών προβλημάτων που προ-υπήρχαν του διαζυγίου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:42 | Βασίλης Αδριανουπολίτης Άρθρο 5Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Να μην 
μεγαλώσουν στην ανισότητα που μεγαλώσαμε εγώ με τα αδέρφια μου. Ο μπαμπάκας μου είναι διαμάντι και 
έχασα όλη την παιδί μου ηλικία μαζί του ΑΝΑΙΤΙΑ!!! Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για μπαλάκι, βαλίτσα 
κλπ. Την αγάπη του μπαμπάκα μου στην παιδική μου ηλικία δεν μου την πρόσφερε κανένα έπιπλο. ΗΜΑΡΤΟΝ! 
Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών μας. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία δεν είναι πρόβλημα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:27 | Νικόλαος Βέλλιος Κανενα παιδι διχως κ τους δυο γονεις του. ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του 
τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:26 | Βασιλόπουλος Νίκος Να προστεθεί το «ισόχρονη» ή έστω «κατά το δυνατόν 
ισόχρονη».… και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:47 | Καλιρρόη Μουστρούφα ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Το παιδι εχει δυο γονεις. Το 
παιδι χρειάζεται δυο γονεις. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:23 | I.T. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται 
στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς 
Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του παιδιού κρίνεται ατομικά στην 
κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των γονέων του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:48 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ Το συμφέρον του τέκνου δεν είναι οριζόντιο για όλα τα τέκνα, αυτό μπορεί 
να το αποφασίσει το δικαστήριο εάν δεν υπάρχει συναίνεση των γονέων για τα θέματα του τέκνου/τέκνων. 
Υπάρχουν γονείς που είναι ακατάλληλοι και βλαβεροί για τα παιδιά, και αυτό πρέπει να κρίνεται στα δικαστήρια. 
Το χειρότερο λέει ότι θα λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη του τέκνου εφόσον δεν αποτελεί προϊόν υποβολής ή 
καθοδήγησης, πράγμα που αντιβαίνει τις συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιου, οι οποίες αναγνωρίζουν την 
γνώμη του χωρίς άλλα. Εδώ μπαίνει από το παράθυρο το καταδικασμένο από τους αρμόδιους οργανισμούς 
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«σύνδρομο γονικής αποξένωσης», όπου καταπατάται η προσωπικότητα του παιδιού και η γνώμη του, είτε ειναι 
ώριμη ή ανώριμη, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από ειδικούς επιστήμονες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:13 | ΙΩΑΝΝΑ Με το ισχύον οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να 
εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε 
υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός 
περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που 
δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση 
και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των γονέων του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:48 | Γιαννούλα Πώς διασφαλίζεται ότι το παιδί δεν θα είναι σε επαφή με τον κακοποιητικό 
γονέα; Γιατί να μην γίνεται εξέταση κατά περίπτωση από το δικαστήριο; Ποιον εξυπηρετεί τελικά αυτή η αλλαγή; 
Τα παιδιά που πιθανώς να αναγκαστούν να περνούν χρόνο με ένα κακοποιητικό γονέα; Όχι βέβαια. Φυσικά το 
ίδιοι σχύει και για τις γυναίκες τα θύματα εμφυλης βίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:15 | Tina Αυτός ο νόμος ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ψηφιστεί και αυτό είναι πολύ κρίσιμο για το μέλλον 
των παιδιών μας σε αυτήν τη χώρα. Ως ξένος, έχοντας μεγαλώσει σε μια χώρα όπου αυτός ο νόμος υπάρχει εδώ 
και 30 χρόνια +, είδα πολλά παιδιά να μεγαλώνουν σε μια ασταθή «yo yo» σαν ζωή – πηγαίνοντας από το ένα 
σπίτι στο άλλο – και αυτό είχε αρκετές επιπτώσεις την ψυχολογία τους. Τα παιδιά δεν ήξεραν ποτέ πού ήταν το 
σπίτι. Παρακαλώ σκεφτείτε τα Έλληνα παιδιά και μην εφαρμόσετε ξένους νόμους σε αυτήν την κοινωνία. Ελπίζω 
να καταλάβετε ότι κάθε χώρα έχει πολύ διαφορετικές πεποιθήσεις σχετικά με τις ευθύνες γυναικών / ανδρών 
σχετικά με τη γονική μέριμνα και είναι άδικο να προσπαθήσετε να υιοθετήσετε αυτήν την ξένη προσέγγιση σε 
αυτήν τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να δώσει έναν υποχρεωτικό ρόλο «γονικής 
μέριμνας» στον πατέρα, ειδικά όταν ο πατέρας δεν μπορεί να τον υποστηρίξει (πρωτίστως λόγω του πώς 
μεγαλώνει στην Ελλάδα). Οι πατέρες θα επωφεληθούν από αυτό το δικαίωμα, κυρίως για να αποφύγουν την 
καταβολή παιδικής στήριξης και θα κάνουν ακόμη και την απλούστερη απόφαση την πιο δύσκολη και όλα αυτά 
θα δημιουργήσουν ατελείωτες δικαστικές ενέργειες και συνεχιζόμενη αρνητική ψυχολογία και διάθεση για την 
οικογένεια και το παιδί στο σύνολό του για αρκετά χρόνια .Η κοινή γονική μέριμνα θα πρέπει ΜΟΝΟ να είναι 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ, ΜΗ ΔΙΑΒΟΛΗ. Οι πατέρες που βρίσκονται πίσω από τον πλούσιο οργανισμό «Energoi Babades» που 
έχουν ξοδέψει τόσα πολλά χρήματα πληρώνοντας για διαφημίσεις και πιέζοντας για αυτόν τον νόμο σκέφτηκαν 
μόνο για τον εαυτό τους. Αυτοί οι πατέρες έχουν ήδη αποφασίσει, επομένως, είναι κατανοητό ότι εάν περάσει 
αυτός ο νόμος, όλοι θα ζητήσουν να αλλάξουν οι συνθήκες των παιδιών τους, κυρίως για να ταιριάζουν, κάτι που 
όπως φαντάζεστε θα ξαναδημιουργήσει την αρνητική ψυχολογία σε ήδη καθιερωμένη και «ήρεμα» νοικοκυριά. 
Κανένα παιδί δεν πρέπει ποτέ να αναγκαστεί σε μια κατάσταση όπου οι γονείς του πρέπει να συνεργαστούν όταν 
δεν μπορούσαν καν να ζήσουν μαζί. Εθελοντικά σημαίνει ότι οι δύο ενήλικες μπορούν να συνεργαστούν. 
Αναγκαστική σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν. Αυτός ο νόμος θα δημιουργήσει περισσότερη ένταση 
και θα δημιουργήσει επίσης «μετά την καταχρηστική συμπεριφορά» που έρχεται αμέσως μετά το διαζύγιο. Ίσως 
πρέπει επίσης να θεωρήσετε ότι αυτός ο ξένος όρος προστίθεται στο νόμο (όχι μόνο η γονική αποξένωση). Η 
ΜΕΤΑΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ είναι πραγματική και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα εάν περάσει αυτός ο 
νόμος. ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ στην Ελλάδα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:30 | ΑΡΤΕΜΗ ΠΕΝΑΚΗ Το να αναγκάζεται να μένει με έναν γονέα που το κακοποιεί ώσπου 
και αν βγει αμετάκλητη δικαστική απόφαση ΔΕΝ είναι στο συμφέρον του τέκνου. Το να πηγαίνει από γειτονιά σε 
γειτονιά, ή σε μια ενδιάμεση για να είναι ικανοποιημένοι και οι δύο γονείς ΔΕΝ είναι στο συμφέρον του τέκνου. 
Το να ζει με μια μητέρα που της ασκείται ψυχολογική βία από τον πατέρα του παιδιού μέσω αυτού ή με έναν 
πατέρα που δεν μπορεί να μετακομίσει για μια καλύτερη (ή μοναδική ευκαιρία για) δουλειά ΔΕΝ είναι στο 
συμφέρον του τέκνου. Το νομοσχέδιό σας γενικότερα ΔΕΝ είναι στο συμφέρον του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:52 | Μιχαηλ Αγγελόπουλος Άρθρο 5Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
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συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:28 | Λεωνιδας Αγγελιδης ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:43 | Κλειώ Αντωνίου Το συμφέρον του τέκνου είναι μια αόριστη νομική έννοια η οποία θα 
πρέπει να αξιολογείται σε κάθε περίπτωση, κι όχι να καθορίζεται εκ των προτέρων και να εξισώνεται με την 
ισόχρονη παρουσία και των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού. Αυτό μόνο κινδύνους μπορεί να εγκυμονεί με την 
μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων στις σχέσεις των γονέων, ιδίως όταν πρόκειται για κακοποιητικούς, αδιάφορους 
κλπ. γονείς. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:29 | Ηρακλής Γράψας Είμαι θείος μιας 6 ετών ανηψιας και το μόνο που ξέρω είναι ότι ο 
αδερφός μου τη βλέπει δύο Σαββατοκύριακα μηνιαίως και δύο καθημερινές από τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Με 
το 1/3 που κατεβαίνει τί ακριβώς θα αλλάξει? Θα το δώσουν ένα ακόμη Σαββατοκύριακο και κάνα μήνα επιπλέον 
το καλοκαίρι? Με κάνα επιπλέον δεκαήμερο Χριστούγεννα, Πάσχα? Αυτό? Έτσι δηλαδή θα μεγαλώνει «από κοινού 
και εξίσου» η μικρή? Γιατί αυτό θέλουμε όλοι, να μεγαλώνουν τα παιδιά από κοινού και εξίσου. Τα παιδιά μας, τα 
ανήψια μας, τα εγγόνια μας να μεγαλώνουν από κοινού και εξίσου, και με τους δύο γονείς…. Να μπορούν να ζουν 
την καθημερινότητα μαζί τους. 50-50 με εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που πρέπει εν τέλει να ψηφιστεί! 
Τίποτα λιγότερο! Ευχαριστώ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:36 | EK Ψάχνω να βρω το συμφέρον του παιδιού σαν πρώτη προτεραιότητα και δεν βλέπω 
τίποτα πουθενά, σε κανένα άρθρο. Τι να πούμε πια; Οτι είναι απαραίτητη η παρουσία του πατέρα, ΠΡΟΦΑΝΩΣ, 
με συναίνεση και αγάπη στο παιδί. Είναι απαραίτητη η παρουσία του Κακοποιητικού Πάτερ Φαμίλια που βιάζει, 
δέρνει, απειλεί, βρίζει και καταστρέφει ψυχές παιδιών και γυναικών; Μήπως πιστευετε ότι αυτοί είναι λίγοι; 
Θέλετε να γεμίσετε τα δικαστήρια με φόνους, μηνύσεις και αγωγές; Θέλετε να βλέπετε ουρές έξω απο τις 
εισαγγελίες ανηλίκων; Θέλετε να βλέπετε ουρές εξω από τις ψυχιατρικές κλινικές; Θέλετε να αυξηθούν κι άλλο οι 
αυτοκτονιες παιδιών και εφήβων; Θέλετε να βλέπετε βία και επιθετικότητα στο σχολικό περιβάλλον; Μήπως 
θέλετε και άλλα Ελληνάκια να μεγαλώνουν στο εξωτερικό; (όπου θα καταφύγουν με την πρώτη ευκαιρία). Ή 
μήπως θέλετε το τέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ; Δεν υπάρχει νόμος ανώτερος από εκείνον που μπορεί να 
υποστηρίξει η ίδια η κοινωνία. Η κοινωνία αποδέχεται ή απορρίπτει το νόμο. Φτιάξτε Οικογενειακά δικαστήρια, 
χρησιμοποιήστε και τη διαμεσολάβηση αλλά αφήστε τα παιδάκια στην ησυχία τους και μην τα κάνετε υποχείρια 
στα χέρια τοξικών γονέων. Συμβουλεψτε και υποστηρίξτε τους γονείς μην τους κάνετε να μετανιώσουν που έγιναν 
γονείς. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:25 | Γεώργιος Αγιομυργιαννάκης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:50 | Κωστας σαμαρας Καλησπέρα σας ήσαστε στο σωστό δρόμο πιστευω με τις και ουραίες 
εποχές και τις σύγχρονες καταστάσεις στις οποίες ζούμε να αλλάξει επιτέλους και το οικογενειακό δίκαιο είναι 
κρίμα και άδικο να μην μπορείς να εξηγείς στα δικά σου παιδιά πως ένας δικαστής καθιστά τον πατέρα για δυο ΣΚ 
το μήνα όταν πριν το διαζύγιο ήταν ένας ενεργός πατέρας που συμμέτοχε ενεργά στις δραστηριότητες των παιδιών 
του πως μπορείς να εξηγήσεις στα παιδιά σου ότι τώρα που είναι στα τελευταία τους ο παππούς που τόσο πολύ 
αγαπάνε να μην μπορούν να έρθουν στην κηδεία γιατί η μητέρα έχει την επιμέλεια για ποια ισότητα μιλάμε πως 
μπορεί μια μητέρα που έχει την επιμέλεια να ανεβάσει φωτογραφίες απο τις φωτογραφίες των παιδιών σου και 
εσυ να μην μπορείς ούτε μυνηση να κανείς γιατί λέει δεν έχεις την επιμέλεια ποιος βγάζεις λογικός τέτοιες 
αποφάσεις στέργοντας τον πατέρα απο τον πατρικό του ρόλο σε τι κοινωνία οδηγούμαστε , στις μέρες μας το 
βλέπετε και γύρω σας πως ο πατέρας δεν είναι ο πατέρας που ήταν πριν 40 χρόνια τώρα συμμετέχει ενεργά γιαυτο 
σας παρακαλω δώστε τη. Ποιότητα ζωή σας παιδιά όλου του κόσμου που τους αξίζει. 
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30 Μαρτίου 2021, 13:38 | Δημήτριος Το άρθρο είναι κακώς ορισμένο χωρίς να ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης οποιασδήποτε μορφής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:27 | Κωνσταντίνος Αγριτελλης Άρθρο 5 Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. 
Έχουν δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα 
δεν αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:27 | Αννα Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. «Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς». Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:33 | Μαίρη Κρίνου Δεν είναι ένα και ενιαίο το συμφερον του τέκνου ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:14 | ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τροποποίηση του άρθρου 1511ΑΚ. Για την ουσιαστική η 
συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού τους στην την παράγραφο 2. Πώς θα 
είναι ουσιαστική η συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού τους όταν ο ένας έχει 
μόνο ένα κλάσμα από τον χρόνο του παιδιού του; Για να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή και των δυο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του παιδιού τους πρέπει το παιδί να περνά ίδιο χρόνο και με τους δυο, ο χρόνος που 
περνάνε τα παιδιά με τους γονείς τους είναι πολύτιμος και αναντικατάστατος. Για απόφαση του δικαστηρίου η 
οποία λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και την πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα 
του άλλου στην παράγραφο 2. Τι θα γίνεται στην περίπτωση που ο ένας δεν σέβεται τα δικαιώματα του άλλου ; 
Όπως το δικαίωμα της ενημέρωσης για την υγεία του παιδιού του. Πρέπει να τρέχομε στα δικαστήρια; Δεν θα ήταν 
καλύτερο να υπάρχει κάτι σαν point system όπου ο διαμεσολαβητής να κάνει συστάσεις ή και να επιβάλει κάποιου 
είδους τιμωρία στον γονιό που παραβιάζει συστηματικά τα δικαιώματα του άλλου γονέα; Για την ισότητα μεταξύ 
των γονέων στην παράγραφο 3. Μέχρι τώρα ο πατέρας του παιδιού αντιμετωπίζεται σαν πολίτης β κατηγορίας. 
Για το ότι πρέπει να συνεκτιμάτε η γνώμη του παιδιού ανάλογα με την ωριμότητά του στην παράγραφο 4. Μέγα 
Λάθος πώς θα καταλάβει ένα παιδί 5, 7,10 ή και 15 ετών τι θα χάσει όταν στερηθεί τον ένα γονιό του; Πόσο ώριμο 
είναι ένα παιδί ; Ακόμα και με μετά από εισηγήσεις ειδικών, για την ωριμότητά του, κάνει λάθος πώς θα αισθανθεί 
ότι το συνειδητοποιήσει; Τι τύψεις και ενοχές θα έχει; Δεν πρέπει ούτε καν να σκεφτόμαστε να βάζουμε τα παιδιά 
μας σε τέτοιες διαδικασίες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:35 | Δημήτρης Αθανασίου ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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30 Μαρτίου 2021, 13:14 | ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακόμα και με μετά από εισηγήσεις ειδικών, για την ωριμότητά 
του, κάνει λάθος πώς θα αισθανθεί ότι το συνειδητοποιήσει ; Τι τύψεις και ενοχές θα έχει; Δεν πρέπει ούτε καν 
να σκεφτόμαστε να βάζουμε τα παιδιά μας σε τέτοιες διαδικασίες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:02 | ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Για την κατοικία. Θα πρέπει να θεωρούνται κατοικίες τα σπίτια 
και των δυο γονέων. Το παιδί πρέπει να ζει και με τους δυο γονείς του έτσι θα μάθει : ότι οι άνθρωποι είναι ίσοι 
μεταξύ τους, ότι οι νόμοι της πολιτείας δεν κάνουν εξαιρέσεις βάση του φίλου των πολιτών, ότι το σπίτι του γονέα 
με τον δεν διαμένει συνήθως δεν είναι το σπίτι του Σαββατοκύριακου ή της βόλτας, ότι δεν υπάρχει πρωτεύων 
και δευτερεύων γονιός. Ο σημαντικότερος όμως λόγος που είναι για το καλό του παιδιού είναι ότι πρέπει να ζει 
και με τους δυο γονείς του ( εναλλασσόμενη κατοικία – ίδιος χρόνος και με τους δυο γονείς ), να μαθαίνει από 
αυτούς, να τους γνωρίζει, να μην έχει μόνο ένα πρότυπο στην ζωή του, η καθημερινότητα του να μην είναι 
μονόπλευρη, να μη αποξενώνεται από τον γονιό του όπως προτείνουν τόσες και τόσες μελέτες. Για την επίδοση 
εγγράφων. Τα έγγραφα που αφορούν το παιδί πρέπει να επιδίδονται στα σπίτι και των δυο γονέων, έχει κάποια 
πρακτική δυσκολία, αλλά αν δεν θα γίνει ο γονιός με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί δεν θα έχει πρόσβαση στα 
χαρτιά του παιδιού του ή πλήρη ενημέρωση όπως πρέπει να έχει. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στα παιδιά μας. Αυτό 
ισχύει σήμερα και πρέπει να αλλάξει. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:50 | ΧΚ Για το συμφέρον του τέκνου: Δεν είναι όλοι οι γονείς κατάλληλοι να εξυπηρετήσουν 
το συμφέρον του τέκνου. Και δεν είναι τη ισόχρονη συμμετοχή των γονέων του τέκνου αυτό που εξυπηρετεί 
πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου. Θέλετε δηλαδή να μας πείτε ότι το συμφέρον του τέκνου είναι να περνάει 
όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με έναν γονιό μέθυσο, επιθετικό, αδιάφορο, κακοποιητή, που το ξυλοφορτώνει ή 
του επιτίθεται σεξουαλικά; Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Επίσης, πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου προφανώς και 
δεν έχει να κάνει με το χρόνο που περνάει με κάθε γονιό. Υπάρχουν τόσα άλλα που εξυπηρετούν το συμφέρον του 
τέκνου και αφορούν στο ίδιο το τέκνο, πως έγινε αυτή η υπέρβαση για μετατόπιση του κέντρου βάρους από το 
ίδιο το τέκνο στην παρουσία του οποιουδήποτε γονιού και θεωρείται ότι πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου 
εξυπηρετείται από τη φυσική και ισόχρονη παρουσία και των δυο γονέων του στην ανατροφή και φροντίδα του; 
Θέλετε εδώ να πείτε ότι ένα τέκνο που είναι ορφανό με φυσικό τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετηθεί 
το συμφέρον του; Ότι είναι καταδικασμένο ότι κι αν γίνει; Αυτή η έκφραση θα γραφτεί σε επίσημο Νόμο; Ότι ένα 
τέκνο που δεν έχει έναν από τους δυο γονείς είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού; Αυτές οι απόψεις μας γυρίζουν 
αιώνες πίσω. Πως θα κριθεί από το δικαστήριο ότι η γνώμη του τέκνου δεν είναι προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής; 
Με ποια εργαλεία; Αν δεν υπάρχουν εργαλεία ή δεν αναφέρονται, καλύτερα να λείπει αυτό το σημείο. 
Απαράδεκτα όλα τα σημεία του άρθρου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:39 | SOTIRIS Ο λεγόμενος παιδοκεντρικός χαρακτήρας του Οικογενειακού Δικαίου είναι 
ασαφής και υποκείμενος σε αξιολογικές κρίσεις. Δεν υπάρχει ένα εκ των προτέρων ενιαίο συμφέρον του παιδιού, 
αντίθετα υπάρχουν πλήθος ειδικών περιπτώσεων που τοποθετούν την αντίληψη του ίσου χρόνου ως επίτευξη 
ισονομίας, εκτός της πραγματικότητας προβληματικών περιπτώσεων κακοποιητικών συμπεριφορών. Επιπλέον, η 
εναλλαγή κατοικίας ακόμη και σε περιπτώσεις λιγότερο ή και μη τραυματικές μπορεί να έχουν τις αντίθετες από 
τις αναμενόμενες επιπτώσεις στη ζωή και ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Άλλωστε, κάθε παιδί 
είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με άλλους χρόνους και δυνατότητες ενσωμάτωσης και αφομοίωσης σε 
περιβάλλοντα, ενώ το ίδιο διαφορετικές είναι και οι σχέσεις μεταξύ των γονέων, με την εναλλαγή να πυροδοτεί 
δυνητικά περισσότερες συγκρούσεις στη σχέση τους για την ανατροφή των παιδιών. Για αυτό λοιπόν είναι 
καλύτερη η διατήρηση ενός μη υποχρεωτικού χαρακτήρα στις αποφάσεις της επιμέλειας των παιδιών, ώστε να 
δίνεται μεγαλύτερη ελευθερία στη ρύθμισή της σύμφωνα με τις ανάγκες τις σχέσης τους και του παιδιού. Τέλος, 
η όποια ρύθμιση δεν θα πρέπει να συνυπολογιστεί με το ύψος της διατροφής. Η εναλλαγή του τόπου κατοικίας 
δεν μπορεί να σημάνει τη μετάβαση του παιδιού σε περιβάλλοντα κατοικίας που έχουν άνισες οικονομικές σχέσεις 
μεταξύ τους, απειλώντας τη διαβίωσή τους στο ένα από αυτά. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:55 | Χρηστος Αγαλοπουλος ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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30 Μαρτίου 2021, 12:52 | Ν.Χ ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:43 | Αγγελικη Ανακοίνωση της «Εναλλακτικής Παρέμβασης» για το σ/ν του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου». Το νομοσχέδιο αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου που φέρνει προς ψήφιση το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, με περιεχόμενο τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά γονέων που τελούν σε διάσταση 
ή έχουν λύσει τον γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσής τους, δεν συνιστά κάποια μείζονα «μεταρρύθμιση», όπως 
ισχυρίζεται ο Υπουργός, κάνοντας συγκρίσεις με την πραγματικά αναγκαία και προοδευτική μεταρρύθμιση του ν. 
1329/1983.Το επισπεύδον Υπουργείο Δικαιοσύνης διέρρεε όλο το προηγούμενο διάστημα μέσω πανομοιότυπου 
περιεχομένου δημοσιευμάτων την πρόθεση επιβολής με οριζόντιο τρόπο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, 
εισάγοντας την έννοια της γονεϊκής αποξένωσης (όρος αμφισβητούμενης επιστημονικής σημασίας και 
τεκμηρίωσης στην ψυχολογική επιστήμη) ως ενός από τα τεκμήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, με 
κατανομή του χρόνου που περνά το παιδί ισομερώς και στους δύο γονείς και με υποχρεωτική προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση. Το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου που ήδη τέθηκε σε διαβούλευση αποκλίνει από τις 
παραπάνω «διαρροές», προσπαθώντας προφανώς να συγκεράσει ένα «παρασκηνιακό παζάρεμα» με τους 
υπερασπιστές της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και την αποφυγή εξόφθαλμων ρυθμίσεων που αντιβαίνουν στη 
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η παράκαμψη της διαδικασίας Κωδίκων του Κανονισμού της 
Βουλής, η οποία επιτάσσει την υιοθέτηση ή μη (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης) του πορίσματος της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστήνεται προς τούτο τον σκοπό, οδήγησε ουσιαστικά στην άνευ συνοχής 
και τεκμηρίωσης παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του πορίσματος, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο 
του σχεδίου νόμου να πάσχει από ασυνέχειες και νομοτεχνικά προβλήματα. Ο δημόσιος λόγος και αντίλογος που 
αναπτύχθηκε σχετικά, δυναμιτίστηκε από το κενό της έλλειψης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, 
που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν με οργανωμένο και νηφάλιο τρόπο την οπτική 
και την κριτική τους στις προωθούμενες ρυθμίσεις. Αντ’ αυτού, με κυβερνητική ευθύνη δημιουργήθηκαν συνθήκες 
πόλωσης που κάθε άλλο παρά έχουν ως επίκεντρο, επίδικο και επιδιωκόμενο, το συμφέρον του παιδιού. Έτσι η 
επιχειρούμενη νομοθετική αλλαγή έχει λάβει τον χαρακτήρα ρεβανσισμού «πατέρων» έναντι δήθεν 
«προνομιούχων μέχρι σήμερα μητέρων», στο όνομα του συμφέροντος του παιδιού που παραμένει ως άλλοθι στο 
επίκεντρο μιας στρεβλά παρουσιαζόμενης ως «διαμάχης μεταξύ των δύο φύλων». Οι βασικές αλλαγές που εισάγει 
το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες: το συμφέρον του τέκνου (ά. 1511 του Αστικού Κώδικα) ορίζεται πλέον με βάση 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων ως προς αυτό («ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του… αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς»). Η γονική μέριμνα 
ασκείται «εξίσου» (α. 1513 ΑΚ). Καθιερώνεται «τεκμήριο επικοινωνίας» με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο στο ένα τρίτο του «συνολικού χρόνου» (α. 1520 ΑΚ). Η κακή άσκηση της επιμέλειας, οριζόμενη με πολύ 
ευρύ τρόπο, μπορεί να σημάνει την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον γονέα (α. 1532 ΑΚ). Οι διατάξεις αυτές 
είναι βαθύτατα προβληματικές. Συγχέουν την μέριμνα (που σύμφωνα με την παρούσα νομοθετική και 
νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την επιμέλεια, με αποτέλεσμα να επέρχεται 
κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής της. Καθιερώνουν τεκμήρια, όπως το 
δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός είναι αόριστα (ποιός είναι ο συνολικός χρόνος 
στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή στην προσπάθειά του να προβεί σε 
εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης που δικάζει. Το σημαντικότερο, οι 
διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, που θα έπρεπε να είναι 
κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του γάμου. Αντίθετα, το 
παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις ορέξεις…) γονέων που 
αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι 
χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας 
ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση 
αμετάκλητη! Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα που ζητούν απαντήσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις και 
που θα βοηθούσαν τόσο στην ομαλή οικογενειακή ζωή των ζευγαριών, ετερόφυλων και ομόφυλων, όσο και στην 
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ζωή των παιδιών που οι γονείς τους ζουν σε διάσταση. Αλήθεια: Τι πράττει η Κυβέρνηση για να υποστηρίξει το 
εισόδημα των γονέων και μονογονέων για να μπορούν να μεγαλώνουν αξιοπρεπώς το παιδί τους; Πώς ενισχύει 
τις κοινωνικές υπηρεσίες που καλούνται αν και υποστελεχωμένες να ανταποκριθούν στις παραγγελίες των 
εισαγγελέων ανηλίκων για την καταλληλότητα του περιβάλλοντος όπου διαβιούν τα παιδιά; Πώς αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα εκτέλεσης των αποφάσεων, κυρίως ως προς τις περί καταβολής διατροφής διατάξεις τους; Ποια 
πρωτοβουλία λαμβάνει για να ρυθμίσει τη σχέση του παιδιού με τον μη βιολογικό γονέα του στις μη 
ετεροκανονικές οικογένειες; Πώς υποστηρίζει τους δικαστές στο έργο τους, όταν καλούνται να εκδικάσουν 
υποθέσεις οικογενειακής φύσης;Αντί να επικεντρωθεί η Κυβέρνηση λοιπόν στις παραπάνω διαγνωσμένες 
ανάγκες, εισάγει «τιμωρητικές» διατάξεις για τους γονείς που είτε δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος 
επικοινωνίας, δεν καταβάλλουν υπαιτίως τη διατροφή του τέκνου ή δεν διασφαλίζουν την καλή σχέση του παιδιού 
με τους συγγενείς του έτερου γονέα. Προφανώς τέτοιες συμπεριφορές απαντώνται και έχουν κατά τεκμήριο 
αρνητική επίπτωση στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Είναι όμως η απάντηση σε αυτό, η απώλεια της γονικής 
μέριμνας, δηλαδή το να καταστεί ένα παιδί «ορφανό»; Προφανώς επιλέγει η κυβέρνηση να δαπανήσει χρήματα 
στους συμβούλους/στις εταιρείες συμβούλων που θα αναλάβουν την επιμόρφωση των δικαστών, παρά στην 
ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για να υποστηρίζουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο. Ο διακηρυγμένος 
σκοπός της επίτευξης της ισότητας των δύο φύλων και της εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων σε σχέση με την 
κατασκευή των ρόλων και την άσκηση των καθηκόντων τους ως γονέων, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί «εν κενώ» 
και με μία νομοθετική μεταρρύθμιση, όσο παιδευτικό χαρακτήρα και εάν έχει ένα νομοθέτημα. Η μειονεκτική 
θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του 
καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια πραγματικότητα που οι διατάξεις του νομοσχεδίου 
θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πώς θα αποτραπεί, για παράδειγμα, η εργαλειοποίηση της πρόβλεψης για 
υποχρεωτική συναπόφαση (ή προηγούμενη ενημέρωση για κάθε καθημερινό ζήτημα) από τον θύτη 
ενδοοικογενειακής βίας (και μάλιστα ψυχολογικής για την οποία δεν θα υποβληθεί ποτέ μήνυση); Από τα 
παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των σχέσεων του τέκνου με τους εν διαστάσει γονείς δεν είναι απλό, 
ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί «οριζόντια», με εισαγωγή τεκμηρίων ή «υποχρεωτικά». Η εξατομικευμένη δικαστική 
κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων δικαστών, τους οποίους θα συνεπικουρούν 
ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος τρόπος για να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του παιδιού, 
αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των γονέων του. Εν κατακλείδει:– Η «υποχρεωτική συνεπιμέλεια» 
δεν προωθείται τελικά από το νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση. Τα πρόσθετα όμως «περιθώρια» που 
δίνονται για συναπόφαση και υποχρέωση ενίσχυσης της σχέσης του έτερου γονέα με το παιδί (επί ποινή 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας), καθώς και η ασαφής αναφορά στην «εξίσου» άσκηση της γονικής μέριμνας, θα 
εντείνουν τις αντιδικίες σε βάρος των παιδιών.– Η πρόβλεψη δυνατότητας παραπομπής σε διαμεσολάβηση με 
δικαστική απόφαση, υποβάλλει τους γονείς σε περαιτέρω κόστη. Από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι/ες στον 
θεσμό της υποχρεωτικής (δια νόμου ή δια δικαστικής απόφασης) διαμεσολάβησης, η οποία συνιστά απεμπόληση 
του καθήκοντος δικαστικής προστασίας, ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης και επιβάρυνσης των διαδίκων. 
Εξυπηρετεί μόνο την αδυναμία στελέχωσης των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επαγγελματικής 
ψευτοαποκατάστασης μερικών χειμαζόμενων από την κρίση και τη μείωση της ύλης δικηγόρων. Θα αποτύχει 
όπως και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, αυτή τη φορά όμως σε βάρος των παιδιών.– Η προϋπόθεση 
αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να 
χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας 
(θυμίζουμε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το παιδί 
ενώπιον του οποίου ασκείται ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών 
διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν 
το Υπουργείο την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.– Οποιαδήποτε 
αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου προκειμένου να είναι αποτελεσματική, σύγχρονη και συμπεριληπτική 
απαιτεί γενικότερη στήριξη της μητρότητας, της γονεϊκότητας, των παιδιών, άρση των διακρίσεων κατά των 
ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο γάμο και την τεκνοθεσία, αναγνώριση διαφορετικών μοντέλων οικογένειας πέραν του 
πυρηνικού. Απαιτεί προνοιακές πολιτικές και ενίσχυση γονέων και παιδιών από δημόσιους φορείς, χωρίς την 
αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων.– Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη 
ισότητας των φύλων για το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα προωθεί την ισότητα μεταξύ των 
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γονέων και άρα μεταξύ των φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί παραβλέπει την πραγματικότητα των 
υπαρχουσών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η γυναίκα βιώνει τρομακτικές ανισότητες, 
καταπιέσεις, διακρίσεις και επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής (οικιακή εργασία, φροντίδα 
παιδιών, ηλικιωμένων κλπ).– Η εξατομικευμένη κρίση με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και την θεσμοθέτηση 
εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ρύθμιση των οικογενειακών 
διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Η Εναλλακτική Παρέμβαση – 
Δικηγορική Ανατροπή ζητάει να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου, να ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση η διαδικασία 
των Κωδίκων και να υιοθετηθεί η παιδοκεντρική αντίληψη στα υπό ρύθμιση ζητήματα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:58 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τα παιδιά δεν είναι εποχιακά έπιπλα να μεταφέρονται πέρα δώθε! 
Τόσα χρόνια οι επιστήμες ψυχικής υγείας υποστηρίζουν τα πλεονεκτήματα που έχει ένα σταθερό περιβάλλον για 
την υγιή ψυχοπνευματικη τους ανάπτυξη. Εμείς οι μητέρες, το διαπιστώνουμε επίσης ειδικά μέσα από 
συγκρουσιακά διαζύγια. Με την επιβολή της εναλλασσόμενης κατοικίας θα επέλθει τρομερή σύγχυση και 
διχασμός στις ψυχές των παιδιών μας και μια απίστευτα διχαστική, χαοτική καθημερινότητα πρώτα για εκείνα και 
μετά για τις μητέρες τους. Η έννοια της ανατροφής, από τα σπουδαιότερα που αναλαμβάνει ένας γονιός να δώσει 
στα παιδιά με τόση ευλαβικοτητα δεν θα μπορεί να συμβεί, όταν υπάρχουν δύο αντιφατικά πλαίσια να 
εναλλάσσονται. Άλλοι κανόνες εδώ, άλλοι εκεί, χαοτική ανατροφή. Παιδιά που θα μεγαλώσουν στο κενό της 
σχέσης των γονιών τους και όχι σε ένα ενιαίο στέρεο έδαφος. Κ όλα αυτά επειδή επιλέξαμε πάνω από όλα να 
τοποθετήσουμε τη διελκυστίνδα των δικαιωμάτων των ενηλίκων και να φερθούμε μικρόψυχα με σολομώντειες 
λύσεις, αντί να εστιάσουμε ειλικρινά στο ποιο είναι κάθε φορά το συμφέρον του παιδιού. Ποιος άνθρωπος θέλει 
για χρόνια, ένα μήνα να μένει σ’ ένα σπίτι κ μια σ ένα άλλο; Πόσο υπέροχο μπορεί να φαντάζει αυτό για τη ζωή 
ενός παιδιού; Ο γονιός που βάζει πάνω από όλα το δικό του δικαιωμα από αυτό του παιδιού του, δεν είναι σωστός 
γονιός. Καλείται να ξεπεράσει ψυχικά ότι του έχει προκαλέσει ένα διαζύγιο και να ξεφύγει από συμπεριφορές 
εκδίκησης, ακραίας φθονερης διεκδικητικοτητας και μίσους. Αυτοί οι πληγωμένοι εγωισμοι δεν πρέπει να είναι 
αυτοί που θα νομοθετήσουν. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:44 | σωτηριος αναγνωστοπουλος το συμφέρον του τέκνου είναι να ανατρέφεται και από 
τους δυο γονείς ταυτόχρονα! με εναλλασσόμενη κατοικία και ισο χρόνο ανατροφής. η συνεπιμελεια θα πρέπει να 
δίνεται αυτόματα εφόσον δεν συντρέχουν σοβαροί λογοι για να την πάρει αποκλειστικά νέας γονεας. θα πρέπει 
το νομοσχέδιο να είναι ξεκάθαρο! 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:54 | Διονύσιος Βέρρας ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:47 | Ευαγγελια – Άννα Βλαχου Άρθρο 5Ασκώ με τον πρώην σύζυγο μου άτυπα την 
συνεπιμέλεια 7 χρόνια και έχουμε 2 δίδυμα σχεδόν στην εφηβεία. Προτείνω ΑΠΟΛΥΤΑ την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους. Πόσα παιδιά δεν 
έχουν σπίτι να μείνουν!!! Η εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 2 κατοικίες των γονιών τους δίνει ευκαιρίες 
στα παιδιά να εκτιμήσουν πολλά πράγματα στην ζωή τους. Και κυρίως δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίζουν από 
κοινού και εξίσου την αγάπη των γονιών τους. ΔΕΝ δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα δημιουργούν οι 
αποκλειστικότητες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:47 | Μάνος Κασιωτάκης Το πραγματικό ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ είναι να έχει ισοχρονη 
ανατροφή και από τους δύο γονείς του!! Έως τώρα με το παρών Νομοσχέδιο του 1983 ΚΑΤΑΔΊΚΑΖΕ το παιδί να 
έχει μόνο έναν γονέα στην ανατροφή του. Αγαπητοί/Ες κύριοι/Ες μην κάνετε το ίδιο λάθος και δώστε το δικαίωμα 
στα παιδιά μας, τώρα και στο μέλλον, να ΑΝΑΤΡΈΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΊΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ!!!! Αληθινά ένα είναι το συμφέρον του Παιδιού, ΝΑ ΈΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ ΤΟΥ!!! 
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30 Μαρτίου 2021, 11:06 | Γιώργος Το νομοσχέδιο έχει θετικά σημεία αλλά θα πρέπει να τονιστεί η ισοχρονη και 
ουσιαστική παρουσία με εναλλασσόμενη κατοικία καθώς αυτό επιτάσσει το συμφέρον του τέκνου. Εννοείται ότι 
δεν θα ισχύει σε περίπτωσης οικογενειακής βίας αλλά από την άλλη θα πρέπει να υπάρξει και απώλεια της 
επιμέλειας σε περίπτωση ψευδών κατηγοριών. Ο ρόλος της διαμεσολάβησης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός 
αλλά να κρατούνται πρακτικά τα οποία σε περίπτωση που δεν θα είναι αποτελεσματική ο δικαστής να μπορεί να 
κρίνει επί των διαφόρων τόσο ουσιαστικά όσο και επί του ποιος γονέας έχει σαν πρώτιστο μέλημα του την σωστή 
ανατροφή του τέκνου, χωρίς να χρειάζεται να διατάξει παρά σε σπάνιες περιπτώσεις επανάληψη άρα και 
μεγαλύτερα κόστη για τους γονείς. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:45 | Αλεξάνδρα Για όνομα του θεού, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική! Διαφορετικά 
παιδιά, με άλλες ηλικιακές και όχι μόνο ανάγκες, άλλες ιδιαιτερότητες, διαφορετικά διαζύγια, διαφορετικοί 
χαρακτήρες γονέων, διαφορετικές πρακτικές ανάγκες, διαφορετικές συνθήκες! Εξατομικευμένη κρίση! Τι 
απαράδεκτη και ακρως επικίνδυνη και συνάμα παράλογη οριζόντια κατάτμηση είναι αυτή; 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:03 | Αλεξανδρος Χριστοπουλος Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:50 | Αθηνα Η συνεπιμέλεια δεν μπορεί να επιβληθεί με νομοθετήματα, είναι το αποτέλεσμα 
μιας, πολλές φορές, επίπονης διαδικασίας των γονέων να διαχωρίσουν το ρόλο τους ως γονείς από αυτόν του ή 
της συντρόφου και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο ανατροφής του παιδιού! Η μεταρρύθμιση της 
κυβέρνησης δεν προωθεί επ’ ουδενί την ισότητα αφού ο γονιός που θα βρίσκεται σε ασθενέστερη 
κοινωνικοοικονομική θέση (συνήθως η γυναίκα) θα επωμίζεται δυσανάλογα για αυτή/όν βάρη. Ειδικά για τις 
γυναίκες η υποχρεωτική συνεπιμέλεια μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να ζητήσουν διαζύγιο με σοβαρό 
κίνδυνο εγκλωβισμού σε προβληματικό γάμο. Ιδιαίτερα στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα είναι συχνή η οικονομική 
εξάρτηση από τον σύζυγο λόγω της κοινωνικής πίεσης προς τη μητέρα να «να μείνει σπίτι για την ανατροφή του 
παιδιού», όπως και η ανεργία η οποία πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και κάθε είδους διακρίσεις στους 
χώρους δουλειάς , καθώς μια μητέρα με υποχρεώσεις δεν αποτελεί τον «ιδανικό» ευέλικτο και «χωρίς όρια» 
εργαζόμενο για πολλούς εργοδότες. Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που δε θα μπορεί να 
συνεισφέρει ισόποσα οικονομικά στην ανατροφή του παιδιού, ειδικά όταν απουσιάζει οποιαδήποτε υποστήριξη 
(οικονομική-ψυχολογική) από το κράτος; Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που κακοποιείται 
γνωρίζοντας ότι με την υποχρεωτική συνεπιμέλεια δε θα μπορεί να ξεφύγει από τον κακοποιητή της αλλά θα 
πρέπει να μένουν υποχρεωτικά και στην ίδια πόλη; Τί αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον 
στην ψυχολογία ενός παιδιού; Το παιδί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, η βούλησή του και οι ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες της ηλικίας του για σταθερό περιβάλλον! Όχι στο νομοσχέδιο! 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:18 | Ελισάβετ Βιεννα  Άρθρο 5: Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση το σπίτι 
που μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΗ ΓΙΑΓΙΑ. ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ Η ΝΥΦΗ ΖΗΤΑ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΠΕΟΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΆ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΥΡΩΝΕΤΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:49 | Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 Το συμφέρον του τέκνου απαιτεί την αδιάκοπη παρουσία και 
των δύο γονέων στην ζωή του, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει ίσος χρόνος στην 
ανατροφή και στις ευθύνες. Η συνεπιμέλεια είναι η καλύτερη λύση για την ανατροφή των παιδιών που θα ηρεμίσει 
γονείς κα παιδιά εφόσον θα είναι εκ του νόμου καθορισμένες οι υποχρεώσεις κα τα δικαιώματά τους. Οι 
δικαστικές διαμάχες και πολλές φορές η απομάκρυνση του παιδιού από τον τόπο της τελευταίας κοινής διαμονής 
των γονέων, που συμβαίνει όταν η μητέρα που έχει την επιμέλεια, μετακομίσει σε απομακρυσμένες περιοχές με 



1636 
 

σκοπό την αποξένωση από τον πατέρα και την διακοπή της συναισθηματικής σχέσης με ολέθρια αποτελέσματα 
για το παιδί. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην επιτρέπεται αυτό. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:58 | Βανεσσα Γεροσταθου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:06 | Βασιλική Γαρδίκα Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:55 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΤΈΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ. ΣΩΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΖΥΓΟ 
ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΜΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ. ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΣΙΩΠΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ 
ΦΥΛΑΚΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΝΑ ΔΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΑΘΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!! ΞΕΣΚΟΝΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΣΟ 
ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΞΙΖΟΥΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΣΚΥΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΑΡΚΩΝΕΙ 
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ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ, ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ. ΣΩΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ, 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΩΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΗΘΕΛΕ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝ ΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΛΥΠΑΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΠΛΑ 
ΣΕ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΙΡΟΥΝ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ Η ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ!!!! ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ. ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΝ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:05 | Σωκράτης Αυγενάκης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια, ίσος χρόνος ανατροφής (50%-50%), εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:38 | ΑΓΓΕΛΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια, ίσος χρόνος ανατροφής (50%-50%), εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:37 | niki ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:42 | Κατερίνα Γαλάτης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:54 | Χρύσα Γαλανη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
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τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:51 | Σ.- Ο ισχυρισμός ότι «το υπάρχον οικογενειακό δίκαιο είναι παιδοκεντρικό» είναι μια 
εντελώς αστήρικτη υποκειμένική άποψη η οποία καταρρίπτεται μεγαλοπρεπώς από τον Συνήγορο του Πολίτη στο 
σχετικό του πόρισμα: «Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι στη χώρα μας η υλοποίηση των δικαιωμάτων 
του παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη ΔΣΔΠ, υπολείπεται των προτύπων που θέτει η Σύμβαση, λόγω 
υφιστάμενων διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου». Ο ΣτΠ σημειώνει ότι: «η διασφάλιση ισόρροπου, 
ισοβαρούς, ισόχρονου κα ισάξιου (δικαιώματος, αλλά πρωτίστως) καθήκοντος ανατροφής από αποτελούν τον 
απαραβίαστο πυρήνα του δικαιώματος του τέκνου» και προτείνει: «είναι επιτακτικό να εισαχθεί ο κανόνας της 
από και άσκησης της γονικής μέριμνας, στο σύνολό της (…) Οι γονείς οφείλουν να συμφωνούν για την κατανομή 
του χρόνου του παιδιού τους, κατά τεκμήριο σε ίσο ποσοστό, ή σε περίπτωση απόκλισης, με επίκληση των λόγων 
που επιβάλλουν μια διαφορετική ρύθμιση, ορίζοντας ταυτόχρονα τον τόπο κατοικίας το παιδιού (και όχι τον γονέα 
με τον οποίο θα διαμένει), προβλέποντας τις λεπτομέρειες τη εναλλασσόμενης κατοικίας» [σελ. 9]Όσοι 
προτείνουν κάτι διαφορετικό από τον ΣτΠ (αρμόδιο κατά το Σύνταγμα και τον νόμο για την προάσπιση των 
ατομικών δικαιωμάτων και δη του παιδιού) απλώς δεν υπερασπίζονται τα δικαιώματα των παιδιών (ο καθένας 
μπορεί να κρίνει τι υπερασπίζονται). Ο δε νομοθέτης, οφείλει να υιοθετήσει στο ακέραιο τις προτάσεις του 
Συνηγόρου του Πολίτη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:00 | Κυριακη Βλαχου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:47 | ΑΡΗΣ Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών, επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ αυτό και ο πιό 
άσχετος μπορεί να το κατανοήσειεπειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την συνεπιμέλεια, 
επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, έχει αυτοδυναμία, 
η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, αλλά μόνο σε 
αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή» Επειδή η μιλίνα μας δεν τον ψήφισε 
ουτε το ΜΩΒ Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης, Επειδή οι Ευρωπαικές Οδηγίες , 
οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις επιταγές της 
ΔΣΔΠ απο αυτό το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες, επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση και για αυτό 
θέλει να αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 40% που 
ψήφισε ΝΔ και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:17 | Νίκος Βλαντής Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
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αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:53 | Andreas Angelopoulos Ισοτητα σε ολα – οχι μονο εκει που μας συμφερει – ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:54 | Άκης Βιολιντζής Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:31 | Ελένη Οι προτάσεις του νομοσχεδίου γονεοποιούν το παιδί, εργαλειοποιώντας το με 
βάση τις ανάγκες και τα δικαιώματα του ενός γονέα. Το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει σε ένα ήρεμο 
και σταθερό περιβάλλον, απαλλαγμένο από συγκρούσεις κι εντάσεις. Η εναλλασσόμενη κατοικία διαταράσσει το 
περιβάλλον και τον ψυχισμό του παιδιού, που καλείται να προσαρμοστεί σε μικρό χρονικό διάστημα σε άλλο χώρο 
με άλλους κανόνες, χωρίς τους φίλους του και μακριά από τις δραστηριότητές του. Το παιδί δεν είναι βαλίτσα και 
μια οριζόντια νομοθετική ρύθμιση παραβλέπει τις εξατομικευμένες ανάγκες του και το συμφέρον του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:40 | Ελισάβετ Βιεννα Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
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τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:48 | Ευστάθιος Βεντούρης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:50 | Ευαγγελία Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο με τις προτεινόμενες 
αλλαγές στον Οικογενειακό Δίκαιο, και συγκεκριμένα στο πεδίο των σχέσεων γονέων τέκνων, που επιχειρεί να 
εισάγει την υποχρεωτική συνεπιμέλεια ως εκ του νόμου σύστημα άσκησης της γονικής μέριμνας μετά τη διακοπή 
της συμβίωσης των γονέων. Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί: 
1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που 
αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την άσκηση της 
γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό 
περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους 
περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 



1641 
 

τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
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εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:45 | Μιχαήλ Βαρβαρέσος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:35 | Μαρια Λουιζα 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:57 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
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μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:48 | Αβραάμ Λ. Η ισόχρονη, ισότιμη, κοινή και χωρίς διακρίσεις, ανατροφή του παιδιού και 
από τους δύο γονείς του δεν είναι μόνο προς το συμφέρον του ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ (Σύμβαση ΟΗΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού). 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:51 | EC Η ελληνική Παιδοψυχιατρική εταιρεία έχει τοποθετηθεί κατά της εναλλασσόμενης 
κατοικίας και της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας! Οριζόντια επιβολή επιβολή νόμου δε νοείται σε θέματα 
οικογενειακού δικαίου. Εξατομικευμένη δικαστική κρίση, που λαμβάνει υπόψη το συμφέρον του παιδιού, που 
είναι διαφορετικό, ανάλογα με τον ψυχισμό του παιδιού, την ηλικία του και τις ανάγκες του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:32 | Γ.Σ Τα παιδια θα πρεπει να μεγαλώνουν και με τους δυο γονεις τους . Πρεπει να υπάρχει 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους. Τα παιδιά πρεπει να 
διαμενουν στις κατοικίες των γονεων τους ισα χρονικα διαστηματα ωστε να τα αισθανονται οικεία – σπιτι τους, 
και οχι να αισθανονται ως επισκεπτες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:02 | Λυδία Ανδρακάκου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:56 | ELCYD Αν είναι δυνατόν να προτάσσεται το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα πάνω 
από το συμφέρον του και τα δικαιώματα του παιδιού! Η άσκηση κοινής γονικής μέριμνας δε θα πρέπει να 
εξισώνεται με την ισόχρονη παρουσία του παιδιού σε δυο σπίτια. Το παιδί δεν είναι νομάς! 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:51 | Betty This law MUST NOT be passed and this is very critical for the future of our children 
in this country. As a foreigner, having been raised in a country where this law has existed for 30 years +, I witnessed 
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several children grow up in an unstable «yo yo» like life – going from one home to the other – and this had several 
effects on their psychology. The children never knew where home was. Please do think about Greek children, and 
do not apply foreign laws to this society. I hope you can understand that each country has very different beliefs on 
female/male responsibilities relating to parenting, and it is unfair to try to adopt this foreign approach to this 
country. I strongly believe that Greece is not ready to give a mandatory «parenting» role to the father, especially 
when the father can not support it (primarly because of how he is raised in Greece). Fathers will take advantage of 
this right, primarily to avoid paying child support, and will make even the simplest decision the most challenging 
and this all will create endless court actions and continuing negative psychology and mood for the family and child 
as a whole for several years. Shared parenting should ONLY BE VOLUNTARY, NOT FORCED. The fathers who are 
behind the wealthy organization «Energoi Babades» who has spent so much money paying for advertisements and 
pushing for this law have only thought about themselves. These fathers already have a decision in place, so, it is 
understood that if this law passes, they will all request their children’s circumstances to change, primarily to suit 
themselves, which as you can imagine will re-create the negative psychology in already established and “calm” 
households. No child should ever be forced into a situation where his/her parents have to work together when they 
could not even live together. Voluntary means the two adults can work together. Forced means they cannot work 
together. This law will only create more tension, and will also create «post abusive behavior» which comes right 
after a divorce in the first place. Perhaps you should also consider this foreign term be added into the law (not just 
parental alienation). POST ABUSIVE BEHAVIOR is real and it will become even bigger of a problem if this law passes. 
A BIG NO TO SHARED PARENTING in Greece. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:50 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2. ΤΟ συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα με εναλλασσόμενη διαμονή 
στις κατοικίες αμφοτέρων, 4. Απαράδεκτο να αποφασίζει ο δικαστής ένας μη ειδικός χωρίς την παρουσία ειδικού 
ψυχικής υγείας για το αν είναι η γνώμη του τέκνου προϊόν καθοδήγησης. Πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά ειδικός 
ψυχικής υγείας παρουσία του αποξενωμένου γονέα και να συντάσσεται γραπτή έκθεση. Η φράση πετάει ο 
γάιδαρος πετάει αποδίδει ακριβώς την πλύση εγκεφάλου που υφίστανται τα τέκνα από τον αποξενωτή γονέα που 
μόνον ειδικός ψυχικής υγείας μπορεί να διαγνώσει. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην κρίση των δικαστών πάνω 
σε αυτό το θέμα.40 χρόνια εφάρμοζαν αυθαίρετα χωρίς ειδικές γνώσεις. Αν θέλει ο νομοθέτης το συμφέρον του 
τέκνου να πάψει να να το υποβάλει σε τέτοια διαδικασία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:36 | Ιουλία Αναστασίου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:59 | Πέτρος Τζάνος Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των 
δύο (2) γονέων στην ανατροφή του και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η 
απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης 
της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της γονεϊκής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η 
γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν 
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τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε 
καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 προτείνεται να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο (2) 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα 
από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το 
δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου 
λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, 
την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 προτείνεται να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει 
να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής».  
 
30 Μαρτίου 2021, 09:59 | Βασίλειος Αναστασιαδης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:26 | Θεοφιλος Αναγνωστου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:38 | Ιωάννης Αμπατζίδης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
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απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:18 | Κ.Δ. Οι διατάξεις αυτές είναι βαθύτατα προβληματικές. Συγχέουν την μέριμνα (που 
σύμφωνα με την παρούσα νομοθετική και νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την 
επιμέλεια, με αποτέλεσμα να επέρχεται κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής 
της. Καθιερώνουν τεκμήρια, όπως το δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός είναι 
αόριστα (ποιός είναι ο συνολικός χρόνος στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή 
στην προσπάθειά του να προβεί σε εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης 
που δικάζει. Το σημαντικότερο, οι διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού 
δικαίου, που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη 
λύση του γάμου. Αντίθετα, το παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και 
τις ορέξεις…) γονέων που αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να 
εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο θωρακίζει 
το τεκμήριο επικοινωνίας ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να 
καταστεί η δικαστική απόφαση αμετάκλητη! 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:56 | Ανδρέας Αμανατιάδης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:15 | Νικόλαος Αλεύρης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
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τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:04 | Ταρσινος Γρηγορης Στην παραγραφο 2 να προστεθουν οι λεξεις με ΚΕΦΑΛΑΙΑ2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ… 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:10 | Χ. Κ. Δεν γίνεται να υπάρχει οριζόντια εφαρμογή του μέτρου! Το νομοσχέδιο θέτει 
ξεκάθαρα ως επίκεντρο τον γονιό και όχι το παιδί. Ο γονέας που θέλει να συμμετέχει στη ζωή του παιδιού του δεν 
χρειάζεται να υποχρεωθεί από κανένα νομοθέτημα. Δεν είδα να αντιμετωπίζεται ως υποχρέωση που επιφέρει 
κυρώσεις η άρνηση του ενός γονέα να δει το παιδί του. Πάντα θεωρούνταν ως δικαίωμα!! Το νομοσχέδιο αυτό με 
τα εύηχα σλόγκαν της συνεπιμέλειας και του ίσου χρόνου, έχει έναν τιμωρητικό χαρακτήρα απέναντι στη μητέρα 
και διαδίδει μια στρεβλή εικόνα την κακιάς μητέρας που στερεί τα παιδιά από τον άλλο γνιό. Δεν είδα τόσα χρόνια 
να έχει κυρώσεις ο πρώην σύζυγος που έχει να δει τα παιδιά του από το περασμένο καλοκαίρι! Πώς θα ρυθμιστεί 
ο ίσος χρόνος; Με πλήρη ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού; 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:54 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Η μόνη επιδίωξη φαινεται να ειναι καθαρα 
να μη δινει διατροφη ο ενας γονεας γιατι προφανως τα παιδια μεγαλωνουν με αερα! Οι γονεις που νοιαζοντε 
πραγματικα για το καλο των παιδιών τους ειναι δίπλα τους και δεν τους ενδιαφέρει καν το νομοσχέδιο! 
Εαν το θέμα είναι η γονική αποξένωση όπως υποστηρίζεται τότε αυξήστε την επικοινωνία!!! Αλλα δεν είναι αυτο 
το θέμα! Το θέμα είναι να κοπούν τα ψύχουλα επιδόματα που δίνοντε σε μονογονεικες οικογένειες! Κοψτε τα! 
τετοιο κράτος είστε! Αλλά οχι υποχρεωτική συνεπημέλεια!! ελατε κ. Τσιάρα εσείς να μεγαλώσετε παιδι με 
550ευρω μισθο και 350 ευρω ενοικιο! Ελάτε ισοπεδώστε τα ΟΛΑ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:28 | Μαρίνα Γαρμπή Τραγικό το παιδί να υποχρεώνεται να διαμένει με γονέα ο οποίος 
μπορεί να είναι κακοποιητικος μεχρι να τελεσιδικησει αποφαση εναντιον του. Καταστροφη ψυχών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:54 | Ηλιαννα Ρηγα ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:21 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κοινωνοιολογοι, ψυχολογοι και αλλοι σοβαροι φορεις ειναι 
ξεκαθαρα υπερ της ισοχρονης συμμετοχης των δυο γονεων και της συνεπιμελειας. εναλλασομενη κατοικια, ισος 
χρονος ανατροφης. Σε καθε αλλη περιπτωση αποκοβουμε το παιδι απο τον ενα γονεα. το παιδι δε φταιει για τις 
επιλογες των γονεων, πρεπει να απολαμβανει και τους δυο χωρις διαχωρισμους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:24 | Μισέλ Κόντου To νομοσχέδιο ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού 
δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ 
ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο καθεστώς γονέα – 
εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από κοινού και εξίσου», 
άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις 
περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης 
απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης 
συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που 
αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και 
εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των 
καταβαλλόμενων διατροφών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:19 | Ελένη Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο με τις προτεινόμενες αλλαγές 
στον Οικογενειακό Δίκαιο, και συγκεκριμένα στο πεδίο των σχέσεων γονέων τέκνων, που επιχειρεί να εισάγει την 
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υποχρεωτική συνεπιμέλεια ως εκ του νόμου σύστημα άσκησης της γονικής μέριμνας μετά τη διακοπή της. Το 
Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί 
αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής 
μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό 
περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους 
περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των διατροφων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:53 | Μισέλ Κόντου Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο 
επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 
από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και 
ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:31 | Μισέλ Κόντου Το συμφέρον του τέκνου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ. Κανένας γονιός 
δεν είναι ίδιος συνεπώς δεν φροντίζουν όλοι οι γονείς ομοίως, το συμφέρον του παιδιού τους. Δεν είναι ορθό να 
ορίζει ο νομοθέτης το συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού εξυπηρετείται πρωτίστως από ένα ήρεμο, 
ασφαλές, απαλλαγμένο από βία και συγκρούσεις περιβάλλον. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:32 | Χρήστος Γκούβερης Η προσωπικη μου εμπειρια και η γνωμη των ειδικων ψυχικης 
υγειας ειναι, ότι τα παιδια δενονται συναισθηματικα με τους γονεις τους, όχι με τους τοιχους και τις οικοσυσκευές. 
Τα παιδια αναπτυσσονται καλύτερα όταν υπαρχει ιση φυσικη παρουσια και των δυο γονιων τους στη ζωη τους. 
Αυτή είναι και η αποψη των ειδικων ψυχικης υγειας. Υπαρχουν πολλες περιπτωσεις επισης, που ο ενας γονεας για 
την αποφυγη εκρηκτικων καταστασεων και την αποκλιμάκωση συμφωνούσε, καταρχην, στην ανάθεση της 
επιμελειας στον άλλο γονέα και εκεινος καταχρηστικα μετοικουσε με το παιδι πολλα χιλιομετρα μακρια. Αυτή η 
συμφωνία δεν μπορεί να είναι η βάση της δικαστικής κρισης όταν ο άλλος γονεας διεκδικησει την επιμελεια του 
παιδιού. Ίσα ίσα, η μετοίκηση πρεπει να θεωρείται επιβαρυντικός παραγοντας εις βαρους εκεινου που την 
επιλεγει. Η ελευθερία μετακίνησης είναι συνταγματικό ατομικό δικαίωμα. Όταν όμως, στην μετοίκηση 
συμπεριλαμβάνεται και το παιδι, τότε είναι καταχρηστικη πράξη, εις βαρους του ίδιου του παιδιου και του αλλου 
γονέα. Άρθρο 1511 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας, κατά το συμφέρον του τέκνου, από κοινού και 
αδιασπαστα στους δυο γονείς, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε περιπτωσεις κακης 
ασκησης αυτης. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από τη φυσική και ισόχρονη 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες 
των γονέων του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
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αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή 
με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση 
καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά 
το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και 
με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Η μονομερής μακρινή 
μετοίκηση, η οποία οδηγεί σε διάρρηξη των σχεσεων του παιδιού με τον άλλο γονέα, είναι επιβαρυντική συνθήκη, 
για όποιον γονέα την επιλέγει. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η 
γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του 
τέκνου κριθεί από το δικαστήριο, με την υποχρεωτική αρωγη ειδικων ψυχικης υγειας κοινης, ότι δεν αποτελεί 
προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας 
τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:31 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 06:22 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου 
– Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 06:15 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, νηπιαγωγός στο επάγγελμα και 
την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο 
Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα 
περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
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30 Μαρτίου 2021, 06:50 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 04:16 | Ελενη Φραγκου ΚΟΙΝΗ,ΙΣΟΧΡΟΝΗ, ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ/ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Τα 
παιδια εχουν 2 γονεις, το ιδιο σημαντικους γι αυτα! Μην αγνοειτε τα δικαιωματα των παιδιων! Ειμαστε πολλοι 
και δεν θα τα παρατησουμε! Νομοθετειστε σωστα,ουσιαστικα και ΔΙΚΑΙΑ ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 04:15 | Χαρης Καρρας 1511 Αρθρο 5: Στο συμφερον του τεκνου που εξυπηρετειται πρωτιστως 
απο την ισοχρονη και ουσιαστικη συμμετοχη και των 2 γονεων στην ανατροφη και φροντιδα του με 
εναλλασσομενη διαμονη στις κατοικιες αμφοτερων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 03:47 | Ηρώ Περινιτακη Το συμφέρον του παιδιού είναι η ηρεμία και η σταθερότητα. Όπως 
δεν είναι ούτε στο Σπιτι ίδιος ο χρόνος που αφιερώνουν οι γονείς ακόμη Περισσότερο δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
όταν υπάρχουν δυο σπίτια. Η ισότητα των δυο φύλων ουδεμία σχέση έχει με το παιδί, δεν μπορεί να γίνει βαλίτσα 
για να ικανοποιείται ο εγωισμός των γονέων. Φυσικά ο πατέρας να έχει πιο ουσιαστική σχέση αλλά αν την έχει 
και κατά τη διάρκεια του γάμου θα την έχει και με τον χωρισμό. Αν είναι αδιάφορος ή σχεδόν αδιάφορος πριν 
μετά γίνεται υπέρμαχος του ίσου χρόνου και της συνεπιμελειας. Δείτε το θέμα πιο σοβαρά, δεν είναι τόσο απλό 
να εφαρμοστεί ο ίσος χρόνος σε διαφορετικά σπίτια, αν το θέμα είναι το συμφέρον του παιδιού πραγματικά, 
κοιτάξτε το με διαφορετική ματιά. Και δεν ειναι μόνο το θέμα της κακοποίησης αλλά και της ψυχολογικης 
κακοποιησης. Πρέπει τα παιδιά να έχουν λόγο όσο είναι δυνατόν, πρέπει να υπολογίζετε τα συναισθήματά τους, 
την ψυχολογία τους αλλά και το πρακτικό μέρος του θέματος. Αλλιώς θα γεμίσουμε δυστυχισμένους Έλληνες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 03:46 | Χαραλαμπος Καραγκιοζακης 1511 αρθρο 5: Στο συμφερον του τεκνου που 
εξυπηρετειται πρωτιστως απο την ισοχρονη και ουσιαστικη συμμετοχη και των 2 γονεων στην ανατροφη και 
φροντιδα του με εναλλασσομενη διαμονη στις κατοικιες αμφοτερων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 03:21 | Χριστινα Μποροβα Αυτο το σχεδιο νομου δεν εχει καμμια σχεση με το συμφερον του 
παιδιου. Συμφερον του παιδιου ειναι το παιδι να το ανατρεφουν και οι δυο γονεις του κατα ισο χρονο,με ισα 
δικαιωματα και υποχρεωσεις ! Ο πατερας δεν επικοινωνει με το παιδι του αλλα το ανατρεφει! Και οι δυο γονεις 
ειναι πολυτιμοι, σημαντικοι και απαραιτητοι για τα παιδια. Νομοθετειστε δικαια, ουσιαστικη συνεπιμελεια,ισο 
χρονο και εναλλασσομενη κατοικια και οχι την νομολογια ! Ο κοσμος πλεον ειναι ενημερωμενος και καταλαβαινει! 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:31 | Βασιλεία Βενίδου Άρθρο 5Τα παιδιά έχουν 2 γονείς. Ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια 
του παιδιού. Δεν δενόμαστε με τα ντουβάρια. Τις στιγμές με τους γονείς μας αναπολούμε όταν τους χάνουμε, όχι 
τα κάδρα και τα έπιπλα. 
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30 Μαρτίου 2021, 02:14 | Μαρια Βασίλογλου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:36 | Ναταλία Βασιλάκη ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:17 | Εριφύλλη Βαρβαρελη Άρθρο 5Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων έχουν 
ανάγκη και τους 2! Η αγάπη δεν περιορίζεται σε ένα σπίτι μόνο!! Άρθρο 1511 «»Ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων». 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:50 | Εύα Βανου  ΆΡΘΡΟ 5: Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 

30 Μαρτίου 2021, 01:56 | Χρίστος Α. Ζέρβας Ο κ Υπ. Δικαιοσύνης Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ 

ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ». ✓ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ 
Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΆΡΧΟΝΤΑ 
ΝΟΜΟ. ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ ΠΙΈΣΕΙΣ «ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ.ΜΗΝΙΑΙΑΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ …ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝ …το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου(!). 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:12 | Πεγκυ Βαζουρα  ΆΡΘΡΟ 5: Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:39 | Ζωη Βαβριτσα Άρθρο 5Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Να μην μεγαλώσουν 
στην ανισότητα που μεγαλώσαμε εγώ με τα αδέρφια μου. Ο μπαμπάκας μου είναι διαμάντι και έχασα όλη την 
παιδί μου ηλικία μαζί του ΑΝΑΙΤΙΑ!!! Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για μπαλάκι, βαλίτσα κλπ. Την αγάπη 
του μπαμπάκα μου στην παιδική μου ηλικία δεν μου την πρόσφερε κανένα έπιπλο. ΗΜΑΡΤΟΝ! Ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών μας. Η εναλλασσόμενη 
κατοικία δεν είναι πρόβλημα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:26 | Ράνια Αργυροπούλου  ΆΡΘΡΟ 5: Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:04 | Elisavet Efstratiou Δυστυχώς θα είσαστε η πρώτη κυβέρνηση, διότι καμιά χώρα του 
δυτικού κόσμου δεν ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ «υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και υποχρεωτικό χρόνο επικοινωνίας» όταν 
διαφωνούν οι γονείς. Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το «me too», την κακοποίηση 
παιδιών, γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, – Έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή για να ευαισθητοποιήσει 
και τους 300 του κοινοβουλίου για το Προσχέδιο Νόμου της κυβέρνησης να επιβάλλει την «Υποχρεωτική 
Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικό Χρόνο Επικοινωνίας» χωρίς την συναίνεση και των δύο γονέων. Δεν μπορεί να 
λειτουργήσει η Συν-επιμέλεια όταν η διάσπαση κάθε οικογένειας είναι διαφορετική και ειδικά όταν υπάρχει 
ενδοοικογενειακή βία και όταν σε εθνικό επίπεδο, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, από το 2014 μέχρι και το 2017 έχουν σημειωθεί περισσότερα από 13.700 περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας, με τις γυναίκες να αποτελούν περίπου το 70% των θυμάτων», (νούμερα είναι μόνο όσα 
έχουν καταγραφεί από την αστυνομία ενώ υπάρχουν χιλιάδες ακόμα γυναίκες/παιδιά που ποτέ τους δεν έχουν 
μιλήσει για αυτό). Ελπίζω ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας να μην υποκύψουν στις 
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πιέσεις και ακραίες φωνές των «Λόμπι Μπαμπάδων» που χρησιμοποιούν ως άλλοθι τον ψεύδο-όρο «γονεϊκή 
αποξένωση» (PAS του Gardner), -Όταν Δεν αναγνωρίζεται από όλα τα δυτικά κράτη, την παγκόσμια επιστημονική 
ιατρική/νομική κοινότητα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και μάλιστα «εφιστούν την προσοχή» σε όσους 
το χρησιμοποιούν, διότι ο όρος αυτός είναι ένα εργαλείο που διαιωνίζει την κακομεταχείριση και τη βία και ειδικά 
εφιστούν την προσοχή στις περιπτώσεις αγνοήσεις τις ενδοοικογενειακής βίας για χάριν της υιοθέτησης της 
γονικής αποξένωσης. Δεν πρέπει να θυσιαστούν τα παιδιά και οι μανάδες για τις αδυναμίες του κράτους και του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης να λύσει τα μόνιμα προβλήματα εφαρμογής των νόμων και την μακροχρόνια αναμονή 
Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης χρησιμοποιεί τρία επιχειρήματα: 1) Την «γονεική αποξένωση» – 
Αντιγράφει τους ισχυρισμούς των Συλλόγων Μπαμπάδων που προπαγανδίζουν και έχουν ως σημαία τους την 
«γονεϊκή αποξένωση». Ενώ δεν αναγνωρίζεται ως διαταραχή από την Παγκόσμια Ιατρική και Νομική κοινότητα, 
τον ΠΟΥ, και έχει απαγορευτεί η χρήση αυτού του όρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κύριος Τσιάρας, επικαλείται τον 
δήθεν αυτό όρο 2) Ότι πρέπει να γίνει αλλαγή στο «Παλαιό» Οικογενειακό Δίκαιο Διότι δεν έχει αλλάξει από το 
1983 – Χωρίς όμως το Ελληνικό κράτος να αλλάξει και το δικό του «Παλαιό Σύστημα» απονομής δικαιοσύνης, 
εφαρμογή των νόμων και τις απαιτούμενες υποδομές που χρειάζονται προκειμένου να προετοιμαστεί και 
εναρμονιστεί στο επίπεδο των άλλων Δυτικών χωρών και της ΕΕ. 3) Έχει αλλάξει η κουλτούρα των Ελλήνων -
Δηλαδή η ελληνική οικογένεια και ο ελληνισμός να αλλάξει την κουλτούρα του και να υιοθετήσει την Γερμανική η 
την Σουηδική. Η υπόθεση της φροντίδας των παιδιών μετά τη λύση της σχέσης των γονέων του, είναι μια υπόθεση 
που ξεκινά από τη γέννησή του. Σε μια χώρα που το ποσοστό συμμετοχής στην ανατροφή και φροντίδα των 
παιδιών εντός γάμου πλησιάζει μετά βίας το 10% για τους άντρες, με τις γυναίκες να επωμίζονται καθημερινά το 
90%, το βλέμμα των κρατικών πολιτικών θα έπρεπε να στραφεί στην αλλαγή αυτού του ποσοστού, αν θέλει να 
αλλάξει τις νοοτροπίες, όπως διατείνεται. Αυτά πρέπει να λύσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και όχι να διατάξει να 
μην εξετάζεται κάθε περίπτωση χωριστά. Δεν γίνεται να δοθεί μαζικά και οριζόντια Συνεπιμέλεια και 
Υποχρεωτικός Χρόνος Επικοινωνίας. Στην ΕΕ αλλά και σε καμιά χώρα του Δυτικού κόσμου δεν υπάρχει 
«Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικός χρόνος Επικοινωνίας» όταν οι γονείς διαφωνούν!! Στο υπάρχον 
Οικογενειακό Δίκαιο της Ελλάδας, όπως και όλων των δυτικών χωρών, οι γονείς μπορούν συναινετικά να 
συμφωνήσουν στην συνεπιμέλεια. Η προς ψήφιση διάταξη είναι παράνομη καθώς καμιά διεθνής σύμβαση δεν 
απαιτεί την υποχρεωτική συνεπιμέλεια και υποχρεωτικό χρόνο επικοινωνίας. Πως είναι δυνατόν εν καιρώ 
πανδημίας με κλειστά δικαστήρια να ψηφιστεί ένα τέτοιο ισοπεδωτικό νομοσχέδιο το οποίο θα επιστρέψει την 
Ελληνίδα μάνα και παιδιά στο μεσαίωνα – και ειδικά στην Ελλάδα της κρίσης 12ετίας με ανεργία στα ύψη, χωρίς 
καμία υποδομή όπως έχουν άλλες χώρες της ΕΕ και δυτικές χώρες με Ειδικά Οικογενειακά Δικαστήρια, Γραφεία 
Πρόνοιας που χειρίζονται υποθέσεις επιμέλειας γονέων, με παροχές οικογενειακών επιδομάτων, γονική 
οικονομική, ψυχολογική και νομική υποστήριξη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:47 | VM Η εξαναγκαστική επιμέλεια που προτείνει το νομοσχέδιο, αλλά και η σχετικοποίηση 
της γονικής μέριμνας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το συμφέρον του παιδιού, τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα 
δικαιώματά του, καθιστώντας το από υποκείμενο δικαίου σε αντικείμενο. Απουσιάζει κάθε μέριμνα πλαισίωσης 
της, ως οφείλει σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου εξατομικευμένης κρίσης του δικαστή, με τις κατάλληλες 
υποδομές (ειδικά οικογενειακά δικαστήρια, αυτοτελείς κοινωνικές υπηρεσίες που θα γνωμοδοτούν). Προκρίνει 
δε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, επιβαρύνοντας το κόστος ενός διαζυγίου με αμφίβολα αποτελέσματα. Η 
αλλαγή κατοικίας για έναν ανήλικο αποδιοργανώνει τη ζωή ενός παιδιού, μεταβάλλοντας το σε παιδί με βαλίτσα. 
Λησμονεί τις ανάγκες, την ξεχωριστή προσωπικότητα και τον εύθραυστο ψυχισμό του παιδιού, ειδικά στις 
περιπτώσεις, που η εξαναγκαστική επιμέλεια ασκείται από τους δυο γονείς ανταγωνιστικά και εχθρικά, καθώς 
καθένας θα ζητεί διαφορετικά πράγματα από το παιδί Η επικοινωνία δεν είναι ωφέλιμο να μεταβάλλεται στην 
ουσία σε συμμετοχή στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα πολύ μικρά παιδιά . Παραθέτω το 
σχετικό άρθρο, της Ρόης Δ. Παντελίδου, καθηγήτρια του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θράκης και 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων. Το ίδιο επισημαίνει εμφατικά και ο Μιχάλης Σταθόπουλος, επίτιμος 
Καθηγητής Νομικής Σχολής, μέλος Ακαδημίας Αθηνών, τ. Υπουργός Δικαιοσύνης σε σχετικό του άρθρο. «Όλα αυτά 
μπορεί να διαπιστώνονται μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση που κρίνει ο δικαστής. Αυτός δικάζει τις ατομικές 
περιπτώσεις, όχι ο νομοθέτης. Ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε να προεξοφλεί τις ειδικές συνθήκες 
της κάθε ατομικής περίπτωσης. Η γενική εκ των προτέρων ρύθμιση με νόμο θα ήταν βαρύ, κατά τη γνώμη μου, 
σφάλμα με υπαρκτό το ενδεχόμενο να αντιστρατεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το συμφέρον του παιδιού, 
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το οποίο δεν μπορεί πάντοτε να ταυτίζεται με την ισόχρονη παρουσία των γονέων στη φροντίδα του και τη συνεχή 
εναλλαγή της διαμονής του. Όλες οι άλλες επιδιώξεις πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο συμφέρον του παιδιού. 
Το συχνά λεγόμενο από τους υποστηρικτές της διά νόμου πρόβλεψης ισόχρονης κατανομής της επιμέλειας και 
στους δύο γονείς, με υποχρεωτική την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου, ότι τούτο προβλέπεται σε διεθνή 
κείμενα ή σε ξένες νομοθεσίες, είναι επίσης ανακριβές. Διότι αυτό που πράγματι προβλέπεται διεθνώς (και 
δικαίως) είναι να δίνει ο νόμος τη δυνατότητα για συνεπιμέλεια και εναλλαγή διαμονής του τέκνου και να 
ενθαρρύνει σχετικώς τον δικαστή και όχι να επιβάλλει τούτο ο νόμος εκ προοιμίου… Κατόπιν αυτών διερωτάται 
κανείς: Εξυπηρετείται πράγματι το συμφέρον του παιδιού με την ικανοποίηση των αιτημάτων για άνωθεν (από 
τον νόμο) επιβολή της ισόχρονης συνεπιμέλειας των γονέων και της υποχρεωτικής εναλλαγής κατοικίας του 
τέκνου, όποιες και εάν είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες της διασπασμένης οικογένειας; Η Καθηγήτρια Αστικού 
Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ και μέλος της προηγούμενης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής Αικατερίνη 
Φουντεδάκη επισημαίνει σε πρόσφατο άρθρο της ότι ο ισχύων Αστικός Κώδικας καθόλου δεν απαγορεύει, 
αντιθέτως προβλέπει, τη συνεπιμέλεια με την έννοια της συναπόφασης των γονέων. Το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης ταυτίζει το συμφέρον του παιδιού αξιωματικά «πρωτίστως» με «την ισόχρονη και 
ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου, καθώς επίσης από την 
αποτροπή αποξένωσής του από καθένα από αυτούς» , επίσης περιέχει αναφορά σε «ίση» επιμέλεια και 
«τεκμήρια» χρόνου επικοινωνίας κατά το 1/3 του χρόνου του παιδιού. Κινείται, επομένως, στην εσφαλμένη 
κατεύθυνση της επιβολής μιας γενικής και προειλημμένης αντίληψης για το συμφέρον του παιδιού, δεσμεύοντας 
αδικαιολόγητα τον δικαστή. Τέτοιες ρυθμίσεις δεν απαντώνται σε δίκαια που κατά κανόνα αποτελούν πρότυπα 
για το ελληνικό δίκαιο, όπως το γερμανικό, το γαλλικό και το ελβετικό. Περαιτέρω, περιέχει νομοτεχνικές αστοχίες, 
που δεν έχουν θέση σε ένα νομοθέτημα της ιστορικής και συστηματικής εμβέλειας του ΑΚ (λ.χ. παραπομπή του 
ΑΚ σε άλλο νόμο, αντινομία μεταξύ της «εξίσου» άσκησης της επιμέλειας και της υπό προϋποθέσεις 
εναλλασσόμενης διαμονής του παιδιού, ενώ στην πραγματικότητα ταυτίζονται, ατυχής διατύπωση της 
δυνατότητας παράκαμψης της συνεπιμέλειας με συμφωνία). Τέλος, δεν αποφεύγει ακραίες ρυθμίσεις, όπως 
εκείνη της συμπερίληψης στον ΑΚ της διεθνώς αμφισβητούμενης και πάντως αμφιλεγόμενης έννοιας της γονεϊκής 
αποξένωσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:46 | gk Συμφέρον του τέκνου είναι να εξετάζεται η κάθε περίπτωση μεμονωμένα όπως 
γινόταν εως τώρα. Συμφέρον του τέκνου είναι να μπορούν οι γονείς του να συνεργαστούν. Συμφέρον του τέκνου 
είναι να έχει ανθρώπους που να το αγαπάνε. Συμφέρον του τέκνου είναι να λύσουν οι γονείς τους τις μεταξύ τους 
τυχόν διαφορές και να αντιμετωπίζουν ο ενας τον άλλο με σεβασμό. Και αν όλα τα παραπάνω για Χ-Ψ λόγους δεν 
είναι εφικτά, να υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες που να δείχνουν το πως!Δεν αναφέρομαι βέβαια σε περιπτώσεις 
βίας κλπ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:30 | Νεφέλη Αδάμη Tο «συμφέρον του παιδιού αποκτά πολύ στενή έννοια στο νομοσχέδιο, 
περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε αντίθεση με όλα τα διεθνή 
κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του θα μας οδηγήσει κατ΄ 
αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον του παιδιού μόνο 
στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο δικαστή επαφίεται να 
εξειδικεύσει. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:21 | Εριέττα Γεωργίου To παρόν άρθρο του νομοσχεδίου προσδιορίζει το «συμφέρον του 
παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε αντίθεση με 
όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του θα μας 
οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. 
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30 Μαρτίου 2021, 00:49 | Γουναράς Άγγελος «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ουσιαστική και ισόχρονη κατά το δυνατόν και σύμφωνα με το συμφέρον των καθημερινών αναγκών του παιδιού 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του». Λαμβάνοντας το συμφέρον του παιδιού και 
την ψυχική ισορροπία αυτού και των γονέων, θα πρέπει να μπορεί να κατανεμηθεί όσο το δυνατόν ισόποσα η 
χρονική παρουσία με τον κάθε γονιό. Προφανώς, είναι λογικό να βρίσκεται περισσότερο στον τόπο διαμονής του 
και αφού εκτιμηθεί (όσο είναι αντικειμενικό) ο χρόνος των υποχρεώσεων του παιδιού (σχολείο, δραστηριότητες 
κλπ) να μοιράζεται δίκαια ο χρόνος παρουσίας και σύμφωνα εν τέλει με την επιθυμία του ίδιου του παιδιού 
εφόσον δεν έχει αποξενωθεί πριν από το γονιό του λόγω απόστασης ή σχετικών καταστάσεων που εν λόγω γονιός 
(ο μη έχων την επιμέλεια) δεν μπορούσε να ελέγξει. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:02 | EC Η εξαναγκαστική επιμέλεια που προτείνει το νομοσχέδιο, αλλά και η σχετικοποίηση 
της γονικής μέριμνας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το συμφέρον του παιδιού, τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα 
δικαιώματά του, καθιστώντας το από υποκείμενο δικαίου σε αντικείμενο. Απουσιάζει κάθε μέριμνα πλαισίωσης 
της, ως οφείλει σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου εξατομικευμένης κρίσης του δικαστή, με τις κατάλληλες 
υποδομές (ειδικά οικογενειακά δικαστήρια, αυτοτελείς κοινωνικές υπηρεσίες που θα γνωμοδοτούν). Προκρίνει 
δε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, επιβαρύνοντας το κόστος ενός διαζυγίου με αμφίβολα αποτελέσματα. Η 
αλλαγή κατοικίας για έναν ανήλικο αποδιοργανώνει τη ζωή ενός παιδιού, μεταβάλλοντας το σε παιδί με βαλίτσα. 
Λησμονεί τις ανάγκες, την ξεχωριστή προσωπικότητα και τον εύθραυστο ψυχισμό του παιδιού, ειδικά στις 
περιπτώσεις, που η εξαναγκαστική επιμέλεια ασκείται από τους δυο γονείς ανταγωνιστικά και εχθρικά, καθώς 
καθένας θα ζητεί διαφορετικά πράγματα από το παιδί Η επικοινωνία δεν είναι ωφέλιμο να μεταβάλλεται στην 
ουσία σε συμμετοχή στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα πολύ μικρά παιδιά . Παραπέμπω στο 
σχετικό άρθρο της Ρόης Δ. Παντελίδου, καθηγήτρια του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θράκης και 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων. Το ίδιο επισημαίνει εμφατικά και ο Μιχάλης Σταθόπουλος, επίτιμος 
Καθηγητής Νομικής Σχολής, μέλος Ακαδημίας Αθηνών, τ. Υπουργός Δικαιοσύνης σε σχετικό του άρθρο. «Όλα αυτά 
μπορεί να διαπιστώνονται μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση που κρίνει ο δικαστής. Αυτός δικάζει τις ατομικές 
περιπτώσεις, όχι ο νομοθέτης. Ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε να προεξοφλεί τις ειδικές συνθήκες 
της κάθε ατομικής περίπτωσης. Η γενική εκ των προτέρων ρύθμιση με νόμο θα ήταν βαρύ, κατά τη γνώμη μου, 
σφάλμα με υπαρκτό το ενδεχόμενο να αντιστρατεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το συμφέρον του παιδιού, 
το οποίο δεν μπορεί πάντοτε να ταυτίζεται με την ισόχρονη παρουσία των γονέων στη φροντίδα του και τη συνεχή 
εναλλαγή της διαμονής του. Όλες οι άλλες επιδιώξεις πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο συμφέρον του παιδιού. 
Το συχνά λεγόμενο από τους υποστηρικτές της διά νόμου πρόβλεψης ισόχρονης κατανομής της επιμέλειας και 
στους δύο γονείς, με υποχρεωτική την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου, ότι τούτο προβλέπεται σε διεθνή 
κείμενα ή σε ξένες νομοθεσίες, είναι επίσης ανακριβές. Διότι αυτό που πράγματι προβλέπεται διεθνώς (και 
δικαίως) είναι να δίνει ο νόμος τη δυνατότητα για συνεπιμέλεια και εναλλαγή διαμονής του τέκνου και να 
ενθαρρύνει σχετικώς τον δικαστή και όχι να επιβάλλει τούτο ο νόμος εκ προοιμίου… Κατόπιν αυτών διερωτάται 
κανείς: Εξυπηρετείται πράγματι το συμφέρον του παιδιού με την ικανοποίηση των αιτημάτων για άνωθεν (από 
τον νόμο) επιβολή της ισόχρονης συνεπιμέλειας των γονέων και της υποχρεωτικής εναλλαγής κατοικίας του 
τέκνου, όποιες και εάν είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες της διασπασμένης οικογένειας; Η Καθηγήτρια Αστικού 
Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ και μέλος της προηγούμενης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής Αικατερίνη 
Φουντεδάκη επισημαίνει σε πρόσφατο άρθρο της ότι ο ισχύων Αστικός Κώδικας καθόλου δεν απαγορεύει, 
αντιθέτως προβλέπει, τη συνεπιμέλεια με την έννοια της συναπόφασης των γονέων. Το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης ταυτίζει το συμφέρον του παιδιού αξιωματικά «πρωτίστως» με «την ισόχρονη και 
ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου, καθώς επίσης από την 
αποτροπή αποξένωσής του από καθένα από αυτούς» , επίσης περιέχει αναφορά σε «ίση» επιμέλεια και 
«τεκμήρια» χρόνου επικοινωνίας κατά το 1/3 του χρόνου του παιδιού. Κινείται, επομένως, στην εσφαλμένη 
κατεύθυνση της επιβολής μιας γενικής και προειλημμένης αντίληψης για το συμφέρον του παιδιού, δεσμεύοντας 
αδικαιολόγητα τον δικαστή. Τέτοιες ρυθμίσεις δεν απαντώνται σε δίκαια που κατά κανόνα αποτελούν πρότυπα 
για το ελληνικό δίκαιο, όπως το γερμανικό, το γαλλικό και το ελβετικό. Περαιτέρω, περιέχει νομοτεχνικές αστοχίες, 
που δεν έχουν θέση σε ένα νομοθέτημα της ιστορικής και συστηματικής εμβέλειας του ΑΚ (λ.χ. παραπομπή του 
ΑΚ σε άλλο νόμο, αντινομία μεταξύ της «εξίσου» άσκησης της επιμέλειας και της υπό προϋποθέσεις 
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εναλλασσόμενης διαμονής του παιδιού, ενώ στην πραγματικότητα ταυτίζονται, ατυχής διατύπωση της 
δυνατότητας παράκαμψης της συνεπιμέλειας με συμφωνία). Τέλος, δεν αποφεύγει ακραίες ρυθμίσεις, όπως 
εκείνη της συμπερίληψης στον ΑΚ της διεθνώς αμφισβητούμενης και πάντως αμφιλεγόμενης έννοιας της γονεϊκής 
αποξένωσης. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:47 | Ευθυμια Λεμονιδου Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν δικαίωμα να 
ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν αποτελεί μέτρο 
σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και διανυκτέρευση και στα 
σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 

29 Μαρτίου 2021, 23:36 | Θοδωρής Μαντάς ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) ➢. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:26 | Ιωαννης Κοκολης Το συμφερον του παιδιου ειναι να ανατρεφεται ισοχρονα και απο 
τους 2 γονεις. Η επιστημη δεν μπορει να κανει λαθος μετα απο τοσες πολλες μελετες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:41 | Katerina M Η συνεπιμέλεια δεν μπορεί να επιβληθεί με νομοθετήματα, είναι το 
αποτέλεσμα μιας, πολλές φορές, επίπονης διαδικασίας των γονέων να διαχωρίσουν το ρόλο τους ως γονείς από 
αυτόν του ή της συντρόφου και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο ανατροφής του παιδιού. Η μεταρρύθμιση 
της κυβέρνησης δεν προωθεί επ’ ουδενί την ισότητα αφού ο γονιός που θα βρίσκεται σε ασθενέστερη 
κοινωνικοοικονομική θέση (συνήθως η γυναίκα) θα επωμίζεται δυσανάλογα για αυτή/όν βάρη. Ειδικά για τις 
γυναίκες η υποχρεωτική συνεπιμέλεια μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να ζητήσουν διαζύγιο με σοβαρό 
κίνδυνο εγκλωβισμού σε προβληματικό γάμο. Ιδιαίτερα στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα είναι συχνή η οικονομική 
εξάρτηση από τον σύζυγο λόγω της κοινωνικής πίεσης προς τη μητέρα να «να μείνει σπίτι για την ανατροφή του 
παιδιού», όπως και η ανεργία η οποία πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και κάθε είδους διακρίσεις στους 
χώρους δουλειάς , καθώς μια μητέρα με υποχρεώσεις δεν αποτελεί τον «ιδανικό» ευέλικτο και «χωρίς όρια» 
εργαζόμενο για πολλούς εργοδότες. Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που δε θα μπορεί να 
συνεισφέρει ισόποσα οικονομικά στην ανατροφή του παιδιού, ειδικά όταν απουσιάζει οποιαδήποτε υποστήριξη 
(οικονομική-ψυχολογική) από το κράτος; Όταν οι δομές κοινωνικής στήριξης (από τους παιδικούς σταθμούς, έως 
την βοήθεια στους υπερήλικους γονείς) υποβαθμίζονται και ιδιωτικοποιούνται; Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο 
μια μητέρα που κακοποιείται γνωρίζοντας ότι με την υποχρεωτική συνεπιμέλεια δε θα μπορεί να ξεφύγει από τον 
κακοποιητή της αλλά θα πρέπει να μένουν υποχρεωτικά και στην ίδια πόλη; Τί αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό το 
κακοποιητικό περιβάλλον στην ψυχολογία ενός παιδιού; Τελικά είναι το ίδιο το παιδί το οποίο πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη, η βούλησή του και οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες της ηλικίας του για σταθερά περιβάλλοντα. 
Συνολικά η μεταρρύθμιση καταργεί και με τη βούλα κατακτήσεις του γυναικείου-φεμινιστικού κινήματος των 
δεκαετιών ‘70-’80, όπως τις προβλέψεις που έδιναν τη δυνατότητα στις γυναίκες να αποκτούν την επιμέλεια των 
παιδιών τους και να μπορούν να αποφασίζουν για τα θέματα ανατροφής και φροντίδας, που ούτως ή άλλως 
επωμίζονταν, καθώς και την υποχρέωση διατροφής και έκαναν εφικτή την απόφαση του διαζυγίου, βήμα που 
πολύ συχνά ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να ζήσουν ανεξάρτητα και να προχωρήσουν στη ζωή τους. Ο 
ολοκληρωτικός καπιταλισμός επιχειρεί να αλλάξει και το οικογενειακό δίκαιο εις βάρος των γυναικών. Είναι μία 
ακόμη αντιδραστική αλλαγή στα πλαίσια των γενικότερων αντιδραστικών αλλαγών των αστικών κρατών όπως και 
η απαγόρευση των εκτρώσεων στη Πολωνία και αντίστοιχες πιέσεις σε άλλες χώρες. Η μεταρρύθμιση αυτή λοιπόν 
χρειάζεται να μπλοκαριστεί! Όχι γιατί το υπάρχον νομικό πλαίσιο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πραγματικές 
ανάγκες, αλλά γιατί χρειαζόμαστε άλλου είδους προσέγγιση για τη συνεπιμέλεια από τη σκοπιά της προοπτικής 
μιας κοινωνίας χωρίς ταξική και έμφυλη ανισότητα. Το μαχόμενο εργατικό και το ριζοσπαστικό φεμινιστικό κίνημα 
οφείλουν να βάλουν φρένο στις κυβερνήσεις και το κράτος που στο όνομα της ισότητας των φύλων και την 
ανατροφή των παιδιών επεμβαίνουν με ασφυκτικές και οριζόντιες ρυθμίσεις για το πώς θα μεγαλώνουν τα 
ζευγάρια τα παιδιά τους, ενώ αυτό που χρειάζεται είναι η κρατική ενίσχυση για το χτίσιμο των προϋποθέσεων για 
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την ελάφρυνση από τα βάρη της ανατροφής. Αντί να μετατίθενται οι ευθύνες της σωματικής και ψυχοκοινωνικής 
ανάπτυξης των παιδιών, μια εξαιρετικά δύσκολη και ευαίσθητη προσπάθεια, αποκλειστικά στους γονείς και 
ιδιαίτερα στη μητέρα, θα έπρεπε το κράτος να συνεπικουρεί στην προσπάθεια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:22 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Στην περίπτωση που μεταξύ των γονέων εκκρεμούν ποινικές 
δίκες και ιδίως που αφορούν ενδοοικογενειακής βίας και εγκλήματα κακοποίησης παιδιών να είναι υποχρεωτική 
η γραπτή άποψη ενός παιδοψυχολόγου και της κοινωνικής υπηρεσίας και η περάτωση των δικών κατά 
προτεραιότητα εντός 3μηνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:20 | Elisavet Efstratiou Κύριοι Μητσοτάκη και Τσιάρα.Αγνοείται πλήρως την τραγική 
πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν και βιώνουν οι Μονογονεϊκές μανάδες με τα παιδιά τους.Κύριε Τσιάρα, να 
μας πείτε έστω και μία (1) χώρα της ΕΕ ή του Δυτικού κόσμου, που προσδιορίζει συγκεκριμένο αναγκαστικό χρόνο 
επικοινωνίας τέκνου (Όπως το 1/3 στον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια) όταν υπάρχει διαφωνία για την 
επιμέλεια μεταξύ των γονέων. Κύριε Τσιάρα να μας πείτε σε ποια χώρα περιμένουνε από πέντε εως 10 χρόνια για 
Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση Ενδοοικογενειακής βίας Μπροστά στο τέκνο Όταν στα υπόλοιπα δυτικά κράτη 
αποφάσεις είναι άμεσες, Απομακρύνεται ο θύτης και τιμωρείται άμεσα ο κακόποιητής. Θα πρέπει να αποσύρεται 
αυτό το άρθρο διότι παραβιάζει την σύμβαση της Κωσταντινούπολης για το συμφέρον του παιδιού και της 
μητέρας.Κύριε Τσιάρα, να μας πείτε πως είναι δυνατόν εν καιρώ πανδημίας (με 7,500 νεκρούς), με κλειστά 
δικαστήρια, που ήδη έχουν αναβληθεί οικογενειακές υποθέσεις μέχρι 2 έτη, να δηλώνετε μάλιστα, ότι θα ισχύσει 
ο Νέος Νόμος από 30/6/21, με Δικαίωμα Προσφυγής – Ήδη περιμένουμε 4 Χρόνια να δικαστεί αυτεπάγγελτος 
υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας μπροστά στο παιδί. Μετά απ’ αυτόν τον Αντιδημοκρατικό Νόμο θα μας βάλετε 
πάλι σε έξοδα μιας και μας περισσεύουν και σε νέες δικαστικές μάχες, ακόμα και όταν υπάρχουν Τελεσίδικες 
Αποφάσεις; Θα επιστρέψετε τα έξοδα τόσων πολλών ετών, που ήδη δόθηκαν μέχρι να τελεσιδικήσουν αυτές οι 
Αποφάσεις; 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:19 | Σαρρής Π. Αμετάκλητη απόφαση για τους κακοποιητές σημαίνει και αμετάκλητη 
θυματοποίηση των παιδιών, που θα απωλέσουν δια παντός το αναφαίρετο δικαίωμά τους σε ανέμελη νιότη. Το 
νομοσχέδιο δεν είναι παιδοκεντρικο εξυπηρετεί μια αυγκεκριμένη ομάδα! Ζητάμε την απόσυρσή του! Το 
δικαίωμα στη ζωή είναι ό,τι πιο ιερό. Η υποχρέωση δε της διαφύλαξης της ζωής πρωτεύουσα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:07 | Αλεξανδρα 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο 
επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 
από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και 
ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. 
Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των 
γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του 
«θιγόμενου» από το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν 
από τους δύο γονείς («ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως 
δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην 
αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του 
βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και 
αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από 
την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, 
δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική 
εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
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συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο 
για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, 
παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις 
αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το 
τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή 
έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή 
με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά 
καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά 
και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή 
Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα 
αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις 
δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από 
τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε 
δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν 
για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις 
αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και 
μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται 
επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως 
σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη 
σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι 
φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές 
συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί 
στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, 
για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει 
την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει 
τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων 
ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η 
προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο 
εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη 
η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν 
αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, 
βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, 
υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για 
τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου 
γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο 
άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων 
σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η 
επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει 
καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση 
του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου 
διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. 
Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να 
προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, 
αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε 
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σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από 
νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι πλήρως 
εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι οργανώσεων, που θέτουν στο 
επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη 
κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη 
μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα 
των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των 
δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και 
είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι 
συναινετική, όχι υποχρεωτική! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:09 | Μαρία Καπερώνη Άρθρο 5Θα ήταν ορθό να προστεθεί το «ισόχρονη» και η 
«εναλλασσόμενη διαμονή» όπως:2. Στο συμφέρον του τέκνου που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες και των δύο γονέων.. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:43 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
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στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:10 | Γιωτα Λάουρα Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων συνιστά την 
καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους κατάσταση. Η 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:55 | ΟΛΓΑ Πάτε καλά μωρέ? Τι ισόχρονη παρουσία και κουραφέξαλα! Σημασία έχει η 
ποιότητα και όχι η ποσότητα ττου χρόνου που περνάμε με το παιδί μας. Και όχι δε γίνεται να είναι ίσος ο χρόνος 
με τον κάθε γονέα για το κάθε παιδί και στην κάθε ηλικία. Εναλασσόμενη κατοικία? Τι είναι τα παιδιά τα 
χρυσόψαρά σας? Σταθερό περιβάλλον χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώσει. Μόνο το συμφέρον του παιδιού 
δεν κοιτά ο νόμος. Αίσχος! 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:40 | Sofia Είμαι διαζευγμένη μητέρα που έχει υποστεί ψυχολογική βία απο τον πρώην 
σύζυγο. Ο πατέρας προσπάθησε επανηλημένος πέρα από ύβρεις, να με εξαθλιώσει οικονομικά, προσπαθώντας 
να με διασύρει στα δικαστήρια. Μηνύσεις χωρίς λόγο, μηνύσεις με ψευδή στοιχεία και κάθε φορά 1200 ευρώ για 
δικαστικά έξοδα γιατί? Για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου αλλά και το παιδί μου. Η επικοινωνία ποτέ δεν 
παρεμποδίστηκε απεναντίας στην ξερή απόφαση του δικαστή προσπάθησα να τη ρυθμίσω σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του μωρού και σε συννεόηση μαζί του αλλά φυσικά γιατί να μας κάνει τη ζωη εύκολη? Το αποτέλεσμα 
ηταν να τον βλέπει το μωρό και να γαντζώνεται πάνω μου και τρέχα την αστυνομία “να δες όργανο δε μου δίνει 
το μωρό” και κλάμα το μωρό και ξανά απο την αρχή κάθε φορά που ερχόταν να κάνει χρήση του δικαιώματος του 
(όποτε μπορούσε φυσικά ο πατέρας γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος) αλλά όταν θυμόταν “δες όργανο βάζει 
λόγια στο μωρό!” που τι να καταλάβει το ενός έτους μωρό δηλαδή. Το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει περισσότερα 
προβλήματα στα διαζευγμένα ζευγάρια που είναι σε αντιδικίες. Οι γονείς που χωρίζουν συναινετικά και διατηρούν 
καλές σχέσεις μεταξύ τους μπορούν να συμφωνήσουν εύκολα σε ένα μοντέλο συνεργασίας και συνεπειμέλειας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:31 | Γιώργος Λαγακης Τα παιδιά έχουν 2 γονείς. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια του παιδιού. Δεν 
δενόμαστε με τα ντουβάρια. Τις στιγμές με τους γονείς μας αναπολούμε όταν τους χάνουμε, όχι τα κάδρα και τα 
έπιπλα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:11 | Jethro Mike Μέχρι σήμερα ο δικαστής έκρινε την επιμέλεια των παιδιών κατά 
περίπτωση και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού και όχι την ισότητα των γονέων που είναι άστεια ως 
έννοια. Ο νόμος αυτός δεν εξετάζει την περίπτωση κάθε παιδιού ξεχωριστά και σύμφωνα με το συμφέρον του, 
αλλά οριζόντια για όλα τα παιδιά, λες και όλες οι περιπτώσεις των οικογενειών που χωρίστηκαν είναι ίδιες. Τι 
απόφαση θα βγάλει ένας δικαστής όταν ο νόμος του ορίζει υποχρεωτική συνεπιμέλεια έτσι και αλλιώς; 
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29 Μαρτίου 2021, 22:25 | DHMHTRAKIS Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να 
προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. Έτσι το άρθρο διατυπώνεται: Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου. 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο 
συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως 
του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων 
άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την 
ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με 
τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί 
προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:23 | MHTSOS Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να 
προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. Έτσι το άρθρο διατυπώνεται: Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου. 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο 
συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως 
του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων 
άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την 
ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με 
τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί 
προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:41 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να 
προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως 
να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. Έτσι το άρθρο διατυπώνεται: Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου. 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο 
συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
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και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως 
του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων 
άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την 
ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με 
τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί 
προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:47 | MK Νομοθετείται ισοπεδώνοντας τα πάντα και πάνω απ’ όλα τα παιδιά μας! Όλα στο 
ίδιο τσουβάλι, έρμαια τα παιδιά μας στους κακοποιητικούς γονείς. Συνέλθετε επιτέλους κι αφού ενδιαφέρεστε 
τόσο προχωρήστε σε οικογενειακά δικαστήρια απαρτιζόμενα από ειδικούς ψυχικής υγείας και όλα τα απαραίτητα 
για το δίκαιο των παιδιών και το δικαίωμά τους σε ήρεμη και ευτυχισμένη παιδική ηλικία! Έχω κακοποιηθεί από 
τον πρώην σύζυγό μου και μάλιστα μπροστά στα ανήλικα τρομοκρατημένα παιδιά μας, έχει απειληθεί η ζωή μου, 
με έχει καταχρεώσει παντού, δεν στηρίζει ΠΟΥΘΕΝΆ τα παιδιά μας και συνεχίζει να κακοποιεί στην προσπάθειά 
του να τα χειραγωγήσει!! Κι όμως με το μίσος και το μένος που εκφράζονται οι «αποξενωμένοι» γονείς δεν έχω 
εκφραστεί. ΌΧΙ στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια…. Φτάνει… Θα είναι μια τραγωδία για τα παιδιά μας και τίποτε 
άλλο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:47 | Μαριζα Κυριλλου Τα παιδιά έχουν 2 γονείς. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια του παιδιού. Δεν 
δενόμαστε με τα ντουβάρια. Τις στιγμές με τους γονείς μας αναπολούμε όταν τους χάνουμε, όχι τα κάδρα και τα 
έπιπλα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:38 | Ειρήνη Κουλούθρου Να μην ψηφιστεί ο νόμος που θα καταδικάσει το παιδί σε μια ζωή 
που δεν επέλεξε. Η ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται συνεχώς. Πρέπει να προστατεύσουμε το παιδί με κάθε τρόπο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:21 | Αβραάμ Λ. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:05 | Άννα Χ. ‘Άρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:15 | Αναστάσιος Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:03 | Σταυρος Κριτσας Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν δικαίωμα να ζουν και να 
διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν αποτελεί μέτρο σύγκρισης 
της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
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στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και διανυκτέρευση και στα σπίτια. 
Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:30 | Μιχάλης ‘Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Ίσος χρόνος – Εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:47 | Πετρος κακαλτσης  ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 

29 Μαρτίου 2021, 21:59 | Νικόλαος Κουλούρης ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) ➢. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:28 | Ειρήνη Κ. ξεκάθαρα, αυτό που αναγράφει πολύς κόσμος. Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως 
εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:37 | Χρύσα Κοντού Αμετάκλητα ΟΧΙ. Όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια… 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:39 | Χρύσα Παπαθωμα Αμετάκλητα ΟΧΙ. Όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια… 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:36 | Αθανασια Αυτο το νομοσχεδιο δεν υποστηριζει το συμφερον του τεκνου. 1) Προκαλει 
αποσταθεροποιηση στη ζωη του. 2) Το αναγκαζει σε επικοινωνια με γονεα ο οποιος ισως ειναι κακοποιητικος(δεν 
αιρεται αυτο χωρις αμετακλητη δικαστικη αποφαση). ΟΧΙ στην υποχρεωτικη συνεπιμελεια, ΝΑΙ στη συναινετικη 
συνεπιμελεια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:41 | ΟΣΤΓ Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η πολυδιαφημισμένη 
αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις γονέων και τέκνων 
σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας 
συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της έδινε 
έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών συμβάσεων για τα 
δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής δεν ικανοποίησε μια 
μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το φως της δημοσιότητας 
να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η Φεβρουαρίου 2021 ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο 
νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση την 18ή 
Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν 
σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το «συμφέρον του παιδιού 
περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε αντίθεση με όλα τα διεθνή 
κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του θα μας οδηγήσει κατ΄ 
αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του 
παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον του παιδιού μόνο 
στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο δικαστή επαφίεται να 
εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί κινδυνεύει να 
καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη 
απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-
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10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό ανηλίκου η ποινική 
διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις όπου ο γονέας που 
εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα ανενόχλητος, αξιώνοντας 
«να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα εγκαταλείπονται αβοήθητα. 
Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη επικοινωνία το 1/3 του 
χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να 
προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο 
είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για μια κεκαλυμμένη 
εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου μόνο 
αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της 
ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον οικονομικά 
ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά στους 
παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις οποίες 
συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων που 
αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που το 
ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:13 | Αβραάμ Λ. Άρθρο 5 Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται κυρίως από την ισόχρονη 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:17 | ΦΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:18 | Ιγγλέζου Κατερίνα Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ-
Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη (2020), «στον ανήλικο συμφέρει περισσότερο μια φροντίδα από δύο άτομα, 
που ελέγχουν το ένα το άλλο, παρά μια εξουσία ενός μόνο προσώπου, η οποία μπορεί να ρέπει ευκολότερα προς 
τον αυταρχισμό» και «ο νόμος δεν πρέπει να επιτρέπει την διολίσθηση στην υφιστάμενη πρακτική του 
αποκλεισμού του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού μετά τη διάλυση της έγγαμης συμβίωσης, που ενθαρρύνει 
την λογική της ιδιοκτησίας του παιδιού από τον γονέα που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια». 
 

29 Μαρτίου 2021, 21:52 | Κωνσταντίνος Μήτρου ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) ➢. 
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29 Μαρτίου 2021, 21:35 | Μόνικα Ποντικίδου Πρώτον, η θεώρηση ότι το συμφέρον του παιδιού είναι 
απαρέγκλιτα και άνευ ετέρου να μένει και με τους δύο γονείς του είναι επικίνδυνη, πόσω μάλλον αν προστεθεί 
και η ισόχρονη διαμονή. Είναι απαράδεκτο να αδιαφορούμε για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή άλλων 
λόγων προφανούς ακαταλληλότητας του ενός γονέα, και να κάνουμε ότι δεν υφίστανται, ενώ αντίθετα είναι πάρα 
πολύ συχνές στην Ελλάδα. Τη στιγμή μάλιστα που εκκρεμούν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας σχετικά με το 
κανονιστικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία. Δεύτερον, η εναλλασσόμενη κατοικία είναι τόσο πρακτικά 
δύσκολη όσο και ψυχοφθόρα για το παιδί, ειδικά όταν καλείται να μετακινείται σε εβδομαδιαία βάση εντός 
μεγάλων αποστάσεων, ενώ ταυτόχρονα έχει να διαχειριστεί μαθήματα, εξωσχολικές δραστηριότητες, κοινωνική 
ζωή κλπ. Τρίτον, για τους μη γνώστες, η συνεπιμέλεια ΗΔΗ προβλέπεται στον Αστικό Κώδικα. Οι ένθερμοι 
υποστηρικτές του νομοσχεδίου μάχεστε για αυτό χωρίς καν να ξέρετε ακριβώς τι πλαίσιο υπάρχει σήμερα. Η 
διαφορά είναι ότι το παρόν νομοσχέδιο ζητά υποχρεωτική συνεπιμέλεια, που σίγουρα θα φέρνει ακόμα 
μεγαλύτερες εντάσεις στις ήδη τεταμένες σχέσεις των γονέων που παίρνουν διαζύγιο. Είναι αφελές να πιστεύουμε 
ότι όλα τα ζευγάρια έχουν την ωριμότητα να διαχειριστούν το να μοιράζονται το/τα παιδιά τους κατά ίσο χρόνο 
από το ένα σπίτι στο άλλο. Οι προτεινόμενες διατάξεις καταφανώς υποσκάπτουν το συμφέρον του παιδιού, που 
εσείς διατείνεστε ότι υπερασπίζεστε, με το να προβλέπουν μια γενική ρύθμιση που θα κληθεί να καλύψει έναν 
αόριστο αριθμό διαφορετικών οικογενειακών καταστάσεων. Λυπάμαι αν το μαθαίνετε από μένα αλλά ναι, 
υπάρχουν οικογένειες στις οποίες το συμφέρον του παιδιού όχι μόνο δεν είναι να διαμένει ίσο χρόνο με τους 
γονείς του, αλλά πολύ περισσότερο είναι να απομακρυνθεί από το τοξικό περιβάλλον και τον κίνδυνο που μπορεί 
να θέτει κάποιος γονιός το συντομότερο δυνατόν. Αυτό ακριβώς το συμφέρον δεν λαμβάνεται υπόψη με την 
εγκληματική πρόβλεψη για ισόχρονη διαμονή, στο όνομα μιας δήθεν «ισότητας των φύλων», που προωθείται από 
τα γνωστά λόμπι οργανώσεων. Τέταρτον, προσωπικά δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να εμπιστευτώ τα 
δικαστήρια ότι, εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα μπορούν να κρίνουν το συμφέρον του παιδιού σε κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά, από τη στιγμή που ήδη το παρόν νομοσχέδιο δεν έχει καν την υποστήριξη της Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής και συντάχθηκε στο σκοτάδι από άγνωστους συντάκτες (αλλά υπό γνωστές επιρροές). Πρέπει η κάθε 
κυρία Σούλα κι ο κάθε κύριος Τάκης να κατανοήσει ότι δεν μας ενδιαφέρει αν το παιδί της τρίτης ξαδέρφης της 
θείας του έχει να δει τον μπαμπά του πέντε χρόνια. Το δίκαιο δεν ενδιαφέρεται για επιμέρους περιπτώσεις, 
θεσπίζοντας ρυθμίσεις που θα ευνοούν μόνο αυτές αλλά θα ισχύουν για όλους, αλλά για το πώς θα εξασφαλίζεται 
το συμφέρον του παιδιού (και όχι του εκάστοτε γονέα) σε κάθε περίπτωση χωριστά. Και οι ισοπεδωτικές ρυθμίσεις 
του νομοσχεδίου δύσκολα μπορούν αυτό να το πετύχουν. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:32 | Στεφανία Δαιδάλου Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι υποχρεωτική η συνεπιμέλεια 
ακριβώς γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί το συμφέρον του τέκνου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΗΕ και τις ισχύοντες 
διατάξεις του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:52 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ‘Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:34 | Μάκης Κουρτης Τροποποιήστε σας παρακαλώ το Άρθρο 1511 (ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων έχουν ανάγκη και τους 2! 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:25 | Σοφια Μιλάτε για συμφέρον του παιδιού…. ποιο είναι το συμφέρον του;να ζει σε δύο 
σπίτια κ να το μεταφέρουν σαν αντικείμενο από το ένα στο άλλο χωρίς να ερωτηθεί εάν αυτό θέλει από τη ζωή 
του; κ ναι,σε περιπτώσεις που υπάρχει συνενόηση μεταξύ των γονέων τουλάχιστον προς το παιδί, ναι γίνεται, 
αλλά στις περιπτώσεις που δεν υπαρχει τι γίνεται; ο πατερας που έρχεται κ παίρνει το παιδί έστω κ για το σκ κ δεν 
λέει στην μητέρα που έχει κ την επιμέλεια ούτε καν που θα διανυκτερεύσει το παιδί γιατί είναι…. λεπτομέρειες 
που δεν χρειάζεται να γνωρίζει τι γίνεται;; που δεν αφήνει την μητέρα να μιλήσει καν με το παιδί της ενώ είναι 
άρρωστο κ δεν ξέρει ούτε που βρίσκεται;;; εάν αυτός ο πατέρας έχει συνεπιμελεια μπορείτε να φανταστείτε τι θα 
γίνει;όταν εργαλειοποιουν το παιδί για να εκδικηθούν τη μάνα;; ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού; να τα 
απαγάγουν εκδικητικοί γονείς κ να τους στερούν κάθε επικοινωνία με την μάνα ενώ μέχρι τώρα ήταν αδιάφοροι 
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για αυτά;; πόσες είναι αυτές που δεχόμαστε καθημερινά απειλές ότι θα μας πάρουν τα παιδιά μας αυτοί οι 
πατέρες που ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για τα παιδιά τους; 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:53 | Αφροδίτη Π. Ατομική περίπτωση. Το δικαστήριο αποφάνθηκε για διανυκτέρευση 
κοριτσιού μετά τα τέσσερα έτη. Επικοινωνια περιορισμένη λόγω «ακραίου, άκαμπτου, ευερέθιστου» χαρακτήρα 
του πατέρα. Πάνω από δυο κούτες μηνύματα. ακρως υβριστικά, απειλητικά ακόμη και για τη ζωή της μητέρας του 
παιδιού του. Με συγχωρείτε, όλοι οι μέχρι πρότινος δικαστές θεωρείτε πως αδίκησαν τον εν λόγω πατέρα ή 
προστάτευσαν το συμφέρον του τέκνου; Ξαφνικά το παιδί αυτό θα κοιμάται 10 μερες τον μήνα στο σπιτι ενός 
τέτοιου πατέρα; Νομίζετε πως είναι μια μόνο ιδιαίτερη περίπτωση αυτή που σας ανέφερα; Ξέρετε πόσες τέτοιες 
υπάρχουν; Για όνομα του θεού, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:56 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:47 | Ελισάβετ Κουκουρακη Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση το σπίτι που 
μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:11 | Μάριος Αναγνωστόπουλος Μην επιτρέψετε τα παιδιά να γίνουν θύματα εκδικητικών 
– αποξενωτών γονέων που θα ανατρέφονται αποκλειστικά από τον ένα γονέα. Ο πατέρας σήμερα αντιμετωπίζεται 
ως επισκέπτης στη ζωη του παιδιού του. Ισότητα και στα δύο φύλα και μεταξύ των γονέων. Στηρίξτε το δικαίωμα 
του παιδιού για ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς με συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία. Χρειάζονται 
επίσης αυστηρές ποινές για τους εγκληματίες – αποξενωτές γονείς που εσκεμμένα απομακρύνουν τα παιδιά από 
τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο νόμος οφείλει να είναι ξεκάθαρος χωρίς ασάφειες και περιθώρια για 
παρεκκλίσεις για το καλό των παιδιών στις γενιές. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:03 | Αλεξάνδρα Π Τιμωρεί η πολιτεία τα παιδιά που καταγγέλλουν κακοποίηση; Από τον 
Γιώργο Νικολαΐδη, Ψυχίατρο και Διευθυντή της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Προ λίγων ημερών δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άσκηση της γονεϊκής μέριμνας, νομοσχέδιο που είναι περισσότερο γνωστό ως 
«συνεπιμέλεια» καθώς εισάγει για πρώτη φορά την υποχρεωτική συνεπιμέλεια των παιδιών των χωρισμένων 
γονιών καθιερώνοντας υποχρέωση διαμονής των ανηλίκων κατά τα 2/3 του χρόνου στον έναν και κατά το 1/3 του 
χρόνου στον άλλο γονέα τους. Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων ένθεν κακείθεν. Ωστόσο μια 
από τις ρυθμίσεις που εμπεριέχει μοιάζει να έχει ξεχωριστή σημασία. Το Άρθρο 13 του υπό διαβούλευση 
νομοσχεδίου, το οποίο αντικαθιστά το Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι «Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας» (δηλαδή τον διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 2/3-1/3) «είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι αν ο ένας 
γονέας έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά του παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική απόφαση να 
γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να αναιρεθεί ο κανόνας του «2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση θεωρείται 
όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα – στην πράξη «αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου. 
Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν. Μια 
υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να 
πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην 
πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα 
πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. 
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29 Μαρτίου 2021, 21:00 | Σοφία Δεν είναι λογικό να περιγράφεται το συμφέρον του παιδιού. Αυτό είναι κάτι το 
οποίο αποφασίζει το δικαστηριο και ειναι διαφορετικό σε καθε περίπτωση. Δεν είναι πάντα προς το συμφέρον 
του παιδιού η παρουσία και των δύο γονέων. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις κακοποίησης. Δεν γινεται να υπάρχει 
νομοθέτηση η οποία να περιλαμβάνει μόνο τις ιδανικές περιπτώσεις διαζυγίων. Ο νόμος θα ισχύει για όλους τους 
γονείς και όλα τα παιδιά της χώρας και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιπτώσεις χωρίς να επιβάλλεται 
στον δικαστή πως θα κρίνει. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:45 | Άγγελος Παλαιοδημος Η συνεπιμέλεια δεν μπορεί να επιβληθεί με νομοθετήματα, 
είναι το αποτέλεσμα μιας, πολλές φορές, επίπονης διαδικασίας των γονέων να διαχωρίσουν το ρόλο τους ως 
γονείς από αυτόν του ή της συντρόφου και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο ανατροφής του παιδιού! Η 
μεταρρύθμιση της κυβέρνησης δεν προωθεί επ’ ουδενί την ισότητα αφού ο γονιός που θα βρίσκεται σε 
ασθενέστερη κοινωνικοοικονομική θέση (συνήθως η γυναίκα) θα επωμίζεται δυσανάλογα για αυτή/όν βάρη. 
Ειδικά για τις γυναίκες η υποχρεωτική συνεπιμέλεια μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να ζητήσουν 
διαζύγιο με σοβαρό κίνδυνο εγκλωβισμού σε προβληματικό γάμο. Ιδιαίτερα στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα είναι 
συχνή η οικονομική εξάρτηση από τον σύζυγο λόγω της κοινωνικής πίεσης προς τη μητέρα να «να μείνει σπίτι για 
την ανατροφή του παιδιού», όπως και η ανεργία η οποία πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και κάθε είδους 
διακρίσεις στους χώρους δουλειάς , καθώς μια μητέρα με υποχρεώσεις δεν αποτελεί τον «ιδανικό» ευέλικτο και 
«χωρίς όρια» εργαζόμενο για πολλούς εργοδότες. Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που δε θα μπορεί 
να συνεισφέρει ισόποσα οικονομικά στην ανατροφή του παιδιού, ειδικά όταν απουσιάζει οποιαδήποτε 
υποστήριξη (οικονομική-ψυχολογική) από το κράτος; Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που 
κακοποιείται γνωρίζοντας ότι με την υποχρεωτική συνεπιμέλεια δε θα μπορεί να ξεφύγει από τον κακοποιητή της 
αλλά θα πρέπει να μένουν υποχρεωτικά και στην ίδια πόλη; Τί αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό το κακοποιητικό 
περιβάλλον στην ψυχολογία ενός παιδιού; Το παιδί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, η βούλησή του και οι 
ψυχοκοινωνικές ανάγκες της ηλικίας του για σταθερό περιβάλλον! 
Όχι στο νομοσχέδιο! 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:00 | Αγγελικη Κ. Για όνομα του θεού, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική! Διαφορετικά 
παιδιά, με άλλες ηλικιακές και όχι μόνο ανάγκες, άλλες ιδιαιτερότητες, διαφορετικά διαζύγια, διαφορετικοί 
χαρακτήρες γονέων, διαφορετικές πρακτικές ανάγκες, διαφορετικές συνθήκες! Εξατομικευμένη κρίση! Τι 
απαράδεκτη και ακρως επικίνδυνη και συνάμα παράλογη οριζόντια κατάτμηση είναι αυτή; 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:10 | Δήμητρα Σιαηλή Γιατί αυτό είναι το συμφέρον όλων των παιδιών και όχι πχ να είναι 
μακριά από βία και εντάσεις ??Αν ο πατέρας είναι αδιάφορος, είναι το συμφέρον του να είναι με τον πάτερ του 
προτιστως ?Εγώ που είχα κακό πατέρα, σας ενημερώνω ότι η απομάκρυνση από αυτόν ήταν η λύτρωση. Το 
συμφέρον του κάθε παιδιού είναι μοναδικό, το λένε όλες και όλοι οι νομικοί της χώρας, εκτός από τους ενεργούς 
μπαμπάδες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:43 | Μαρια Καρανικολα • ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 

29 Μαρτίου 2021, 21:27 | Ιωάννης Θώδης ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) ➢ 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:52 | Χριστίνα Καραμπετσου Να ακολουθήσει το άρθρο την γνωμοδότηση της Ελληνικής 
Ψυχολογικής Εταιρείας και να περιέχει εκτός από το ουσιαστική και το ισόχρονη. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:22 | Μαρια Καραμπατσολη ..από την ισόχρονη και ουσιαστική… 
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29 Μαρτίου 2021, 21:29 | Βασίλειος Αλεξιάδης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:25 | Χαιδω Καραμητρου Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:52 | Μαρία Παπαδοπούλου Το συμφέρον του τέκνου δεν μπορεί να είναι να βλέπει 
ισόχρονα έναν κακοποιητικό γονιό απλά επειδή δεν έχει γίνει καταγγελία ή δεν έχει γίνει καταδίκη του/της 
ακόμα!!!! Αυτά μόνο ένα δικαστήριο μπορεί να τα κρίνει κατά περίπτωση!!!!!! Είναι εγκληματικό αυτό το 
νομοσχέδιο.. Θα προκαλέσει άπειρα προβλήματα.. Θα ευνοήσει τους ελάχιστους και θα πλήξει τις πάμπολλες 
περιπτώσεις με προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας!!!! Πίσω από τις πόρτες υπάρχει ενδοοικογενειακή βία!!!! 
Δεν είναι πάντα ορατή και είναι πιστέψτε με πολύ συχνή!!! Άλλωστε δεν θα υπήρχαν θεσμοί όπως το womensos 
αν ζούσαμε στην ονειρεμένη κοινωνία που μας προβάλει ο νομοθέτης…. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:21 | Ολυμπια Καραλη Νομίζω ότι μόνο το ουσιαστική δεν αρκεί για το πραγματικό 
συμφέρον του τέκνου που είναι να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς αν είναι κατάλληλοι. Θα πρέπει να προστεθεί 
και το ισόχρονη. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:55 | Ν. Ν. Όταν ζητείται η γνώμη του παιδιού θα πρέπει να εμπλέκεται γνωμοδότηση 
ανεξάρτητων ειδικών ψυχολόγων που θα είναι όντως σε θέση να διακρίνουν αν το παιδί εκφέρει την πραγματική 
του βούληση, χωρίς αυτή να επηρεάζεται από τον αποξενωτή γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:47 | Νίκος Δα. Να προστεθούν οι όροι και να ενταχθούν οι έννοιες: 1. (…στο καλό και 
συμφέρον του τέκνου…). 2. Το συμφέρον του τέκνου, εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ, (…) Να αλλάξει η φράση «αποτροπή διάρρηξης σχέσεων», όπου πρέπει 
να ενταχθεί ο όρος «αποτροπή της γονικής αποξένωσης», όπου περιλαμβάνει όλα τα πραγματικά νοήματα, όπως 
την γνωρίζουμε από την ζώσα πραγματικότητα. 3. (…) ΝΑ μην κάνει διακρίσεις η δικαστική αρχή και να σέβεται 
αλλά και να προωθεί την διαφορετικότητα και ατομικότητα του καθενός. 4. Η ωριμότητα του παιδιού και οι 
συνθήκες είναι εκείνες όπου θα πρέπει να ορίζουν την αιτημότητα της ακρόασης του παιδιού, από ομάδα 
ανθρώπων και να ληφθεί υπόψιν μετά από κύκλο συναντήσεων, σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον κι όχι 
επιπόλαια. Να υπάρξει πρακτική μαγνητοφώνησης και να μην είναι οι δηλώσεις του παιδιού προϊόν επιρροής, 
καθοδήγησης και αποξένωσης. Επίσης, να είναι σύμφωνοι οι γονείς προς αυτήν την διαδικασία αλλά και να γίνεται 
ξεκάθαρα αντιληπτό μέσα από τα δικόγραφα τα αιτήματά τους και οι προθέσεις του κάθε γονέα. 
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29 Μαρτίου 2021, 21:21 | Πάνος Καρακιτσος Να προστεθεί το ισόχρονη παρουσία εκτός από το ουσιαστική και 
η εναλλασσόμενη διαμονή των τέκνων στις οικίες και των δύο γονέων με το ελάχιστο 1/3 του χρόνου για κάθε 
γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:55 | Βαλει Με πιο απλά λογια: Η κορωνίδα του οικογενειακού δικαίου, δηλαδή ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ 
ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΑΝΗΛΊΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, παραγκωνιζεται και εξαφανίζεται εν’ όψει του ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ του μέχρι τώρα έχοντος την επικοινωνία ΓΟΝΕΑ, ο δε σκοπός του συνταξαντος το ΣχΝ είναι χωρίς 
αμφιβολία η διάσωση του θιγμενου εγωισμού του μέχρι τώρα εχοντος το δικαίωμα της επικοινωνιας γονέα, 
ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΥΠΕΡΤΕΡΟ ΈΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΌ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:10 | Δημήτρης Καραθανάσης …ισόχρονη και ουσιαστική…. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:00 | Μπουρελακου Αλεξανδρα Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:26 | Άγγελος Καραγκουνάκης • ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:30 | Νεντιαλκα Καραγιωζοβα Η θέση της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας να αποτυπωθεί 
στο κείμενο του άρθρου: Να προστεθεί το ισόχρονη μαζί με το ουσιαστική στη διατύπωση του άρθρου και να 
γίνεται αναφορά στην εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:43 | Ασπα Κορμπαπαναγιωτη Το παιδί έχει ανάγκη να γνωρίζει και τους 2 γονείς. Το σπίτι 
μου είναι και σπίτι του. Οι τοίχοι δεν διαμορφώνουν την τύχη. Τροποποιήστε το Άρθρο 1511 (ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:03 | Θεόδωρος Καραγιαννης ..που εξυπηρετείται πρωτίστως απο την ισόχρονη και 
ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες των 
γονιών… 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:11 | Κακαβακη Αιμιλια Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
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απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 

29 Μαρτίου 2021, 20:07 | Μανώλης Χατζής ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) ➢. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:05 | Κωσταντινα Καραγιαννακης Προτείνω την εξής διατύπωση: Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:29 | Θωμάς Καραβιωτης Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:57 | θωμας Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:21 | Θοδωρής Καραβαρακις Θεωρώ ότι θα πρέπει να μπει και το ισόχρονη μαζί με το 
ουσιαστική. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:44 | βασιλης Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
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για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:11 | ΝΑΤΑΣΣΑ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:01 | Αθανάσιος Καπνιδης • ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:58 | Ευανθία Αθανασίου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
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εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:28 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Γ. Καλησπέρα σας, είμαι παιδί διαζευγμένων γονέων ή αλλιώς 
παιδί βαλίτσα! Επιτέλους στα 18 μου έτη μπορώ να αποφασίσω για τον εαυτό μου. Η μητέρα μου με έστελνε στον 
πατέρα μου με το ζόρι για να έχω επαφές μαζί του και για να μη θεωρηθεί αποξενώτρια με τη λέξη που διαβάζω 
πολλούς κυρίους να επικαλούνται. Ο δέ πατέρας μου με πάρκαρε στην μάνα του λες και ήμουν αντικείμενο. Αυτό 
είχε ώς αποτέλεσμα να στερούμαι προσωπικών σχέσεων με συνομίληκούς μου, αυτοί να γίνονται «κολλητοί» κι 
εγώ με τα πέρα δώθε πάντα στην απ’έξω. Επίσης όλο αυτό μου στέρεισαι δραστηριότητες για να ικανοποιήσω το 
εγώ της γιαγιας μου και του πατέρα μου που μια ζωή μου κατηγορούσαν την μητέρα μου. Σας γραφω μήπως σωθεί 
κανά παιδι και να μη ζήσει όλο αυτο. Σα τη σταθερότητα δεν υπάρχει. Πλέον δεν πατάω σπίτι του, αν θέλει ας 
συναντηθούμε κάπου έξω. Μη το κανετε αυτό στα παιδιά για συμφέρον του γονέα. Πατέρα. Όλα εγωιστικά ειναι. 
Και θα τα υποχρεώνετε κιόλας; Δηλαδή αν δε θέλουν; 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:15 | ΜΠΑΜΠΗΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:00 | Ηλίας Καπερώνης Προτείνω να προστεθεί το «ισόχρονη» μαζί με το «ουσιαστική». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:36 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
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συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:26 | Βασίλειος Κοντογιάννης Τα παιδιά έχουν 2 γονείς. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια του παιδιού. 
Δεν δενόμαστε με τα ντουβάρια. Τις στιγμές με τους γονείς μας αναπολούμε όταν τους χάνουμε, όχι τα κάδρα και 
τα έπιπλα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:03 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:58 | Στέλιος Καπαρουδάκης Η λέξη ισόχρονη δεν θα έπρεπε να απαλειφθει γιατί υπήρχε 
στο προσχέδιο. Να επανέλθει σαφώς στη διατύπωση. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:36 | ΘΑΝΑΣΗΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
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αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:10 | ΧΡΗΣΤΟΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:36 | Θωμας Κανταρελης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:34 | ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΟΥ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των 
δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η 
απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης 
της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η 
γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν 
τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε 
καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
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σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:11 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:41 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΔ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:35 | Αυγέρης Κανάτας Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς και εναλλασσόμενη κατοικία να 
υπάρχει σαφώς διατυπωμένη στο άρθρο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:11 | VIDAS Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
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γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:54 | Μαρκος Κ Υπολείπεται κατά πολύ από το νομοσχέδιο από το πραγματικό συμφέρον 
του παιδιού όπου είναι ένα και μοναδικό να έχει και τους δυο του γονείς ενεργούς στην καθημερινότητα του. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ➢ ‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 

(…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονης́ του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:45 | ΦΩΤΕΙΝΗ Δ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:27 | Στελιος Καμπολης • ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:20 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των 
δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η 
απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης 
της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η 
γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν 
τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε 
καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
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29 Μαρτίου 2021, 20:50 | Χρήστος Αθανάσακος Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:35 | Κοσμας Καμακας Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:26 | ΣΩΣΩ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των 
δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η 
απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης 
της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή 
και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η 
γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν 
τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε 
καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
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αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:39 | Γεωργια Καλτσιδη Για να είναι πραγματικά σύγχρονο και ευρωπαικό το νομοσχέδιο 
προτείνω να διατυπωθεί έτσι ώστε το συμφέρον του τέκνου να εξυπηρετείται πρωτίστως από τον ίσο χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Οτιδήποτε λιγότερο θα είναι οπισθοδρομικό. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:31 | ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ Εγώ σας γράφω μέσα από μια δομη κακοποιημένων γυναικών… 
Ένα χρόνο χωρισμένη… Και κυνηγημένη…. Με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί ένα μυαλό.. Οχι ενός 
φυσιολογικου ανθρώπου.. Μην τυχη σε κανένα ευχομαι.. Παλεύοντας να προστατεψω ένα παιδι και τον εαυτό 
μου.. Με ένα συστημα που δεν βοηθάει γυναίκες σαν εμάς.. Ουτε τα παιδια μας.. Και τώρα απλά θέλετε να το 
κάνετε χειρότερο. Ποιος θα μας σώσει εμάς.. Ξέρετε τι σημαίνει αμετάκλητα… Ξέρετε ποσα δικαστήρια έχουν ήδη 
ακυρωθεί και ποσο χρονοβόρο και ποσα λεφτα χρειάζονται.. Μάλλον πως οχι. Να παλευεις.. Να αποδείξεις ότι 
δεν είσαι τρελή ναρκομανής πορνη και ότι άλλο σε κατηγορεί ο πρωην συζυγος.. Να παλευεις να αποδείξεις όσα 
σου κανει.. Να παλευεις να αποδείξεις ότι δεν είσαι αποξενωτρια αυτή η καραμέλα πολλων κακό ποιητικων 
αντρών. . Να παλευεις να ζήσεις σε ηρεμία και εσυ και το παιδι.. Να φευγεις να γλιτώσεις και να συνεχίζει ο 
Γολγοθάς.. Και επειδή έχει λεφτά ο πρωην .. Στην επιβίωση του παιδιου να λέει δεν έχω αλλά για να σε κυνηγά 
και να σε καταστρέφει με κάθε τρόπο έχει… Μια ζωή στην ανασφάλεια ποτε θα κάνει πραξη όσα λέει.. Μέσα στο 
φόβο.. Μέσα στο άγχος.. Και να έχεις να φροντίσεις κ;ι ένα παιδι.. Αν περαστει αυτός ο νόμος θα είστε συνένοχοι 
όσον μας κακοποιούν και εμάς και τα παιδια μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:03 | Διονυσιος Καλογεριας Να ενσωματωθεί στο άρθρο το ψήφισμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για ίδιες ευθύνες των δύο γονέων, για ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς και για εναλλασσόμενη κατοικία. 



1679 
 

 
29 Μαρτίου 2021, 20:31 | Παναγιώτης Αδαλόπουλος Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:15 | Λάμπρος Καλογήρου • ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:02 | Κωνσταντινος Καλλαρης • ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:17 | Στυλιανός Κοντακης Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων έχουν ανάγκη 
και τους 2! Η αγάπη δεν περιορίζεται σε ένα σπίτι μόνο!! Άρθρο 1511 «»Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρω. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:09 | Ελευθέριος Καλεβρόσογλου Ίσος χρόνος και εναλλασσόμενη διαμονή των τέκνων θα 
πρέπει να περιγράφονται στο άρθρο σαφώς και κατηγορηματικώς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:32 | Μαργαριτα Καλαντζη Να ακολουθηθεί η αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Ελληνικής 
Ψυχολογικής Εταιρείας και να προστεθεί το ισόχρονη μαζί με το ουσιαστική. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:58 | Αναστάσιος Αγγελου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
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29 Μαρτίου 2021, 20:45 | Φώτιος Καλαμπάκας Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:35 | Ηλιάννα Καλαδάμη Ισόχρονή και ουσιαστική παρουσία, αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το άρθρο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:49 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ  Το συμφέρον του παιδιού είναι η 
ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του 
νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν 
αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που 
εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της 
γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη 
φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το 
βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την 
ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:35 | Σταματης Κακλεας Στο προσχέδιο του νομου υπήρχε ο όρος «ισόχρονη» ο οποίος 
πλαισίωνε το ουσιαστική και προτείνω να επανέλθει. Επίσης να περιγράφεται και η εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου και με τους δύο γονείς από το 1/2 έως το 1/3 του χρόνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:28 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ. Άρθρο 5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από την ισόχρονη και 
ισότιμη, κοινή και εξίσου ανατροφή του και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση κατάλληλων 
συνθηκών με παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένων επιστημόνων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:20 | Παναγιώτης Αγγελιδης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:04 | Γιώργος Καιταλιδης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες… 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:12 | ΚΩΣΤΑΣ Μ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
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για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:09 | Γιωργος Καβουρας ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:29 | ΚΩΣΤΑΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:15 | Μαρια Καβαλλη Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη 
και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων με εναλλασσόμενη διαμονή (όχι λιγότερο με 1/3 για κάθε γονέα). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:59 | ΤΑΣΟΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
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για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:31 | ΛΑΜΠΡΟΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:49 | ΣΤΡΑΤΟΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεία για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
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αφορούν το τέκνο». Η παράγραφος 4 να τεθεί ως εξής: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρίς να εξαναγκάζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:06 | Βασιλειος Κολωκας Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων συνιστά 
την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους κατάσταση. Η 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:04 | Λαμπρινή Ιωάννου Να προστεθεί το «ισόχρονη» μαζί με το «ουσιαστική». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:13 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΤΑ Άρθρο 8: Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, το οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι 
σπάνιες, απαραίτητες, και να μη δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. – Πρόταση αλλαγής 
της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δε συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι 
αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, 
καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:32 | Ταρσινος Ιωάννης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:46 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΤΑ Άρθρο 5: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του –. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:40 | ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2021 ,ΟΠΟΥ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 2 ΦΥΛΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ,ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΣΕΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ , ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:09 | Βαρβαρα Κολαιτου Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων έχουν ανάγκη 
και τους 2! Η αγάπη δεν περιορίζεται σε ένα σπίτι μόνο!! Άρθρο 1511 «»Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων». 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ Άρθρο 5 Παρ 2. Το συμφέρον του τέκνου να ορίζεται από 
την ισόχρονη και ισότιμη, κοινή και εξίσου ανατροφή του και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 5 Παρ 4. Εξασφάλιση 
κατάλληλων συνθηκών με παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένων επιστημόνων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:31 | dimitra Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:40 | Βασιλης Ιορδανογλου Ρητή και σαφής διατύπωση στο άρθρο για το πραγματικό 
συμφέρον του παιδιού που είναι να μεγαλώνει κατα ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς εφόσον είναι κατάλληλοι. 
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29 Μαρτίου 2021, 19:01 | Βασιλική Ζαφείρη Να υιοθετηθεί η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη για ισόχρονη 
παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:47 | Αντώνιος Ζαμπελης ..ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία…... με εναλλασσόμενη 
διαμονή στα σπίτια και των δύο γονιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:51 | Τζαβέλλας Ευστράτιος ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:01 | Φώτιος Ευγενικός Για το συγκεκριμένο άρθρο προτείνω να προστεθεί το «ισόχρονη και 
ισότιμη» πριν το ουσιαστική. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:46 | Βασίλης Ευαγγελοπουλος ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:00 | Νικολέτα Επισκόπου Προτείνω στο άρθρο να προστεθεί το ισόχρονη ώστε ο νομοθέτης 
να θέσει τα όρια του πραγματικού συμφέροντος του τέκνου στη νομολογία με την εναλλασσόμενη διαμονή και 
τους δύο γονείς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:06 | Παράσχος Ελευθερίου Αρθρο 1511… 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
… 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:32 | Βελής Εϊπόγλου ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:19 | Πολυξένη Κουμαντζια Άρθρο 5: Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική 
απόκλιση μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος 
καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών 
όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος 
Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή 
και τα μετέπειτα άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις που δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 
5:·«Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του (…)». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:30 | Ειρήνη Δροσου Το συμφέρον του τέκνου να εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
παρουσία σε ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:24 | ΚΟΚΟΛΗΣ Κωνσταντίνος Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ «Η 
ουσιαστική συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου» είναι φράση αόριστη που η 
εφαρμογή της στα δικαστήρια μπορεί να οδηγήσει στην συνέχιση της νομολογίας. Εφόσον το πνεύμα του 
νομοθέτη είναι η ίση αντιμετώπιση των δυο γονέων και το συμφέρον του παιδιού έτσι όπως έχει καταδειχθεί με 
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πλήθος επιστημονικών ερευνών θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:37 | Αλέξανδρος Ελευθερίου Ως παππούς μιας εγγονής που την αγαπώ πολύ και δε μπορώ 
να φανταστώ ούτε στιγμή χωρίς αυτή σας ζητώ την τροποποίηση του άρθρου ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:01 | ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ ΚΟΥ ΤΣΙΑΡΑ 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. ΝΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Παρέμβαση 
αντιπληροφόρησης | Νομοσχέδιο για συνεπιμέλεια: η εκδίκηση του πατριαρχικού κόσμου. Εδώ και έναν χρόνο, 
εν μέσω πανδημίας και κρατικών απαγορεύσεων, έχει ενταθεί η επίθεση σε βάρος των εκμεταλλευόμενων και 
καταπιεζόμενων, κομμάτι των οποίων αποτελούν και οι γυναίκες. Kι αυτό συμβαίνει γιατί τo κρατικό και 
καπιταλιστικό σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας, το οποίο ήδη καταδικάζει εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο 
από την πείνα, τις ασθένειες και τον πόλεμο, επιδιώκει τη διατήρηση και τη διαιώνιση των προνομίων και της 
εξουσίας του, σε συνθήκες οξυμένης κοινωνικής, υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Η απάντηση του κράτους 
και του κεφαλαίου στην εξάπλωση του κορωνοιού ήταν και είναι η επίκληση στην ατομική ευθύνη και ο 
υποχρεωτικός εγκλεισμός των ανθρώπων στα σπίτια τους, εκτός από την εκπλήρωση βασικών τους 
«υποχρεώσεων» όπως η εργασία, για την οποία επιτρέπεται ο συνωστισμός. Είναι σαφές πως ο στόχος δεν είναι 
η εξάλειψη της πανδημίας, αφού κανένα ουσιαστικό υγειονομικό μέτρο δεν έχει παρθεί όλους αυτούς τους μήνες, 
αλλά η πειθάρχηση, η καταστολή και ο απόλυτος έλεγχος του πληθυσμού. Το ίδιο το κράτος που για χρόνια 
υποβάθμισε πλήρως τη δημόσια υγεία, είναι αυτό που σήμερα επικαλείται την δική μας ατομική ευθύνη στην 
εξάπλωση του ιού. Ως συνέπεια των κρατικών απαγορεύσεων, ο υποχρεωτικός εγκλεισμός στο σπίτι έγινε 
εφιάλτης για χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, που βιώνουν την ενδοοικογενειακή –σεξουαλική, 
σωματική και λεκτική- βία. Τα φαινόμενα αυτά έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά την περίοδο του λοκντάουν και 
αυτό το αποδεικνύουν τόσο η ραγδαία αύξηση των τηλεφωνικών κλήσεων στις αντίστοιχες γραμμές βοήθειας, 
όσο και η εισαγωγή ανάλογων περιστατικών στα νοσοκομεία. Σε αυτήν ακριβώς την χρονική στιγμή και εν μέσω 
αυτής της ασφυκτικής συγκυρίας για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία, ψηφίζεται το 
νομοσχέδιο για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια τέκνων, ένα νομοσχέδιο που εξαναγκάζει χιλιάδες γυναίκες και 
παιδιά να εγκλωβίζονται υποχρεωτικά σε μία κακοποιητική συνθήκη ζωής, στην οποία θα τίθεται υπό δικαστική 
εξέταση το αν υφίσταται πράγματι βία, προκειμένου να αίρεται η υποχρέωση συνεπιμέλειας. Στις μέρες μας, 
χιλιάδες διαζύγια απορρέουν από τη μεγάλη προσπάθεια της γυναίκας να απεμπλακεί από ένα σπίτι-φυλακή 
σώζοντας πολλές φορές και το παιδί της εκτός από τον εαυτό της. Μια προσπάθεια που σήμερα, με το νομοσχέδιο 
αυτό, πέφτει στο κενό, καθώς η γυναίκα αναγκάζεται να μην έχει ούτε αυτή τη διέξοδο και το παιδί υποχρεώνεται 
να ζει εξίσου με τους δυο γονείς, με ό, τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Πιο συγκεκριμένα: Ακόμα και αν η μητέρα 
επικαλεστεί βία, αυτή πρέπει να αποδειχτεί. Να αποδειχτεί από ποιόν; Από το αστικό δικαστήριο, βασικό πυλώνα 
ενός συστήματος που γεννά τη βία, που αναπαράγει τη βία και δη την πατριαρχική; Και η ψυχολογική βία; Αυτή 
πως αποδεικνύεται; Αλλά ακόμη και αν αποδειχτεί τελικά η βία σε μια πρωτόδικη απόφαση ή μία απόφαση 
εφετείου και πάλι ένας πατέρας που κακοποιεί την γυναίκα ή το παιδί θα μπορεί να συνεχίσει να το κάνει μέχρι 
την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου. Επιπλέον, τα δικαστικά έξοδα, σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να 
είναι δυσβάστακτα για μια γυναίκα που επιφορτίζεται και την φροντίδα του παιδιού. Επίσης, το παρόν νομοσχέδιο 
ανοίγει το δρόμο για κατάργηση της διατροφής. Σε μια κοινωνία πατριαρχικά δομημένη με προκαθορισμένους 
έμφυλους ρόλους, στην οποία η οικογένεια για χρόνια δομήθηκε πάνω σε ένα μοντέλο που η γυναίκα εξαρτάται 
άμεσα οικονομικά από τον σύζυγο επιφορτισμένη παράλληλα με τις δουλειές του σπιτιού και το μεγάλωμα των 
παιδιών, κάτι που σε μικρότερο μεν βαθμό συνεχίζει να ισχύει μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, και σε εργασιακό 
επίπεδο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση μισθολογική ισότητα. Τέλος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υποτίθεται 
πως επιχειρεί να υποχρεώσει τους ανεύθυνους μπαμπάδες να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στα παιδιά 
τους αλλά τίποτα δεν τους υποχρεώνει, στ’ αλήθεια, μιας και αν αυτοί ζητούν λιγότερο χρόνο επικοινωνίας και 
μέριμνας για τα παιδιά, μπορούν να τον έχουν. Και τι νόημα έχει, άλλωστε, η επιβολή της μέριμνας και της 
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φροντίδας του παιδιού μέσω του αστικού δικαίου; Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων (πολλώ δε μάλλον γονιών-
παιδιών) πρέπει να είναι ουσιαστικές σχέσεις αγάπης και όχι να επιβάλλονται και να διαμεσολαβούνται δια 
νόμου. Με άλλα λόγια, το εν λόγω νομοσχέδιο φαίνεται να στοχεύει σαφώς σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις 
γυναικών και παιδιών, όχι για να δώσει λύση και διέξοδο στα προβλήματα τους, αλλά για να τους εγκλωβίσει 
ακόμα περισσότερο. Άλλωστε, η συνεπιμέλεια προβλέπεται και από το ισχύον νομικό πλαίσιο σε περίπτωση 
διαζυγίου. Προϋποτίθεται, όμως, η αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των δυο γονέων. Έτσι λοιπόν, το νέο νομοσχέδιο 
για τη συνεπιμέλεια, έρχεται να πάρει την εκδίκηση του πατριαρχικού κόσμου απέναντι στις γυναίκες 
«διορθώνοντας» την εκ προοιμίου θετική διάθεση που επιδείκνυε ακόμα και το ίδιο το αστικό σύστημα απέναντι 
στη γυναίκα-μητέρα, στην περίπτωση της επιμέλειας των παιδιών κατόπιν διαζυγίου. Είναι το ίδιο σύστημα που 
την ίδια ώρα, υποκριτικά και χυδαία, στήνει τηλεφωνικές γραμμές και ιστοσελίδες υποστήριξης των 
κακοποιημένων γυναικών επιδιώκοντας για μία ακόμη φορά να ενσωματώσει κάθε φωνή που μπορεί να ακουστεί, 
προετοιμάζοντας παράλληλα το εν λόγω νομοσχέδιο που καταφανώς επιβαρύνει την ίδια τη ζωή των γυναικών 
και των παιδιών τους. Εν ολίγοις, έρχεται να επιβάλει και να διαιωνίσει την πατριαρχική, ενδοοικογενειακή βία, 
να τιμωρήσει και να εγκλωβίσει τις γυναίκες για μία ακόμη φορά. Φυσικά, αυτό δεν μας προκαλεί εντύπωση 
καθώς η πατριαρχία αποτελεί θεμέλιο λίθο του κόσµου της εξουσίας και βασικό στοιχείο κοινωνικής 
αναπαραγωγής του. Υπάρχει, καλλιεργείται και επιβάλλεται σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης. Στις 
σύγχρονες κρατικές-καπιταλιστικές κοινωνίες, οι ιεραρχικά δομημένες σχέσεις που εκ των πραγμάτων παράγουν 
η ανισότητα και η ανελευθερία, διαχωρίζουν τους ανθρώπους με βάση την ταξική τους θέση, την εθνική καταγωγή, 
το χρώμα του δέρματος, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση. O καπιταλισμός εμπεριέχει επιμέρους μορφές 
εξουσίας που αποσκοπούν στη διάσπαση και τον αλληλοσπαραγμό των από τα κάτω, στοχεύοντας στην 
καλλιέργεια και την αναπαραγωγή του φόβου και του αποκλεισμού τους από όλα τα πεδία. Επιπλέον, ενδεικτικό 
της αντίληψης που προωθείται με το νομοσχέδιο είναι το ποιοι είναι οι βασικοί υποστηρικτές αυτού του 
νομοσχεδίου: φασιστικές και ακραία συντηρητικές γκρούπες μπαμπάδων, ενώ ο κύριος εκπρόσωπος της 
κυρίαρχης αντίληψης και υπερασπιστής του, ο υπουργός δικαιοσύνης Τσιάρας, έχει προβεί σε σωρεία χυδαίων 
(σεξιστικών και ρατσιστικών) δηλώσεων. Είναι όλοι αυτοί που αναπαράγουν μια αντίληψη για την οικογένεια 
αναγνωρίζοντας ως αποδεκτό μοντέλο οικογένειας το «μητέρα-πατέρας-παιδί», υποστηρίζοντας πως τα παιδιά 
που μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δυο γονέων, και δη και των δύο κυρίαρχα αναγνωρισμένων και 
επιβεβλημένων φύλων, είναι παιδιά με λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα και λιγότερες «παρεκκλίσεις» σε σχέση 
με τα «άλλα». Με άλλα λόγια, μας επιφυλάσσουν ένα μέλλον αποστειρωμένο, πλήρως ορισμένο και ελεγχόμενο, 
που θα μυρίζει θάνατο και μίσος. Μα όλες εμείς που αγωνιζόμαστε, όλες εμείς που κουβαλάμε μέσα μας έναν 
καινούριο κόσμο, φροντίζουμε και να τον χτίζουμε μέρα με τη μέρα. Οραματιζόμαστε μια κοινωνία ισότητας και 
ελευθερίας, όπου η οικογένεια και οι σχέσεις δε θα είναι φυλακές, στις οποίες θα εκβιάζονται άνθρωποι και 
συναισθήματα, μια κοινωνία όπου τα παιδιά δεν θα είναι ιδιοκτησία των γονιών αλλά προϊόντα της ελεύθερης 
ένωσης ελεύθερων και ίσων ανθρώπων και θα γαλουχίζονται προκειμένου να αποφασίζουν οι ίδιοι για τους 
εαυτούς τους, μια κοινωνία απαλλαγμένη από την ιδιοκτησία, τη βία, την εξουσία, την εκμετάλλευση και την 
καταπίεση. «Αχ, γιέ μου, αχ! Ό,τι κι αν γενείς, το ρόπαλό τους απάνω απʼ το κεφάλι σου θάʼναι σηκωμένο·για σένα 
η γης είναι τάφος, που για το καλό τουςεκείνοι απέναντι σʼ τον έχουνε ανοιγμένο.[…]» Μπ. Μπρεχτ 
(Νανουρίσματα, IV) Αντιστεκόμαστε, με όλες μας τις δυνάμεις στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό, ο οποίος είναι 
κιόλας εδώ. Από την Πολωνία, όπου ψηφίστηκε η απαγόρευση των αμβλώσεων μέχρι το ευρωκοινοβούλιο όπου 
κατατέθηκε ψήφισμα κατά των αμβλώσεων κι από την απόσυρση της Τουρκίας από τη συνθήκη της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία όριζε το πλαίσιο προκειμένου να θεσμοθετούν οι χώρες ενάντια στη βία κατά των 
γυναικών μέχρι το παρόν νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια είναι ολοφάνερο πως ο κόσμος της πατριαρχίας, του 
κράτους και του κεφαλαίου δεν μας χωράει. Συλλογικοποιούμαστε, οργανωνόμαστε, παλεύουμε ως γυναίκες 
πλάι-πλάι με τους συντρόφους μας ενάντια σε ό, τι μας καταπιέζει καθημερινά προκειμένου να ανατρέψουμε 
κάθε νομοσχέδιο που έρχεται να δυσχεράνει τη ζωή μας μέχρι την οριστική ανατροπή του κράτους και του 
κεφαλαίου. ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 27/03,11π.μ.,ΕΣΠΕΡΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Πρωτοβουλία γυναικών ενάντια στην πατριαρχία. 
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29 Μαρτίου 2021, 19:48 | Παναγιώτης Δρικάκης Οι έλληνες κοινωνιολόγοι έχουν τοποθετηθεί ρητώς υπέρ της 
ισόχρονης παρουσίας κατάλληλων γονέων στη ζωή των τέκνων και υπέρ της εναλλασσόμενης κατοικίας. Αυτή θα 
πρέπει να είναι και η διατύπωση του νόμου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:02 | Αλέξανδρος Ελευθερίου Ως παππούς μιας εγγονής που την αγαπώ πολύ και δε μπορώ 
να φανταστώ ούτε στιγμή χωρίς αυτή σας ζητώ την τροποποίηση του άρθρου ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:55 | Ανδρέας Δρακοπουλος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή… 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:01 | Γερασιμος Δουκάκης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:58 | Βασιλειος Δογανος Να προστεθεί το ισόχρονη εκτός από το ουσιαστική. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:55 | Βασίλης Διαμαντόπουλος …ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή…. και εναλλασσόμενη 
διαμονή… 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:50 | Μιχάλης Διακοστεργάκης Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:59 | Γιάννης Δημου ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:00 | Λάμπρος Δημολένης Να προστεθεί το ισόχρονη μαζί με το ουσιαστική και να γίνεται 
σαφής αναφορά για την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου και με τους δύο γονείς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:11 | Χριστίνα Ελευθερίου Προτάσσοντας το συμφέρον, την εξέλιξη και την ευτυχία των 
παιδιών ζητώ την τροποποίηση του άρθρου ως εξής.2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:47 | Ορεστης Κλεισιουνης Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς, 
ισότητα από την αρχή και σε κάθε πτυχή της ζωής τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:36 | Χάιδω Ελευθερίου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα περιγράφεται ως εξής: Άρθρο 1511 Συνιστά συμφέρον του παιδιού το δικαίωμα να 
ανατρέφεται ισόχρονα και από τους 2 γονείς. Ως γιαγιά που υπέρ αγαπώ το εγγόνι μου ζητώ την τροποποίηση του 
παραπάνω άρθρου ως εξής αποβλέποντας αποκλειστικά στο συμφέρον κι ευτυχία της εγγονής μου: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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29 Μαρτίου 2021, 18:58 | Αναστασια Δημητριου  Επιθυμώ το καλύτερο συμφέρον του παιδιού να διατυπωθεί 
ρητα στο νόμο ως ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:05 | Στεφανια Κικκιρα Προτείνω την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους. Ασκώ με τον πρώην σύζυγο μου συνεπιμέλεια και βλέπω 
τα οφέλη της στην κόρη μας, παρά το συγκρουσιακό διαζύγιο που είχαμε στην αρχή. Λάθος μου/μας. Δεν μπορώ 
να φανταστώ τις πληγές που θα είχα δημιουργήσει στο παιδί μας αν είχα επιμείνει στον εγωισμό μου. Τα παιδιά 
έχουν 2 γονείς. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή. Είναι σπίτι της και το σπίτι του μπαμπά της. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:03 | Παναγιώτης Δημητρελλος «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων». 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:57 | Νέστορας Δημάκης Να επανέλθει στη διατύπωση του νόμου το ισόχρονη όπως υπήρχε 
και στο προσχέδιο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:46 | Ανέστης Δερματης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:42 | Δημητριος Δελώνας Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή. Και εναλλασσόμενη διαμονή 
και με τους δύο γονείς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:26 | Γιώργος Δεληγιάννης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:09 | Papadopoulou Anna Δεν μπορεί να ανάγεται ως κριτήριο για τον προσδιορισμό του 
συμφέροντος του τέκνου η τήρηση από τον γονέα τυχόν προγενέστερων συμφωνιών (ακόμη και εξωδικαστικών), 
οι οποίες de factο ενδέχεται να αποδείχθηκαν αντίθετες με το συμφέρον του τέκνου. Παντελώς αδόκιμη και 
αόριστη η φράση «κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα». Ποιο είναι αυτό; Αυτό θα οδηγήσει νομοτελειακά 
σε δικόγραφα 100άδων σελίδων που θα αναλύουν λεπτομερειακά όλη τη συμπεριφορά των γονέων από τη 
γέννηση του παιδιού… Σε περίπτωση που το Δικαστήριο διακρίνει κατά την επικοινωνία του με το τέκνο ότι η 
εκφραζόμενη γνώμη του είναι προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής τούτο θα πρέπει να διατυπώνεται ρητά στην 
απόφαση. Επίσης, για να μπορεί να ελεγχθεί η κρίση του Δικαστηρίου, νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να 
τηρούνται (ψηφιακά) πρακτικά της επικοινωνίας του Δικαστή με το παιδί. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά θα 
δικαιούνται μόνον οι γονείς και άλλες δικαστικές συνθέσεις που θα επιλαμβάνονται της ίδιας υπόθεσης το μέλλον. 
To ζήτημα όμως είναι ότι δεν καθιερώνεται σύστημα custody evaluation για όλες τις περιπτώσεις κρίσης για την 
επιμέλεια του ανηλίκου . Είναι απολύτως απαραίτητη η συνδρομή ψυχολόγων, χωρις την οποία δεν είναι 
αντικειμενικά δυνατόν ένας δικαστής που βλέπει ένα παιδί για 10 λεπτά να κρίνει αν η γνώμη του είναι προιόν 
καθοδήγησης. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:34 | Κυριακος Δεδες ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1511 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:01 | Αντωνία Δαρτζέντα Να προστεθεί το ισόχρονη εκτός από το ουσιαστική. 
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29 Μαρτίου 2021, 18:19 | ARHS Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του 
Κου Τσιάρα και κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα οικογενειακά 
δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε σωστές αποφάσεις 
και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες δεν αφορούν τον 
κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή οι επόμενες 
εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις 
σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ της 
συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε καμμία 
αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας θα χάνει την γγονική μέριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια 
διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ. 
ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:01 | Γιάννης Δανιηλίδης Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:56 | Ελίνα Το συμφέρον του κάθε παιδιού είναι διαφορετικό. Για ένα παιδί μπορεί να είναι 
προς το συμφέρον του να ασκεί τη γονική μέριμνα μόνο ο ένας γονέας, ενώ για άλλο παιδί και οι δύο γονείς. 
Επιβάλλεται λοιπόν να υπάρχει εξατομίκευση, διότι κάθε υπόθεση έχει τις δικές ιδιαιτερότητες. Δε θα τους 
βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι! 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:33 | Αθανασιος Δαμιγος ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:28 | Άγγελος Δακουτρος ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:31 | Σάββας Γυμνόπουλος ..ισόχρονη και ουσιαστική….. με εναλλασσόμενη διαμονή. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:40 | ΑΡΗΣ Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του 
Κου Τσιάρα και κάποιοων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα 
οικογενειακά δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε 
σωστές αποφάσεις και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες 
δεν αφορούν τον κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή 
οι επόμενες εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις 
προθέσεις σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ 
της συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε 
καμμία αλλαγή διότι το νομοσχέδιο αυτό είναι ΑΘΛΙΟ. Πλέον ο ανεργος πατέρας θα χάνει εξ ολοκλήρου την γονική 
μεριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια διατροφές. Για αυτό Κύριε πρωθυπουργέ σας καλώ να 
κυρήξετε ΕΘΝΙΚΈΣ ΕΚΛΟΓΕΣ δεν έχετε πλέον την εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού. 
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29 Μαρτίου 2021, 18:29 | Γιώργος Γρηγορακης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:32 | Απόστολος Γραμμένος Δεν υπάρχει παιδί που δεν θέλει να είναι και με τους δύο γονείς 
κατά ίσο χρόνο και να απολαμβάνει και τους δύο. Να γραφτεί ρητά στο νόμο η εναλλασσόμενη διαμονή σαν πρώτη 
επιλογή στο δικαστή με ελάχιστο 1/3 με τον κάθε γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:51 | Γιώργος Γούτας Θα πρέπει να προστεθεί το ισόχρονη ξανά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:47 | Ευτυχία Γουλτίδου Θα πρέπει να γραφεί ρητα στο νόμο η διατύπωση για ίσο χρόνο και 
με τους δύο γονείς (αν είναι κατάλληλοι) και εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες αυτών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:01 | Κωνσταντίνος Γούγας Προτείνω μια διατύπωση με βάση την εισήγηση της Ελληνικής 
Ψυχολογικής Εταιρείας: «…ισόχρονή και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού 
με εναλλασσόμενη κατοικία…». 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:58 | Παύλος Γκούφας ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:05 | Νικόλαος Γκουγκουσιδης Να γίνει: «ισόχρονη και ουσιαστική». 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:27 | Γεώργιος Γκολφης Θεωρώ αδύνατο να μην ενσωματώνει η νέα νομοθεσία το ψήφισμα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για κοινές γονικές ευθύνες, ίσο χρόνο και με τους 2 γονείς και εναλλασσόμενη 
κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:27 | Μαριλένη Γκιόνη ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:07 | Αγγελική Γκέσου Προτείνω την εξής διατύπωση: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων». 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:54 | Παρασκευή Γκάντσιου Η παρουσία των δύο γονέων θα πρέπει να είναι ουσιαστική και 
ισόχρονη. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:52 | Αντώνης Γκαιτατζάκης Συνεπιμέλεια – Ίσος Χρόνος – Εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:09 | Δημήτριος Γιδαρόπουλος ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:08 | Αποστολος Γιαννωτας …ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία… 
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29 Μαρτίου 2021, 18:55 | Γιάννος Γιαννουδάκης Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων στην ζωή του τέκνου με εναλλασσόμενη κατοικία αν και εφόσον μιλάμε 
για κατάλληλους γονείς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:35 | Παντελής Γιαννοπουλος Και ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:18 | Χρήστος Γιαννακούλας ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:04 | Θεόδωρος Γιαννακης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:35 | Αλεξάνδρα Γιακη …Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων… 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ παραγραφος 4. Οταν ένα παιδί έχει αποξενωθεί απο τον ένα γονέα κατόπιν 
σχεδίου, πρεπει υπηρεσία να αναλαμβάνει την επανασύνδεση γονέα Τεκνου αφού η πιθανη απόφαση τεκνου να 
μην θέλει τον άλλο γονέα είναι 100% προιόν brain washing. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:08 | Μαρια Γεωργοπουλου …πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική… 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:55 | Φωτεινή Γεωργίου Νομίζω ότι το προς το συμφέρον του παιδιού είναι η διαμονή και 
με τους δύο γονείς ει δυνατόν ισόχρονα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:31 | Αλεξάνδρα Γεωργιου Γνώμη μου είναι ότι όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να αποβλέπουν 
στην γενική διαπίστωση όλων των επιστημόνων (ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, κλπ) ότι το συμφέρον του τέκνου 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:30 | Εμμανουέλα Κυριακοπούλου Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί σε περίπτωση 
κακοποιητικού συζύγου η συνεπιμέλεια θα είναι καταστροφική αν εφαρμοστεί υποχρεωτικά και ζητώντας 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ καταδίκες. Ως τότε; Επιπλέον το αίτημα της “εναλλασσόμενης κατοικίας” είναι ανεδαφικό για την 
πλειονότητα της εργατικής τάξης. Ακόμα και σε μακρινές γειτονιές στην ίδια πόλη είναι δύσκολο να συνδυαστεί η 
ζωή δυο εργαζόμενων ανθρώπων και ενός παιδιού που πηγαίνει σχολείο και φροντιστήριο, πόσο μάλλον αν οι 
γονείς δεν ζουν καν στην ίδια πόλη. Αν δε, κάποιος γονιός χρειαστεί να μετακομίσει σε άλλη πόλη, σύμφωνα με 
τα όσα ισχύουν ήδη, πρέπει να πάρει την άδεια του άλλου, κάτι που τον καθιστά ευάλωτο αν η σχέση δεν είναι 
καλή. Η μετακόμιση είναι μια ταξική υπόθεση: μπορεί να είναι αναγκαία για την εύρεση δουλειάς, ή αναγκαστική 
αν μια μονογονεϊκή οικογένεια δεν μπορεί να πληρώσει το νοίκι. Οι γυναίκες, που κατά κανόνα είναι πιο ευάλωτες 
στη φτώχεια και την επισφαλή εργασία, μπορεί να βρεθούν σε αυτή τη δύσκολη θέση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν 
κυκλοφορήσει για το επικείμενο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η αφαίρεση επιμέλειας σε περίπτωση που 
παραβιαστούν οι όροι. Η άκαμπτη θέσπιση ενός γενικού σχήματος για τον χρόνο και τον τρόπο κατανομής της 
επιμέλειας ανοίγει λοιπόν τον δρόμο σε νέες δικαστικές μάχες. Τι γίνεται για παράδειγμα αν ένα παιδί αρνηθεί 
για τον οποιονδήποτε λόγο να περάσει χρόνο με τον ένα γονιό; Τέλος, η συνεπιμέλεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν παραπέτασμα πίσω από το οποίο αποφεύγεται η διατροφή. Η εξατομικευμένη κρίση είναι μια λύση για να 
ληφθούν όλα τα παραπάνω υπόψη, και κυρίως οι ανάγκες του παιδιού, και ταυτόχρονα να μην αποκλείεται η 
δυνατότητα της συνεπιμέλειας. Οι υπέρμαχοι της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας ισχυρίζονται ότι γνώμονας των 
αλλαγών είναι η ευημερία του παιδιού, γιατί το παιδί “για να αναπτυχθεί σωστά” χρειάζεται “και τους δυο γονείς”. 
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Επιχειρήματα που θυμίζουν τη συζήτηση για την παιδοθεσία από ομόφυλους γονείς και που, στην 
πραγματικότητα, υπερασπίζονται την πυρηνική οικογένεια σαν τον μόνο τρόπο που μπορεί να υπάρξει οικογένεια. 
Το παιδί χρειάζεται ηρεμία και σταθερότητα πάνω απο όλα!!!!!!  
 
29 Μαρτίου 2021, 18:26 | Γιώργος Κ. Κανένας ενεργός μπαμπάς δεν σκέφτεται την ψυχική ηρεμία του παιδιού. 
Πώς προσαρμόζεται ένα παιδί ανά μία βδομάδα η δύο σε διαφορετικό σπίτι και περιβάλλον. Κανένας σεβασμός 
δεν υπάρχει στα παιδιά με την συνεπιμέλεια που ζητειται από τους ενεργούς μπαμπάδες. Μην διαβάζετε τις 
μελέτες που εσείς δημιουργείτε διαβάστε και αντικειμενικές μελέτες για την ψυχική υγεία των παιδιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:55 | Φίλιππος Γεωργιάδης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:59 | Ζωή Γεωργαρη …ισόχρονη και ουσιαστική…. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:50 | Μανια Γερου Να προστεθεί το ισόχρονη μαζί με το ουσιαστική στη διατύπωση του 
νόμου και φυσικά και η εναλλασσόμενη κατοικία όπου είναι εφικτή γεωγραφικά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:25 | Ιωάννης Γερμανάκης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:33 | Αλεξία Γαρούφου ‘Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:20 | Νικόλας Δ. Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από ΦΥΣΙΚΗ και ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων.   
 
29 Μαρτίου 2021, 17:32 | Νικόλαος Γαλατσόπουλος …που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή… 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:05 | Ελένη Γαλάνη Σαν σύγχρονη γυναίκα φεμινίστρια κρίνω ότι το καλύτερο και για τα 
παιδιά και για τους γονείς το καλύτερο είναι η ισόχρονη παρουσία και οι κοινές γονικές ευθύνες με 
εναλλασσόμενη κατοικία. 
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29 Μαρτίου 2021, 17:01 | Δεσποινα Αποστολίδου Πώς μπορεί να υποστηρίξει εναλλασσόμενη κατοικία ένας 
άνθρωπος που εργάζεται ώς τις 7 τα παιδιά είναι μικρά κοιμούνται από τις 8, ούτε να επιστρέψει από την εργασία 
του δεν προλαβαίνει. Ο μόνος λόγος που ζητάει εναλλασσόμενη κατοικία είναι για να περνάει περισσότερο χρόνο 
η μητέρα του με τα παιδιά. Γιατί να πάρετε τα παιδιά από τη μαμά για να τα δώσετε στη γιαγιά; Γιατί να μην 
μπορούν τα παιδάκια να έχουν τη μαμά τους αφού δεν μπορούν να έχουν τον μπαμπά τους; Και γιατί αυτός ο 
εγωιστής πατέρας πρέπει να πάρει 50-50; Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ως τέτοια να αντιμετωπιστεί 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:32 | Σπυρίδων Γαβριελάτος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:21 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) 

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:10 | Χρήστος Βρέττας Να υιοθετηθεί το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για ίσο 
χρόνο και με τους δύο γονείς και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:40 | Αλκίνοος Βουτσάς ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:31 | Σταυρουλα Βούλγαρη …Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή… 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:58 | Κωνσταντίνος Γ. Θεωρούμε Απαράδεκτο τον όρο υποχρεωτική συνεπιμέλεια και όχι 
για παράδειγμα προαιρετικ. Λείπουν βασικές δομές και θεσμοί στις οποίες προστατεύονται τα συμφέροντα του 
παιδιού και το εν λόγω νομοσχέδιο αφήνει πολλά περιθώρια για να δράσουν εκτός νόμου γονείς που μόνο στόχο 
έχουν την εκδίκηση του άλλου γονέα. Φυσικά και η μητέρα είναι η φυσική στήριξη των τέκνων και θεωρείται 
αυτονόητο ακόμα και στις χώρες που είχαν αρχικά επιβάλλει υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Είναι κάτι το οποίο δεν 
δούλεψε σε καμία χώρα και οι σχετικές έρευνες έχουν αναρτηθεί παγκοσμίως! Καλούμε τον υπουργό και τα 
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αρμόδια μέλη της νομοπαρασκευαστικής να αποσύρουν άμεσα το νομοσχέδιο αυτό και να φροντίσουν 
προληπτικά πρώτα για το συμφέρον του παιδιού και της μητέρας και στη συνέχεια για τα συμφέροντα του πατέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:33 | Παρις Βοργιανιτης Να επανέλεθει το ισόχρονο στη διατύπωση του συμφέροντος του 
τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:05 | Κωνσταντίνος Βογιατζόγλου Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι συναινούν ότι το 
συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή του καθώς επίσης και με την εναλλασσόμενη διαμονή και με τους δύο γονείς του. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:22 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου 
– Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:48 | Μαρια Βλαχου Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:43 | Θοδωρης Βλαχος ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:18 | Μαρία Γ. Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων του. 
 

29 Μαρτίου 2021, 17:51 | Αθανασίου Ανδρονίκη ➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:29 | Γεώργιος Βλαχάκος Προτείνω την εξής διατύπωση:… Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή…  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:01 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
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κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:06 | Θεόδουλη Αθανασοπούλου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:35 | Γιάννης Βλάντος Θεωρώ λάθος την αφαίρεση του «ισόχρονη» και την παραμονή μόνο 
του «ουσιαστική» για την ανατροφή του τέκνου αν και υπήρχε στο προσχέδιο. Επιπλέον, ρητή αναφορά στην 
εναλλασσόμενη διαμονή για το συμφέρον του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:18 | Γεράσιμος Βισβαρδης Θα πρέπει να προστεθεί ξανά το ισόχρονη που απαλείφθηκε από 
το προσχέδιο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:31 | Ναντια Βιερου ….ισόχρονη και ουσιαστική…. με εναλλασσόμενη διαμονή. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:22 | Γεώργιος Βερύκοκος ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:41 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:22 | Δημήτρης Καραβασίλης Το Άρθρο 1511 να γίνει: Συμφέρον του τέκνου 1 .Το συμφέρον 
του τέκνου πρωτίστως εξυπηρετείται από την ισόχρονη και σε εναλλασσόμενη κατοικία φυσική παρουσία και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του καθώς και στην 
αποτροπή αποξένωσης του τέκνου με καθένα από του γονείς. 2 .Κάθε απόφαση των γονέων ή του δικαστηρίου 
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σχετικά με την τη γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του τέκνου, πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του 
τέκνου από την οπτική γωνία του τέκνου και λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της διασπασμένης οικογένειας ως 
σύνολο. 3 . Όταν το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τα ζητήματα της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση κάθε γονέα να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά 
κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, 
εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μη κάνει διακρίσεις 
εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των 
πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 
Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς 
και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας 4 Ανάλογα 
με την ικανότητα διάκρισης του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε 
απόφαση σχετική με τα θέματα που ενδιαφέρουν το τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι η γνώμη του έχει ληφθεί 
κατάλληλα και δεν αποτελεί προϊόν επηρεασμού ή υποβολής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:08 | ΣΠΥΡΟΣ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή 
αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της 
γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη 
το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα 
παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές 
για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και μεπροηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». Η παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:25 | Κωνσταντίνος Σύριος ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων,…» κατά τα λοιπά ως έχει. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, νηπιαγωγός στο επάγγελμα και 
την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο 
Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα 
περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!! ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:56 | Μανώλης Βερβεράκης Για να είναι ουσιαστική η συμμετοχή των γονέων στην ανατροφή 
του παιδιού θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ισόχρονη με εναλλασσόμενη διαμονή. 
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29 Μαρτίου 2021, 17:26 | Γιάννης Βελαωρας ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:49 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 

29 Μαρτίου 2021, 17:07 | ΜΑΡΙΑ ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΤο άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511(…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:33 | Θοδωρης Αντυπας ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:16 | Κατερίνα Ζ Όταν υπάρχει συγκρουσιακή σχέση γονέων είναι αδύνατη η συνεργασία. 
Ακόμη και η οποιαδήποτε προσπάθεια για συνεννόηση καταλήγει σε τεράστια φθορά για τους γονείς, ιδιαιτέρως 
για τους πιο ευαίσθητους και κυρίως τα παιδιά. Να προστεθεί στο άρθρο παρακαλώ: Για τη λήψη της απόφασής 
του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τον πρότερο βίο του κάθε γονέα, την συμπεριφορά και την προσφορά του 
στο παιδί και τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τον κάθε γονέα ξεχωριστά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:27 | Ιωαννης Βασιλόπουλος «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων». 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:09 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ Το προτεινόμενο άρθρο 
επιχειρεί και πάλι να εξειδικεύσει την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του τέκνου, η οποία είναι έννοια 
νομική, με αξιολογικό περιεχόμενο, που εξειδικεύεται κάθε φορά από το δικαστήριο. Γι` αυτό η κρίση του 
δικαστηρίου ως προς το αν, ενόψει των περιστάσεων που δέχθηκε και για την ύπαρξη των οποίων κρίνει 
ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου, υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1976/2008). Σύμφωνα 
με πάγια νομολογία των εθνικών μας δικαστηρίων, το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς 
διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και 
περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στο νόμο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου 
προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το 
δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση του βαθμού της ωριμότητάς του. Δηλαδή σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία για την εκτίμηση του συμφέροντος του τέκνου λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της κάθε 
περίπτωσης που ποικίλουν και είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο δεσμός του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς/τις αδελφές του, ενδεχομένως και με πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος, το μέχρι και την 
διάσπαση ή το διαζύγιο σταθερά διαμορφωμένο περιβάλλον και οι συνήθειες του παιδιού, ο χρόνος που μπορεί 
κάθε γονέας να διαθέσει, η καλή ψυχική και σωματική υγεία του γονέα κ.α. Στον βαθμό που στο νομοσχέδιο 
επιλέγονται περιοριστικά κάποια από τα ενδεικτικά κριτήρια η διάταξη καθίσταται στενή και εξόχως 
προβληματική κατά την εφαρμογή της. Οπωσδήποτε, κατά πάγια νομολογία, για τη λήψη της απόφασης προς το 
συμφέρον του τέκνου δεν εξετάζεται ο λόγος του διαζυγίου ή της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή ιδίως ποιος 
από τους δύο ευθύνεται για την λύση του γάμου εκτός και εάν η συμπεριφορά του υπαιτίου γονέα έχει επιδράσει 
στην άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας με τρόπο που αντιτίθεται στο συμφέρον του τέκνου και 
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αναμένεται και έναντι του τέκνου η τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς. Ωστόσο η αναφορά στο παρόν άρθρο–στο 
δεύτερο προστιθέμενο εδάφιο–, της φράσης «της συμπεριφοράς κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα» χωρίς σύνδεση της συμπεριφοράς με δυσμενείς συνέπειες για το τέκνο και πρόκλησης βλάβης σε αυτό, 
κινδυνεύει να εισαγάγει το στοιχείο της υπαιτιότητας στις σχέσεις των πρώην συζύγων ως καίριο για την ανάθεση 
της επιμέλειας του τέκνου. Από μόνη της δε, η αδόκιμη και αόριστη φράση «κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα» θα οδηγήσει νομοτελειακά σε δικόγραφα 100άδων σελίδων που θα αναλύουν λεπτομερειακά όλη τη 
συμπεριφορά των γονέων από τη γέννηση του παιδιού και κατ’ αποτέλεσμα θα επιτείνει την αντιδικία μεταξύ των 
γονέων. Τέλος, δεν μπορεί να ανάγεται ως κριτήριο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου η τήρηση 
από τον γονέα τυχόν προγενέστερων συμφωνιών (ακόμη και εξωδικαστικών), οι οποίες de facto ενδέχεται να 
αποδείχθηκαν αντίθετες με το συμφέρον του τέκνου. Αναφορικά με την πρόβλεψη ότι «για την ανάθεση της 
άσκησης της γονικής μέριμνας θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η συμμόρφωση του γονέα με δικαστικές αποφάσεις, 
εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το 
τέκνο» τίθεται το ζήτημα στην μεν μη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις εάν έχει κριθεί δικαστικώς στα 
ποινικά δικαστήρια η μη συμμόρφωση με το διατακτικό αυτών (άρθρο 169Α Ποινικού Κώδικα) και αν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν στον γονέα, για την προστασία του συμφέροντος του τέκνου του, να μην 
συμμορφωθεί με τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίοι υπήρχαν κατά την έκδοσή τους ή προέκυψαν μετά. 
(κακοποίηση του τέκνου κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, ασέλγεια κ.α.), δηλαδή αν έχουν τελεστεί σε βάρος 
του τέκνου ή του άλλου γονέα ποινικά αδικήματα που βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης. Είναι γνωστό πόσο 
χρονοβόρα μπορεί να είναι η σχετική ποινική διαδικασία, ιδίως μάλιστα όσον αφορά κακουργηματικές πράξεις, 
ώστε στον χρόνο που εκδικάζεται σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων ή κυρίας δίκης η ανάθεση της άσκησης της 
γονικής μέριμνας να μην έχει προλάβει εκδοθεί ποινική απόφαση κατά του υπαιτίου γονέα. Συνεπώς, δεν μπορεί 
να τίθεται το ανελαστικό κριτήριο της μη συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές διατάξεις ως 
καθοδηγητικός και καθοριστικός παράγοντας για την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Περαιτέρω, το 
εδάφιο 4 προβλέπει: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.» Η προϋπόθεση «εφόσον η γνώμη του 
τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» ενυπήρχε μέχρι τώρα ως 
σιωπηρή παραδοχή σε όλες τις εκτιμήσεις της γνώμης του τέκνου από τα δικαστήρια. Στις περιπτώσεις όπου η 
γνώμη του τέκνου δεν λαμβανόταν υπόψη, ήταν λόγω έλλειψης ωριμότητας ή ένδειξης επηρεασμού της από τον 
άλλο γονέα και η σχετική αξιολόγηση του δικαστηρίου περιλαμβανόταν ρητά και αιτιολογημένα στο σκεπτικό της 
απόφασης. Ωστόσο, η ρητή εισαγωγή της πρόβλεψης αυτής υποδεικνύει την αρνητική στόχευση του νομοσχεδίου 
σε σχέση με το συμφέρον του τέκνου και απηχεί την διαδομένη προκατάληψη ότι το παιδί δεν έχει ελεύθερη 
βούληση, παραβιάζοντας έτσι διεθνείς κανόνες και συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και της 
προσωπικότητας του παιδιού, το οποίο θεωρείται αυτοτελής προσωπικότητα με δική του βούληση και αυτοτελώς 
προστατευτέα δικαιώματα. Ιδίως η πρόβλεψη αυτή παραβιάζει την διάταξη του άρθρου 12 της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού 
αναλόγως με την ηλικία και την ωριμότητά του χωρίς άλλα κριτήρια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:13 | Δημήτρης Βασιλείου Ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων με εναλλασσόμενη 
κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:13 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων (…). 
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29 Μαρτίου 2021, 17:08 | Δημήτρης Βασιλάκης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:10 | Οδυσσέας Βαρσαμίδης ΕΛΨΕ, Έλληνες Κοινωνιολόγοι, Συνήγορος του Πολίτη, 
Συμβούλιο της Ευρώπης συμφωνούν: Ϊσος χρόνος και με τους δύο γονείς και εναλλασσόμενη κατοικία. Αυτό θα 
πρέπει να περιγραφεί στη διατύπωση του νόμου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:55 | Ανδρέας Μιχαλόπουλος Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 AΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ ΘΕΙΟΣ2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων . Εναλλασομενη κατοικια 50/50 συνεπιμελεια . Χιολιομετρικα απεχω 5 λεπτα 
απο το σπιτι του ανηψιου μου κ δεν εχω χρονο να δω το παιδι . Ο πατερας του τεκνου εχει επικοινωνια 2 
διανυκτερευσεις και 8 μερες τον μηνα τριτη – πεμπτη απο 3 ωρες . ειναι αδικο λοιπον να μην εχουμε δικαιωμα κ 
εμεις αλλα κ ο πατερας του παιδιου να μην εχει τον ισο χρονο με το τεκνο του . ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Κ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ . 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:25 | Σοφια Βαρβαρεσου Η μεταρρύθμιση είναι προς τη θετική κατεύθυνση αλλά χρειάζεται 
οπωσδήποτε να προστεθεί στη διατύπωση του άρθρου το «ισόχρονη» μαζί με το «ουσιαστική». 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:37 | Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:32 | Γιάννης Βαλασκόπουλος Προτείνω να επανεισαχθεί το ισόχρονο όπως ήταν και στο 
προσχέδιο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:08 | Παναγούλα Βαθή Ισόχρονη παρουσία των γονέων με το παιδί (για να είναι και 
ουσιαστική) και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:52 | Χριστόφορος Βαγγέλης που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή…. ….με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:22 | Μιχαήλ Αυγουλέας ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:53 | Κεβόρκ Ατζέμογλου Λιγότερο προοεδευμένες χώρες και νομοθετουν με βάση το 
ισόχρονο και την εναλλασσόμενη διαμονή. Αυτό θα πρέπει να περιγράφει και αυτό το άρθρο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:17 | Δημήτριος Μιχαλόπουλος Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Σας ρωταω Κυριε Υπουργε τι 
θα κανετε για τα εγγονια μας; θα ηθελα και γω ισο χρονο με το εγγονι μου σαν παππους. Με την μητερα του 
τεκνου δεν εχουμε καλες σχεσεις το παιδι απο τοτε που χωρισε με τον γιο μου ξεχασε το τεκνο οτι εχει δυο 
παππουδες κ δυο γιαγιαδες. Καντε κατι κ για αυτα τα προβληματα. Μονο με ισο χρονο εναλλασομενη κατοικια κ 
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50/50 θα λυθει το προβλημα να μπορει να ειναι κοντα κ στους δυο γονεις του αλλα κ στους συγγενεις του καθενα 
γονεα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:01 | Ελενη Ασλανλη Ως σύγχρονή γυναίκα, κόρη και μητέρα θεωρώ ότι το συμφέρον του 
τέκνου χρειάζεται ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:15 | Παναγιώτης Ασημακοπουλος Να ακολουθηθεί η πρόταση της ΕΛΨΕ και να προστεθεί 
το ισόχρονη στη συμμετοχή των γονέων στην ανατροφή του παιδιού και η εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:02 | Άγγελος Αντονακας ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:06 | Μαρία Αρτινου Ίσος χρόνος και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:53 | Μαρία Αρετίνη …ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή… 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:12 | Δημητρης Αργυριου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:17 | Ευαγγελία Φώσκολου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΗ ΓΙΑΓΙΑ 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων . Γιατι Κυριε Υπουργε δεν 
κανετε κατι για τους αποξενωμενους συγγενεις του τεκνου . Το εγγονακι μου μολις 4 χρονων σταματησε να με 
βλεπει οπως βλεπομασταν πριν χωρισει ο γιος μου . Αυτη την στιγμη με βλεπει 2 φορες τον μηνα στην καλυτερη 
4 φορες τον μηνα . Ποιος ο λογος να βλεπει την μια του γιαγια το παιδι λιγοτερο απο οτι βλεπει την οικογενεια 
της μητερας του παιδιου ; για να λυθει αυτο η λυση ειναι το 50/50 συνεπιμελεια κ εναλλασομενη κατοικια σε 
περιπτωσεις που παντα μπορει να υπαρξει. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:11 | Γιαννης Καβαρνος ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια, Ίσος Χρόνος ανατροφής, Εναλλασσόμενη Κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:30 | Γιαννης Δερμιτζακης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:28 | Ξενοφώντας Ανδρέου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:01 | Αλεξανδρος Αρβανιτακης Ουσιαστική συμμετοχή χωρίς ισόχρονη δεν γίνεται. Να 
επιστρέψει όπως υπήρχε στο προσχέδιο. Και να μπει και η εναλλασσόμενη κατοικία είμαστε στο 2020 πλέον. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:12 | Καλλιμαχος Κ όπως πολλοί έχουν προτείνει: Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Το παιδί δε γίνεται βαλίτσα με την 
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εναλλασσόμενη κατοικία, βαλίτσα γίνεται όταν δεν τηρείται ο 1519. Με την ευλογία δικαστών, πακετάρουν τα 
παιδιά και τα ξεριζώνουν απο την οικογένεια, σχολείο , φίλους και περιβάλλον. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:18 | Ευσταθία Αποστολοπουλου Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:40 | Κρίνα Γαβαλά Αποξενωμενη θεια .Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:15 | Νικόλαος Αποστολιδης Για να είναι ουσιαστική η παρουσία και των δύο γονέων στη 
ζωή του τέκνου θα πρέπει να είναι και ισόχρονη αν δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί τουλάχιστον. Και 
ισόχρονη παρουσία δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:54 | Ευσταθιος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:47 | Αναστασια Είμαι μια αποξενωμένη γιαγιά που εδώ και δυο χρόνια δεν βλέπω τα 
εγγόνια μου. Η χωρά μας είναι υποχρεωμένη να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2079/2015 και να 
εφαρμόσει τον ίσο χρόνο με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:01 | Παύλος Αποζιδης Προτείνω την εξής διατύπωση: «Το συμφέρον του τέκνου που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισότιμη, ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή 
του ανήλικου τέκνου με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες τους». 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:06 | Γεωργία Αναστασοπούλου Άρθρο 5Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων 
έχουν ανάγκη και τους 2! Η αγάπη δεν περιορίζεται σε ένα σπίτι μόνο!! Άρθρο 1511 «»Ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων». 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:31 | Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του… Και σαφή 
αναφορά στην εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:39 | Νεφέλη Αντωνιάδου Το ισόχρονη θα πρέπει να πλαισιώσει το ουσιαστική στη 
διατύπωση για το συμφέρον του τέκνου. Για να ενδυναμωθεί η διατύπωση αυτή θα πρέπει να γίνει αναφορά και 
στην εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:19 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ενας αποξενωμενος θειος .Το άρθρο 1511 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Κατα την δικια μου ταπεινη αποψη θα πρεπει να ειναι υποχρεωτικη 
συνεπιμελεια και ο ισος χρονος και η εναλλασομενη κατοικια . Το 50/50 δηλαδη να το δικαιουνται και οι δυο 
γονεις οταν βεβαια υπαρχουν οι καταλληλες συνθηκες και για τους δυο γονεις , δεν μιλαμε για περιπτώσεις που 
ενας απο τους δυο γονεις ειναι βιαιος , αλκολικος και ουτο καθε εξης. Παντα με γνωμωνα του παιδιου . Επισης 
ειναι αδικο να μην μπορει να βρεθει η λυση να ειναι ισο χρονο το παιδι κ με τους δυο γονεις του παιδιου και με 
τους συγγενεις του . Ετσι οπως ειναι ως τωρα διατυπωμενος ο νομος ο ενας γονεας απο τους δυο που δεν εχει 
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μερος στην συνεπιμελεια , στο 50/50 και την εναλλασομενη κατοικια αποκοπτεται το τεκνο απο το περιβαλλον 
του ενος γονεα. Θειους θειες παππου – γιαγια . Καντε κατι κ για μας !! 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:32 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:» Κι αν οι μεγάλοι έχουν προβλήματα 
τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Από την αγάπη κανένας δεν έχασε από την έχθρα κανένας δεν κέρδισε! Μια 
αγκαλιά σε πάει μακρύτερα μα δυο αγκαλιές είναι καλύτερα!Δυο αγκαλιές είναι καλύτερα – Νικόλας Αδέσποτος 
Μουσική – Στίχοι – Ερμηνεία – Ενορχήστρωση – Εκτέλεση: Νίκολας Αδέσποτος., ΓΙ ΑΥΤΟΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και 
των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις 
από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:52 | Σπύρος Αντύπας ‘Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:51 | Αθανάσιος Ανθόπουλος ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:13 | Μαρία Ανδριγιαννακη Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη νομίζω δεν αφήνει περιθώρια 
παρερμηνειών για το ποια θα πρέπει να είναι η διατύπωση του νόμου. Εναλλασσόμενη διαμονή για το τέκνο με 
ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων.  
 
29 Μαρτίου 2021, 16:28 | Κώστας Μπεβεράτος Συνεπιμέλεια, Ίσος χρόνος, Δύο κατοικίες. Όταν δύο άνθρωποι 
συναποφασίζουν να τεκνοποιήσουν, είτε συμβιώνουν είτε όχι, είναι εξίσου υπεύθυνοι σε όλα τα επίπεδα 
ανατροφής των κοινών τέκνων τους. Αυτό αποτελεί μία θεμελιώδη Αρχή για την διαμόρφωση κάθε 
νομοθετήματος που αποσκοπεί στον καταμερισμό των ευθυνών και των δικαιωμάτων των γονέων στην σχέση 
τους με τα παιδιά τους. Αν σε ένα νομοθέτημα δεν γίνεται αποδεκτή αυτή η διατύπωση ως Αρχή, τότε μιλάμε για 
αναχρονισμό και οπισθοδρόμηση. Αυτή η Αρχή που ορίζει ως ίση την ευθύνη και ίσα τα δικαιώματα των γονέων 
προς τα παιδιά τους, είναι το αυτονόητο θεμέλιο πάνω στο οποίο θα πρέπει να οικοδομούνται όλες οι αναγκαίες 
πρόνοιες προς όφελος των παιδιών, συνυπολογίζοντας ακολούθως ότι ζούμε σε μία κοινωνία που κατακλύζεται 
από προκαταλήψεις, στερεότυπα, ανταγωνισμούς και ιδιοτέλειες. Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός θα 
συντελεστεί αναδεικνύοντας τις κοινωνικές παθογένειες, στο επίπεδο του δημόσιου λόγου, και όχι 
αποκρύπτοντάς τες με πρόφαση την δήθεν προστασία των παιδιών. Η ανάδειξη κάθε παθογένειας ωφελεί τον 
κάθε γονέα και το κάθε παιδί, μεμονωμένα, αλλά και συνολικά, βελτιώνοντας την κοινωνική προοπτική. Καθώς η 
κοινωνία μας είναι βαθιά κακοποιητική με κριτήριο την ισχύ ή την αδυναμία του καθενός, είτε αυτό εκφράζεται 
με όρους οικονομικού εκβιασμού, λεκτικού, συναισθηματικού ή και φυσικού εκβιασμού, είναι κρίσιμο η κοινωνία 
να διεκδικεί σχετικές πρόνοιες μέσα από συγκεκριμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένο προσωπικό. Τα παιδιά ως 
τα ασθενέστερα και πλήρως ανυπεράσπιστα μέλη της κοινωνίας αποτελούν τον τελευταίο κρίκο σε μια αλυσίδα 
κακοποίησης και είναι διαρκώς εκτεθειμένα σε κάθε είδους έμμεση ή άμεση κακοποίηση η οποία μπορεί να 
προέλθει από οποιονδήποτε ενήλικο ακόμα και από μεγαλύτερα παιδιά, είτε εντός συμβίωσης των γονέων, είτε 
εκτός. Συνοπτικά – Στις προτεινόμενες τροποποιήσεις η αρχή της ισοτιμίας των γονέων δεν διατυπώνεται με 
σαφήνεια μέσα από τους όρους Συνεπιμέλεια, Ίσος χρόνος, Δύο κατοικίες, πράγμα που καθιστά τον ηθικό πυρήνα 
του αναχρονιστικό και άρα, τις γενικές και κατά περίσταση ρυθμίσεις που προβλέπει, έωλες. – Απαιτούνται 
επιστημονικά καταρτισμένες υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης για την προστασία των παιδιών στο ενδεχόμενο 
κακοποιητικών συμπεριφορών προερχόμενων από τους αντίδικους γονείς ή/και τα οικογενειακά τους 
περιβάλλοντα. – Οι σχολές γονέων είναι ευεργετικές ανεξάρτητα της αφορμής και η Πολιτεία θα έπρεπε να 
μεριμνεί για την συνεχή λειτουργία τους. – Οι σύμβουλοι σχέσεων επίσης είτε για γονείς που συμβιώνουν, είτε 
όχι, θα έπρεπε να υφίσταται ως διαρκής παροχή της Πολιτείας. 
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29 Μαρτίου 2021, 15:59 | Κορωνιού Παναγιώτα Το νομοσχέδιο αυτό είναι ατελές είναι ριψοκίνδυνο επικίνδυνο 
και δεν προστατεύει τις γυναίκες και τα παιδιά που έχουν υποστεί κακό ποιητική συμπεριφορά και πρέπει να 
αποσυρθεί … Όσο η κοινωνία μας και οι δομές της δεν αντιστοιχούν στις βόρειες χώρες αυτός ο νόμος δεν 
αντιστοιχεί σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν δομές ! …. Τα παιδιά στην Ελλάδα είναι δεμένα με τη μητέρα τους με 
Πολύ ισχυρούς δεσμούς που ξεκινάνε από την περίοδο της γαλουχίας και δεν διακόπτονται έτσι βίαια επειδή θα 
βγει ένας νόμος που κάθετα σε όλους θα ορίζει + επιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία … Ελλάδα είμαστε, όχι 
για τα αιτήματα του λόμπι!!! Οι σωστοί πατεράδες δεν περιμένουν κανέναν νόμο!!!!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:49 | Διονυσια Ανδρεαδακη Ο νόμος δεν θα πρέπει να αναφέρει μόνο «ουσιαστική» αλλά 
και «ισόχρονη με εναλλασσόμενη διαμονή» συμμετοχή των γονέων στην ανατροφή των τέκνων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:25 | Κωστας Οικονομοπουλος 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:20 | Rokas Είναι ευκαιρία να αλλάξει η υπάρχουσα κατάσταση και να δοθεί η δυνατότητα 
νομοθετημένη και στον πατέρα να έχει περισσότερο χρόνο με τα τέκνα του, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με 
ξεκάθαρη νομοθεσία που περιγράφει εναλλασσόμενη κατοικία και ποσοστό διαμοιρασμού του χρόνου ανά γονέα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 15:51 | Ραφαήλα Αναστασίου Ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων και εναλλασσόμενη 
κατοικία. Το καλύτερο για το συμφέρον του παιδιού. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:08 | Γρηγόρης Αναστασιαδης ‘Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:29 | Λήδα Παπακωνσταντίνου Είναι αδιανόητο να προκαθορίζεται και να ιεραρχείται το 
συμφέρον του παιδιού κατά αυτό τον τρόπο. Από πού κι ως πού εξυπηρετείται ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ από τη συμμετοχή και 
των δύο γονέων; Παρ’όλο που το άρθρο αφορά το συμφέρον του τέκνου, ό,τι αναγράφεται επικεντρώνεται στη 
ρύθμιση της σχέσεως των γονέων και των μεταξύ τους διακανονισμών. Τι εστί <>; Όποια συμπεριφορά κι αν είναι 
αυτή; Από παραμέληση μέχρι κακοποίηση; Το νομοσχέδιο ΠΡΕΠΕΙ να έχει παιδικοκεντρικό χαρακτήρα, δηλαδή να 
επιτρέπει τις ατομικές αξιολογήσεις, να επικεντρώνεται πράγματι στο συμφέρον του τέκνου και όχι έναντι αυτού 
στη συμπεριφορά των γονέων του και να βασίζεται σε εμπειρικά τεκμήρια. Τέλος, τοποθετείστε πολύ αόριστα και 
επικίνδυνα για τη διαφορετικότητα. Πώς προστατεύετε και κατοχυρώνετε τα δικαιώματα πχ. της ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητας; Πώς εξασφαλίζεται η σχέση τους με τα τέκνα τους; 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:26 | Κωνσταντίνος Αναγνώστου Θα πρέπει να γίνει σαφής και ρητη διατύπωση για την 
εναλλασσόμεη διαμονή του τέκνου και με τους δύο γονείς και φυσικά αν δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί 
αυτοί θα πρέπει να ειναι ισόχρονη. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:24 | Μιχάλης Αμπατζίδης Το συμφέρον του τέκνου απαιτεί την ισόχρονη παρουσία και των 
δύο γονέων (εφόσον είναι κατάλληλοι) στο μεγάλωμα των παιδιών και με εναλλασσόμενη κατοικία αν ειναι 
δυνατόν. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:58 | Αλέξανδρος Αμανατίδης Το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης το αναφέρει 
καθαρά. Ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:12 | Αθανασία Αλεφαντινού Κανένα παιδί θα πρέπει να στερείται τους γονείς του.Να 
επανέλθει το ισόχρονη μαζί με το ουσιαστική όπως ήταν και στο προσχέδιο του νόμου και επίσης να εισαχθεί στο 
συμφέρον του τέκνου ως πρώτη επιλογή η εναλλασσόμενη κατοικία. 
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29 Μαρτίου 2021, 15:19 | Χαρίσης Αλεξιάδης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:03 | Αλέκος Αλεξανδράκης Στο προσχέδιο υπήρχε επίσης η λέξη ισόχρονη εκτός από 
ουσιαστική. Θα πρέπει να επανέλθει συνοδευόμενη από αναφορά στην εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
οικίες των γονέων του. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:36 | Δημητριος Ακριβός ‘Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:57 | Κασσιανή Αθανασίου Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο γονείς το ίδιο.Να προστεθεί 
το «ισόχρονη» μαζί με το «ουσιαστική». 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:13 | Παπα Αθανασια Σαν μητέρα και κόρη δεν μπορώ να φανταστώ πως το συμφέρον του 
τέκνου σε περίπτωση κατάλληλων γονέων δεν εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη παρουσία και των δύο 
γονέων με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:00 | Λεωνίδας Αδαμίδης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΤΑΣ Άρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:45 | Ιωάννης Αγγελου Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, 
ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του με εναλλασσόμεη κατοικία από 1/2 
έως το ελάχιστο 1/3 του συνολικού χρόνου του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:47 | Γιώργος Αγγελίδης Προτείνω την εξής διατύπωση: Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:12 | Γεωργια Σοφουλη Στο συμφερ́ον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:13 | Γιώργος Αγγελάκης Θα πρέπει να προστεθεί και το «ισοχρόνη» πριν το ουσιαστική 
συμμετοχή. Επίσης να γίνεται σαφής αναφορά στην εναλλασσόμεη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:25 | Κων/Νος Αγαπητος Δε γινεται να είναι ουσιαστική αν δεν είναι ισόχρονη η παρουσία 
και των δύο γονέων με εναλλασσόμενη διαμονή. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:41 | αθανασιος κροκιδης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.τα παιδια δικαιουντε να εχουν κ τους δυο γονεις. 
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29 Μαρτίου 2021, 14:35 | Σοφια Αναστασοπουλου Άρθρο 5: Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων συνιστά την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους 
κατάσταση. Η εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:19 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Το αναφερόμενο συμφέρον του τέκνου δεν είναι ίδιο για όλα τα παιδιά. Αυτό 
που είναι το καλύτερο για το ένα μπορεί να είναι καταστροφικό για το άλλο. Οι συνθήκες ζωής δεν είναι ίδιες για 
όλα τα παιδιά ούτε οι ανάγκες τους. Θα πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά κάθε οικογένεια, κάθε παιδί και κάθε 
γονιός. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:54 | Βάσω Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 2 γονέων, πως ακριβώς θα 
εξακριβωθεί; Όταν το παιδί πηγαίνει στον μπαμπά και επιστρέφει αδιάβαστο ή διαβασμένο/ γραμμένο από τον 
μπαμπά. Όταν όλη την ώρα η μόνη απασχόληση είναι τα ηλεκτρονικα επι 7-8 ώρες την ημέρα άνω οι ειδικοί 
προτείνουν μέχρι 2 ώρες το πολύ την ημέρα; Όταν ο μπαμπάς βρίσκει δικαιολογίες (όχι από την στέρηση του 
παιδιού λόγω χωρισμού) για να μην πάει το παιδί στις δραστηριότητες του (1 άθλημα και 1 ξένη γλώσσα , όχι κάτι 
υπερβολικό) , γιατί εκείνος βαριέται και προτιμάει να έχει το παιδί εγκλωβισμένο χωρίς τη δυνατότητα να 
«ανοίξει» τα φτερά του… Όταν ο μπαμπάς από εκδίκηση στη μητέρα κάνει ακριβώς το αντίθετο από την κοινή 
λογική (όχι τη λογική της μητέρας) ; Όταν ο μπαμπάς χρησιμοποιεί το παιδί για να πατήσει πάνω του και να νιώσει 
ότι συνεχίζει να ελέγχει κάποιον; 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:45 | Τζαντζαρούδη Αναστασία Άρθρο 5: Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων 
έχουν ανάγκη και τους 2! Η αγάπη δεν περιορίζεται σε ένα σπίτι μόνο!! Άρθρο 1511 «»Ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων». 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:56 | Ευστράτιος Αγγελακακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:02 | Γιάννης Αγαπηδάκης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο  
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
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τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:13 | Μαυριδου Αναστασία ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:52 | Kostas Ntobas Γιατι δεν μπορουμε να κανουμε το αυτονοητο!!!??? ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ – Ο γονεας που θελει να ειναι παρον δεν γινεται να τον μπλοκαρουμε!!!2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:18 | ΣΠΥΡΟΣ Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική 
συμμετοχή (ΙΣΟΤΙΜΑ Κ ΙΣΟΧΡΟΝΑ) και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του……. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:29 | Christos ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:28 | Γιαννης Αναστασακης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:43 | Μαριδάκης Ιωάννης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:04 | Χάρης Π Γιατί ο νομοθέτης ισοπεδώνει τα πάντα και τα βάζει στην ίδια κατηγορία? 
Ακόμη και τώρα που καλλιεργείται το έδαφος για περισσότερη εξειδίκευση στους δικαστές μας, τους στερεί το 
δικαίωμα για εξατομικευμένη απόφαση? Γιατί φοβούνται κάποιοι την κρίση των δικαστών? Ρητορική ερώτηση. 
Είναι γνωστό, έχει βουίξει ο κόσμος. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:41 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου Άρθρο 5Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων συνιστά την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική 
τους κατάσταση. Η εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:21 | Στέλιος Ας μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας έχει ψηφιστεί η ισότητα εδώ και πολλά χρόνια 
η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών… θεωρω τυχερό τον εαυτό μου που δεν έχω κάνει παιδιά σε αυτή τη χώρα. 
Βλέπω τα εγγόνια των αδερφών μου, τα παιδιά των ανιψιών μου να μεγαλώνουν χωρίς τον πατέρα τους, επειδή 
χώρισαν οι γονείς… Το δίκαιο και σωστό θα είναι να διορθωθεί το αρθρο 1511 παρ. 2 και να γίνει πιο συγκεκριμένο 
«Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ , ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ». 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:17 | Μπρομιρακης Γιάννης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 



1707 
 

 
29 Μαρτίου 2021, 14:59 | Μποτσαρης Το συμφέρον του τέκνου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ. Κανένας γονιός 
δεν είναι ίδιος συνεπώς δεν φροντίζουν όλοι οι γονείς ομοίως, το συμφέρον του παιδιού τους. Σε λίγο θα μας 
πείτε να υπάρχει και ενιαίος ποινικός κώδικας.. Όλα τα πλημμελήματα 2 χρόνια. Όλα τα κακουργήματα 10 χρόνια. 
Αν είναι δυνατόν! 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:21 | Ρουλα Τσιρογιαννη Tο συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη 
κατοικία με αυτούς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:14 | Βασίλης Πλιτσικας Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:31 | Μαρία Γ. στο άρθρο 2 να προστεθεί επίσης οπωσδήποτε.... Η απόφαση του δικαστηρίου 
λαμβάνει ιδίως υπόψη τον πρότερο βίο των γονέων έναντι του τέκνου, τη σταθερότητα ή την τυχών εγκατάλειψη, 
την ανάληψη και τήρηση ευθυνών, την προσφορά τους, την στάση και συμπεριφορά του κάθε γονέα έναντι του 
τέκνου καθώς και τις έως τώρα συνθήκες ζωής του τέκνου.. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:39 | Κικη Αμουτζογλου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:51 | Βασίλης Παπας Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
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29 Μαρτίου 2021, 13:32 | Στελλα Δεν νοείται συμφέρων του παιδιών να μεγαλώνουν μόνο με τον έναν γονέα! 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:39 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 

άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου 
– Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1511 (…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:55 | Α.Δ. Ειναι αδιανόητο να περιγράφεται το συμφέρον του παιδιού. Αυτο είναι κατι το 
οποίο αποφασίζει το δικαστηριο και ειναι διαφορετικο σε καθε περίπτωση. Δεν είναι πάντα προς το συμφέρον 
του παιδιού η παρουσία και των δύο γονέων. Υπάρχουτν οι περιπτώσεις κακοποίησης οι οποιοες ειναι και παρα 
πολυ συχνες. Δεν γινεται να υπάρχει νομοθέτηση η οποία να περιλαμβάνει μόνο τις ιδανικές περιπτώσεις 
διαζυγυων. Ο νόμος θα ισχύει για όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά της χώρας και πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι περιπτώσεις χωρίς να υποβάλλεται στον δικαστή πως θα κρίνει. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:49 | Βασίλης Κοτζιας Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:46 | Παλαιοκρασσά Λ Το αναφερόμενο συμφέρον του τέκνου δεν είναι ίδιο για όλα τα 
παιδιά. Αυτό που είναι το καλύτερο για το ένα μπορεί να είναι καταστροφικό για το άλλο. Τα παιδιά δεν έχουν 
ανάγκη απο τίτλο γονέα αλλά απο τις πράξεις του γονέα και αυτό δεν είναι αυτονόητο και ενιαίο για όλους. Οι 
συνθήκες ζωής δεν είναι ίδιες για όλα τα παιδιά ούτε οι ανάγκες τους. Θα πρέπει να αξιολογείτε ξεχωριστά κάθε 
οικογένεια, κάθε παιδί και κάθε γονιός. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:37 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εδώ και 2 έτη βρίσκομαι σε διάσταση με την σύζυγο μου. Η 
μοναδική κόρη μου τότε ήταν μόλις 2 ετών και η δικαστής αποφάσισε ότι παρά το γεγονός ότι είναι πεπεισμένη 
πως είμαι εξαιρετικός πατέρας και φροντίζω άψογα την κόρη μου, το συμφέρον του παιδιού επιβάλλει, να μείνει 
με την μητέρα και εγώ να «επικοινωνώ» μόλις 3 ώρες κάθε εβδομάδα και 2 ΣΚ κάθε μήνα. Κανένα άλλο 
επιχείρημα. Καμία αιτιολόγηση. Στη δικαιοσύνη μας λοιπόν, φαίνεται πως αποτελεί συμφέρον του παιδιού η 
γονεϊκή αποξένωση σε μια ηλικία που το παιδί δεν μπορεί να συγκρατήσει καν αναμνήσεις. Έκτοτε ξεκίνησε μια 
δικαστική διαμάχη κατά την οποία διαπίστωσα μετά λύπης τον ρατσισμό – και εννοώ κάθε έννοια της λέξης – με 
τον οποίο αντιμετωπίζεται από την Ελ. Δικαιοσύνη ένας πατέρας όταν αποζητά το αυτονόητο, να βρίσκεται μαζί 
με το παιδί του. Είναι πραγματικά ντροπή μας ως Κοινωνία, ως Δημοκρατία, ως Κράτος Δικαίου. Το παιδί έχει 
ανάγκη και από τους δύο γονείς. Πραγματική, ουσιαστική ανάγκη. Είναι ανάγκη των παιδιών να ασκείται η 
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Επιμέλεια από κοινού με ισόχρονη συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου και 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:21 | Βασίλης ΚΟΖΟΝΑΚΗΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:01 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το 
ισχύον οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το 
συμφέρον του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και 
περιγραφής αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του 
Δικαστή, αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις 
οποίες το συμφέρον του παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε 
άλλου δικαιώματος των γονέων του. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:29 | Βασίλης ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:49 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
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29 Μαρτίου 2021, 13:09 | Βασίλης ΓΚΟΥΜΑΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:44 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΥ ΠΡΟΣ Θοδωρή και Σπύρο: Αγάπες μου, όταν με 
ρωτάγατε με το αθώο μυαλουδάκι σας: ποιός μπαμπά δε μας αφήνει να κοιμηθούμε μαζί, και γιατί δεν μας πας 
σχολείο πιά, εγώ δεν ήξερα τι να απαντήσω. Σας έλεγα θα γίνει αυτό σύντομα καρδούλες μου, όταν το πει ο 
ουρανός. Ευελπιστούσα δηλαδή, στο νέο νόμο που τόσο καιρό είναι στα σκαριά, ώστε να αποκατασταθεί το 
δικαίωμα των 2 παιδιών μου, 2.5 και 5 ετών να με έχουν γονέα τους, όπως ακριβώς με είχαν και πριν τη διαστασή 
μου με τη μητέρα τους, απόφαση που μονομερώς ελήφθη από εκείνη. Από τότε, η εν λόγω κυρία και η οικογενειά 
της , φέρονται λες και τα παιδιά μας αποτελούν κάποιο περιουσιακό τους στοιχείο και επιτρέπουν επικοινωνία με 
το δελτίο, προς εκβιασμό μου, ώστε να επιτυγχάνουν με νομικά τερτίπια, όλο και μεγαλύτερα ποσά διατροφής, 
ώστε μόνο τότε να επιτρέψουν ολοκληρωμένη επικοινωνία. ΚΑΙ ΕΡΩΤΩ? ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ? ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ουσιαστικά τον πατέρα τους, γινόμενα αντικείμενο οικονομικής πίεσης και 
εκβιασμών, που ασκείται από τη μητέρα τους σε μενα? Η μητέρα τους, πριν με εκδιώξει κακήν – κακώς από το 
σπίτι, εργαζόταν κανονικά και τα παιδιά όταν αυτή εργαζόταν, τα είχα αναλάβει εγώ. Μετά τη διάσταση και 
κατόπιν συμβουλών από τη δικηγόρο της, σταμάτησε εσκεμμένα να δουλεύει, προκειμένου να αξιώσει 
μεγαλύτερα οικονομικά κέρδη από εμένα. ΚΑΙ ΕΡΩΤΩ? Γιατί να μην κρατάω κι εγώ τα παιδιά μου, όπως μέχρι 
τώρα για να δουλεύει εκείνη? Είναι αυτό ισότητα????? Αγάπες μου, Σύντομα κοντά σας, όπως σας υποσχέθηκα, 
με το νέο νόμο αυτόν. ΟΜΩΣ ΚΑΝΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕ: Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλυτώσει το 
παιδί, υπάρχει ελπίδα….. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:13 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ Για το Αρθρο 1511:Επειδή μιλάμε για συμφέρον του τέκνου και 
αυτή πρέπει να είναι πρωτίστως, η κατεύθυνση του νέου νομοσχεδίου: Πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα 
ηισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες και των δύο γονέων σε κάθε περίπτωση που η χρονική/χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των 
δύο κατοικιών είναι μέσα σε λογικά όρια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:22 | Εμμανουέλα Αλεξάκη ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:37 | Αλέξανδρος Ρουβάς ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:18 | Βαλλια Γεωργάκη Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:28 | Βαγγελης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:47 | Βαγγέλης Τζιαβολιας Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:27 | Μαρια Αλεξακη Άρθρο 5 Ασκώ με τον πρώην σύζυγο μου άτυπα την συνεπιμέλεια 7 
χρόνια και έχουμε 2 δίδυμα σχεδόν στην εφηβεία. Προτείνω ΑΠΟΛΥΤΑ την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους. Πόσα παιδιά δεν έχουν σπίτι να μείνουν!!! Η 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 2 κατοικίες των γονιών τους δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να εκτιμήσουν 
πολλά πράγματα στην ζωή τους. Και κυρίως δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίζουν από κοινού και εξίσου την αγάπη 
των γονιών τους. ΔΕΝ δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα δημιουργούν οι αποκλειστικότητες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:41 | Μαρια Ψαρα ‘Αρθρο 1511 Συμφέρον τεκ́νου 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
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φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτερ́ων. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δυο γονείς. 
Ναι στην συνεπιμέλεια. Οχι στους εγωισμούς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:09 | Μ.Μ ΝΟΜΙΚΟΣ Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού και 
Εφήβου, έστειλε επιστολή “χαστούκι” για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου και Πρόεδρο Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, 
τονίζοντας ότι η άποψη της Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε. είναι ότι πρέπει να προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και 
επικοινωνίας παιδιών-γονέων, και κάθε φορά να επιλέγεται η καταλληλότερη για το συγκεκριμένο παιδί, χωρίς 
να επιβάλλεται υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση συν-επιμέλειας ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των 
παιδιών με καθένα από τους δύο γονείς. Τονίστηκε επίσης, ότι “σολομώντειες λύσεις” του δοσίματος δηλαδή σε 
όλες της περιπτώσεις συνεπιμέλειας και του 1/3 τουλάχιστον του χρόνου για επικοινωνία, δεν είναι προς το 
συμφέρον του παιδιού, γι’ αυτό και η μορφή της επιμέλειας δεν πρέπει να ρυθμίζεται άκαμπτα και οριζόντια. 
Ακολουθεί η επιστολή Προς: κ. Ι. Τέντε Πρόεδρο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση του 
Οικογενειακού Δικαίου Πρόεδρο Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου Αξιότιμε κύριε Ι. Τέντε, Ενόψει της 
εξαγγελθείσας αναμόρφωσης του Οικογενειακού Δικαίου και της έντονης δημόσιας συζήτησης, ιδίως σε σχέση με 
το θέμα της συν-επιμέλειας, η Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε., επίσημος επιστημονικός φορέας των Ψυχιάτρων Παιδιού και 
Εφήβου, επεξεργάστηκε τα θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις του χωρισμού/ διαζυγίου των γονέων και της 
διάσπασης της οικογενειακής ενότητας στην ψυχική υγεία των παιδιών, και παραθέτει τις απόψεις της σχετικά. Ι. 
H εδραιωμένη επιστημονική γνώση, η σύγχρονη βιβλιογραφία*, και η κλινική πρακτική, επιβεβαιώνουν ότι για 
την ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών και για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, είναι 
απαραίτητη η ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή τους, και η μεταξύ τους συνεργασία με 
γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των παιδιών. ΙΙ. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό σύστημα, οι γονείς είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την ανατροφή των παιδιών τους, στις δε περιπτώσεις διάσπασης του οικογενειακού δεσμού, 
εφόσον οι γονείς δεν συμφωνούν μεταξύ τους, το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της επιμέλειας του 
παιδιού, είτε στον έναν γονέα, είτε και στους δύο, σε διάφορους χρονικούς ή λειτουργικούς συνδυασμούς συν-
επιμέλειας, είτε σε τρίτο άτομο, με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. ΙΙΙ. Εξαιρετικά 
σημαντικά σημεία σε σχέση με το συμφέρον του παιδιού είναι η αξιολόγηση της επάρκειας / καταλληλότητας 
κάθε γονέα στην άσκηση του ρόλου του και της δυνατότητας ανταπόκρισής του στις υποχρεώσεις και ευθύνες 
που απορρέουν από αυτόν, όπως επίσης και η εκτίμηση των σχέσεων του παιδιού με τον κάθε γονέα. Και για μεν 
τη γονική επάρκεια, τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων αυτονόητη η δυνατότητα των 
γονέων να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών τους, οι δε σχέσεις του παιδιού με τον κάθε γονέα, δεν 
διαμορφώνονται «εν κενώ» μετά το χωρισμό τους αλλά αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης φάσης ζωής της 
οικογένειας. Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την ψυχική υγεία και την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών 
μετά το χωρισμό των γονέων τους, είναι η συνεργασία των γονέων πριν, στη διάρκεια, και μετά το χωρισμό τους. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία τα παιδιά των έντονα συγκρουσιακών διαζυγίων αναφέρονται ως τα «παιδιά του 
Αρμαγεδδώνα», οι δε επιπτώσεις των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και της αντιδικίας των γονέων στην ψυχική 
τους υγεία είναι ολέθριες. Επομένως, κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών είναι η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ελεύθερου συγκρούσεων. ΙV. Εξαιρετικής σημασίας για τη 
ρύθμιση της επιμέλειας είναι επίσης η ηλικία του παιδιού, δεδομένου ότι οι ανάγκες του παιδιού και η δυνατότητα 
προσαρμογής του διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το αναπτυξιακό στάδιο, ατομικά χαρακτηριστικά, και 
ενδεχόμενες συναισθηματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο, να εξασφαλίζεται 
σταθερότητα στο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες, κύκλος συνομηλίκων, κ.λπ.) 
και στις συνθήκες ανατροφής. Ιδίως τα βρέφη και νήπια, έχουν ανάγκη από σταθερά σημεία αναφοράς καθώς σε 
περιπτώσεις συνεχόμενων μεταβολών στο περιβάλλον τους εκδηλώνουν συμπτώματα άγχους και 
συναισθηματικές δυσκολίες, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι, έχουν ανάγκη από σταθερό 
περιβάλλον, για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με συνομηλίκους, και από σταθερότητα στον τρόπο 
ανατροφής. V. Όσον αφορά τις μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της συν-επιμέλειας, και επομένως της 
εναλλασσόμενης διαμονής των παιδιών, στην ψυχική υγεία παιδιών και γονέων, τα συμπεράσματα είναι 
αντικρουόμενα και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, προς το παρόν τουλάχιστον, με επιφύλαξη. Οι περισσότερες 
μελέτες είναι συγχρονικές, λόγω και της πρόσφατης σχετικά εφαρμογής της χρονικής συν-επιμέλειας, τα δείγματα 
είναι μικρά, και δεν υπάρχουν διαμήκεις μελέτες που να επιβεβαιώνουν τις όποιες επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. 
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Επιπρόσθετα, μελέτες που αναφέρουν θετικά αποτελέσματα, προέρχονται από χώρες με διαφορετικές κοινωνικές 
συνθήκες όπου η επιλογή της συν-επιμέλειας έχει γίνει από τους ίδιους τους γονείς με έγκριση και υποστήριξη 
των δικαστικών ή/και κοινωνικών υπηρεσιών. Επομένως, δεν αντανακλούν το ποσοστό του χρόνου που 
μοιράζονται τα παιδιά με καθένα από τους δύο γονείς, αλλά τη θετική μάλλον επίδραση της συνεννόησης και 
συνεργασίας μεταξύ των γονέων. Αντίθετα, στα συγκρουσιακά διαζύγια οι γονείς αναλώνονται στην επίλυση των 
δικών τους ενδοψυχικών και διαπροσωπικών προβλημάτων και δεν είναι σε θέση να θέσουν σε προτεραιότητα 
τις ανάγκες των παιδιών, με αρνητικές συνέπειες στον ψυχισμό και την εξέλιξή τους. Τα αίτια των γονικών 
συγκρούσεων συχνά είναι πολύ βαθύτερα, και δεν αναμένεται να λυθούν απλά με το ισόχρονο μοίρασμα της 
επιμέλειας, αλλά με κατάλληλη υποστήριξη των γονέων, όπως προτείνεται παρακάτω. VI. Συμπερασματικά, 
προκειμένου τα παιδιά να δομήσουν υγιή ψυχισμό και να εξελιχθούν προσωπικά και κοινωνικά, έχουν απόλυτη 
ανάγκη από γονείς επαρκείς και συνεργαζόμενους στην φροντίδα και ανατροφή τους, και από σταθερή και 
προβλέψιμη καθημερινότητα, σύμφωνα πάντοτε με τις αναπτυξιακές και ατομικές τους ανάγκες. Η ρύθμιση της 
επιμέλειας, είτε συναινετικά είτε με απόφαση Δικαστηρίου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω και να 
αποφασίζεται με κριτήριο το συμφέρον του συγκεκριμένου κάθε φορά παιδιού. Και προκειμένου να 
διασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού η ουσία των αποφάσεων πρέπει να εκπληρώνει τις βασικές 
συναισθηματικές και αναπτυξιακές του ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τη συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού, η 
αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, και άλλους 
εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. VII. Η άποψη της Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε. είναι ότι πρέπει να 
προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιών-γονέων, και κάθε φορά να επιλέγεται η 
καταλληλότερη για το συγκεκριμένο παιδί, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση συν-
επιμέλειας ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των παιδιών με καθένα από τους δύο γονείς. Στις περιπτώσεις 
όπου οι γονείς διαφωνούν έντονα και δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για την επιμέλεια των παιδιών 
τους, επιβάλλεται να προβλεφθεί μια σειρά μέτρων για την προστασία των παιδιών και την διασφάλιση της κατά 
το δυνατόν βέλτιστης επαφής και επικοινωνίας και με τους δύο γονείς. Ως τέτοια μέτρα προτείνονται: Η 
υποχρέωση των αντιδικούντων γονέων να παρακολουθήσουν, πριν την προσφυγή στο δικαστήριο, συνεδρίες 
οικογενειακής διαμεσολάβησης από ειδικά εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους διαμεσολαβητές ειδικούς 
ψυχικής υγείας. Στόχος της διαμεσολάβησης θα είναι η προαγωγή της λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ των 
γονέων και η δημιουργία ενός σχεδίου ανατροφής των παιδιών, το οποίο θα αναγνωρίζει και θα ανταποκρίνεται 
στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Η συμφωνία των γονέων για τη ρύθμιση της επιμέλειας, της επικοινωνίας, και 
της διατροφής, και το σχέδιο ανατροφής, θα υποβάλλονται προς κρίση στο δικαστήριο. Από τη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης μπορεί να προκύψει ότι ενδείκνυται ή/και επιβάλλεται η συμβουλευτική γονέων από ειδικούς 
ψυχικής υγείας, με στόχο, μέσω της ουσιαστικής κατανόησης των αναγκών, των συναισθημάτων, και της 
συμπεριφοράς των παιδιών μετά το χωρισμό, να προωθηθεί η κατάλληλη ανταπόκριση κάθε γονέα στις ανάγκες 
των παιδιών, και να υποστηριχθούν οι γονείς στο ρόλο τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θεωρούμε ότι 
οι αλλαγές που συμβαίνουν μετά το χωρισμό των γονέων και τη διάσπαση της οικογενειακής ενότητας επηρεάζουν 
τη ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, επομένως ο θεσμός της συμβουλευτικής γονέων σε 
κάθε περίπτωση διαζυγίου, θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος. Επιπλέον, η Πολιτεία θα πρέπει να 
θεσμοθετήσει το Οικογενειακό δικαστήριο, στο οποίο οπωσδήποτε θα προβλέπεται η δημιουργία 
διεπιστημονικής ομάδας με θέσεις ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, με 
εξειδίκευση στο πεδίο αυτό, που θα εκτιμούν την κάθε περίπτωση και θα επικουρούν τον δικαστή στην απόφασή 
του. Την έλλειψη αυτή «υποκαθιστούν» σήμερα οι αντίδικοι γονείς, προσκομίζοντας γνωματεύσεις από ειδικούς 
ψυχικής υγείας, συνήθως αντικρουόμενες, τις οποίες λαμβάνουν κατά περίπτωση υπόψη οι δικαστές, 
αναλώνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από τη ζωή των παιδιών, αλλά και των ιδίων, δαπανώντας μεγάλα ποσά, και 
επιβαρύνοντας την απονομή της δικαιοσύνης. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά κυρίως γιατί η ανάπτυξη των 
παιδιών δεν μπορεί να περιμένει, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την ταχεία διεκπεραίωση αυτών των 
οικογενειακών υποθέσεων. Οι Ψυχίατροι Παιδιού και Εφήβου, πιστεύουμε πως με αυτή την τριπλή θεσμική 
πλαισίωση, υποχρεωτική διαμεσολάβηση από ειδικούς ψυχικής υγείας – συμβουλευτική γονέων – οικογενειακό 
δικαστήριο, θα υποστηριχθούν οι γονείς στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου, με στόχο το όφελος του παιδιού 
και την διασφάλιση μιας αρμονικής και ισότιμης σχέσης του και με τους δύο γονείς. Ειδικά για την πρόταση 
νομοθετικής ρύθμισης της συν-επιμέλειας ως «υποχρεωτικής», που όπως εξαγγέλθηκε έχει σκοπό να 
προστατεύσει τα παιδιά από την εργαλειοποίησή τους εν μέσω συγκρουσιακών διαζυγίων αλλά και να 
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διασφαλίσει τα δικαιώματα των γονέων στο να μοιράζονται τη ζωή των παιδιών τους, επειδή κάθε περίπτωση 
παιδιού και γονέων είναι διαφορετική, και ιδίως επειδή στα συγκρουσιακά διαζύγια υπάρχουν όλα τα 
προαναφερόμενα πολύπλοκα θέματα της ψυχικής ζωής των γονέων και των παιδιών, θεωρούμε ότι 
“σολομώντειες λύσεις” δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, γι’ αυτό και η μορφή της επιμέλειας δεν πρέπει 
να ρυθμίζεται άκαμπτα και οριζόντια. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε τη νομοθετική πρόβλεψη της 
παρακολούθησης, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, της εφαρμογής των αποφάσεων ανάθεσης 
επιμέλειας και του ελέγχου των αποτελεσμάτων τους, όπως επίσης και της αναθεώρησης των αποφάσεων, όποτε 
προκύπτει ανάγκη. Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου παραμένει στη 
διάθεση της Πολιτείας για οποιαδήποτε περαιτέρω συμβολή στο συγκεκριμένο έργο, εφόσον της ζητηθεί. Για το 
Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων. Η σχετική βιβλιογραφία θα 
είναι στη διάθεσή σας εφόσον ζητηθεί. Αυτή την επιστολή, που εστάλη στις 26/2/2021, προφανώς διάβασε και ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης, που σαν γιατρός μικροβιολόγος που είναι πρέπει να δείξει ευαισθησία και να πάρει 
επιτέλους πίσω αυτό τον παρανοϊκό νόμο και να δώσει ένα τουλάχιστον έτος σαν ελάχιστο χρόνο διαβουλεύσεων 
με τους πραγματικά ειδικούς για να παρθεί απόφαση τι ακριβώς θα πρέπει να προστεθεί στο ήδη υπάρχον νομικό 
πλαίσιο το οποίο είναι μεν πλήρες, αλλά δεν λειτουργεί, αφού οι τοξικοί σύζυγοι και γονείς που καταστρέφουν τα 
παιδιά αλλά και τους/τις συντρόφους τους, πρέπει επιτέλους να εντοπίζονται και να εμποδίζονται από το να 
συνεχίσουν την καταστροφική τους δράση. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΙΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ.ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:49 | Βαγγέλης Βαμβουνακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:15 | Χρήστος Κυριακός ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:01 | ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
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εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:28 | Σοφία Αϊβαζίδου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνουΑρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:45 | Αργύρης Κυριακός Στο συμφερ́ον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:26 | Φωτεινή Αγγελοπούλου Άρθρο 5Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Να μην 
μεγαλώσουν στην ανισότητα που μεγαλώσαμε εγώ με τα αδέρφια μου. Ο μπαμπάκας μου είναι διαμάντι και 
έχασα όλη την παιδί μου ηλικία μαζί του ΑΝΑΙΤΙΑ!!! Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για μπαλάκι, βαλίτσα 
κλπ. Την αγάπη του μπαμπάκα μου στην παιδική μου ηλικία δεν μου την πρόσφερε κανένα έπιπλο. ΗΜΑΡΤΟΝ! 
Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών μας. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία δεν είναι πρόβλημα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:10 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ Τ. Η διατήρηση της σχέσης και με τους δύο γονείς είναι απαραίτητη για την 
ομαλή ανάπτυξη των παιδιών. Πώς να επιτευχθεί αυτό λοιπόν αν δεν υπάρχει ισόποση συμβολή και των δύο 
γονέων;2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της 
διαδικασίας και τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:30 | Χρήστος Δημόπουλος Είμαι ένας διαζευγμένος πατέρας που δεν έχω κατηγορηθεί για 
οποιαδήποτε μορφής κακοποίησης με καθαρό ποινικό μητρώο και από την στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία του 
διαζυγίου βλέπω το παιδί μου κάθε δεύτερο σαββατοκύριακο τον μήνα και δυο καθημερινές από 3 ώρες πάντα 
με την αγωνιά του ρολογιού, μαζί με μένα είναι και όλο τα οικογενειακό μου περιβάλλον που έχει απομακρυνθεί 
αναίτια από το παιδί μου. Να σας υπογραμμίσω ότι εξ αρχής έχω ζήτηση την συνεπιμελεια του παιδιού και 
καταβάλλω ανελλιπώς την διατροφή που μου έχει ορίσει το δικαστήριο. Η απόσταση της κατοικίας μου είναι στα 
2χλμ από στο σχολειό του παιδιού. Σε όλα τα δικαστήρια που έχουν γίνει εγώ μάχομαι για το δικαίωμα του παιδιού 
μου να έχει τον ίδιο χρόνο και να απολαμβάνει και την δίκη μου παρουσία στην ανατροφή του. Είμαι σίγουρος 
πως όταν το παιδί μου ρωτήσει γιατί μπαμπά δεν σε έβλεπα περισσότερο αφού το ήθελα και εγω το ήθελες και 
εσύ, οι δικαστές και οι νομοθέτες δεν θα είναι εκεί για να του δώσουν την απάντηση. Ισος χρόνος από κοινού και 
εξίσου γονική μέριμνα με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:19 | Βαγγέλης Κυριακός ‘Αρθρο 1511: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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29 Μαρτίου 2021, 12:58 | Μάρθα Αγγελιδη Άρθρο 5: Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση το σπίτι 
που μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:11 | Μαρία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:33 | χρυσα Σαν μανα μου φαινεται αδιανοητο να μεγαλωνουν τα παιδια χωρις κ τους 2 
γονεις. το λενε αλλωστε κ ολες οι συγχρω=ονες επιστημονικες μελετεςΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση 
άρθρου 1511 ΑΚ. ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:43 | Αριστοτέλης Δασκαλακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:14 | Αναστάσιος ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Άρθρο 55.1. 
να υπογράψουν και / ή να κυρώσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων 
των Παιδιών (ETS No. 160) και της σύμβαση για την επικοινωνία με τα τέκνα (ETS No. 192). [η Ελλάδα δεν την έχει 
κυρώσει].5.2. να υπογράψουν και / ή να κυρώσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 
για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της, 
περιλαμβανομένης της εξασφάλισης . η συνεργασία και η ταχεία δράση των αρχών που είναι αρμόδιες για την 
εφαρμογή της. Συζήτηση στην Συνέλευσης της 2 Οκτωβρίου 2015 (36η Συνεδρίαση, βλέπε έγγραφο 13870, έκθεση 
της Επιτροπής για την ισότητα και κατά των διακρίσεων, εισηγήτρια η κ. Françoise HETTO-Gaash και Doc 13896, 
γνώμη. της Επιτροπής για Κοινωνικά θέματα, θέματα Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης, εισηγητής: ο κ Stefan 
Schennach). Το κείμενο εγκρίθηκε από τη Συνέλευση στις 2 Οκτωβρίου 2015 (36η Συνεδρίαση). 2. Ψήφισμα 2079 
το ψήφισμα (2015)5.3. για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ισότητα των γονέων έναντι των παιδιών τους, τόσο 
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στη νομοθεσία τους όσο και στις διοικητικές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κάθε γονέας έχει το 
δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και την ανάπτυξη 
των παιδιών τους, προς το βέλτιστο συμφέρον τους5.4. να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε διαφορά μεταξύ 
των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή όχι.5.5. να 
εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το χωρισμό, 
περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της 
ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των 
παιδιών.5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα που το αφορούν αφού κριθεί 
ότι έχει την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις.5.7. να λάβουν υπόψη την 
εναλλασσόμενη κατοικία κατά την απονομή των κοινωνικών παροχών.5.8. να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κατοικία των παιδιών και το 
δικαίωμα επίσκεψης, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τις καταγγελίες περί του ότι το παιδί δεν έχει εκπροσωπηθεί.5.9. 
να ενθαρρύνουν κατά περίπτωση, την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των οικογενειακών υποθέσεων 
που αφορούν τα παιδιά, ιδίως με τη θέσπιση υποχρεωτικής ενημερωτικής συνάντησης με εντολή του δικαστή, 
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους γονείς για το γεγονός ότι η εναλλασσόμενη κατοικία μπορεί να είναι η 
καλύτερη επιλογή σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας 
τέτοιας λύσης, εξασφαλίζοντας ότι οι διαμεσολαβητές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ενθαρρύνουν 
την πολυ επιστημονική συνεργασία με βάση το μοντέλο λέει Cochem?5.10. να εξασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες 
που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά κατά τη διάρκεια των δικαστικών οικογενειακών διαδικασιών έχουν λάβει 
την απαραίτητη πολύπλευρη εκπαίδευση σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών των διαφόρων 
ηλικιακών ομάδων, καθώς και για τις διαδικασίες που είναι κατάλληλες για τα τελευταία, σύμφωνα οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για μία φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη.5.11. να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των σχεδίων ανατροφής τέκνου σχέδια που επιτρέπουν στους γονείς να θέσουν τις 
κύριες πτυχές της ζωής του παιδιού τους και να εισαγάγει τη δυνατότητα στα παιδιά να ζητούν επανεξέταση των 
ρυθμίσεων για την άμεση, ιδίως όταν ζουν. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:00 | Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη 
νομική έννοια, η εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν 
υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο», κατόπιν ενδελεχούς έρευνας. Για το 
λόγο αυτό, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα 
οποία βασίζονται οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη 
ιεραρχικά. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης 
του συμφέροντος «πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης 
κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του 
παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να 
στερηθούν άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και 
ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για 
να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον 
η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της 
ΑΚ 1511, συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε 
απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η λήψη υπόψη της 
γνώμης του τέκνου πρέπει να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων 
περιστάσεων της υπόθεσης. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση 
της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. 
Για τους λόγους αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:53 | Καλλιοπη Αγγελακακη Άρθρο 5 Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
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συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:27 | Ελένη Κυνηγού Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ‘Αρθρο 
1511 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτερ́ων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:59 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:09 | Δημητρης Ζ. Τα παιδια εχουν μαμα κ μπαμπα. δεν τα ενδιαφερει αν ειναι παντρεμενοι 
ή οχι. Δεν καθοριζει καποιον γονιο τον αν εχει τελεσει γαμο ή οχι. Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια 
ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:41 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:35 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
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είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:56 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:51 | Αντώνης Στυλιανακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:23 | Άννα Ανδροβιτσανέα Σε ζευγαρια που υπαρχει συνεννοηση μεταξυ των γονεων δεν 
υπαρχει πατερας του Σαββατοκυριακου. Ουτβως ή αλλως και χωρις το νομο.Ομως πως θα προστατεψει ο νομος 
την κακοποιητικη συμπεριφορα του πατερα απεναντι στο παιδι; Μεχρι να αποφανθει το δικαστηριο; Αυτος ο 
νομος εγκλωβιζει το παιδι με τον κακοποιητη του και καταφερνει να καταστρατηγησει το δικαιωμα του παιδιου 
σε ενα ασφαλές περιβάλλον στο οποιο το αγαπουν και το φροντιζουν. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:56 | Δήμητρα Αγγελακακη Άρθρο 5 Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν 
δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν 
αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και 
διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:40 | Αντώνης ΠΕΤΡΑΚΗΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
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στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:22 | ΑΝΝΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:35 | Μαρίνα Αθανασίου Το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει κοντά του και τους δύο 
γονείς του.Συνεπιμελεια,ίσες υποχρεώσεις, ίσα δικαιώματα. Εναλλασσομενη κατοικία και φροντίδα και αγάπη και 
από τους δύο γονείς του. Να ξεκινάνε και οι δύο από την ίδια βάση και να ελέγχονται από ψυχολόγους αλλά και 
από παιδοψυχολογους το παιδί ώστε να ανιχνευθουν τυχόν προβλήματα. Αυτό θα συνέβαλλε στο ουσιαστικό 
συμφερον του παιδιού και όχι η ρατσιστική κατά» με υπεροχη της μητέρας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:15 | Ανδρέας Μαρκακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:56 | Ανδρέας Αλεξανδρακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
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στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:27 | αρης Κύριε Υπουργέ βλέπω σε ποσοστό αληθινών δημοσιεύσεων η πλειονότητα 
ανδρών, γυναικών παππούδων γιαγιάδων να ζητάνε αλλαγή του νομοσχέδίου και τροποποίηση την νομοθέτησης 
της Νομολογίας που επιδιώκετε, οι δε αληθινές δημοσιεύσεις ζητάνε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. πανευκολο να εξακριβωθεί 
χωρίς να εισαι ειδικόςΓια υπεράσπιση του νομοσχεδίου του οποίου ουδεμία σχέση έχει με ισότητα γονέων, 
ισότητα βαρών , κοινή ανατροφή βλέπουμε ονόματα συνήθως με την ίδια σύνταξη λόγου να μιλάνε γιααντρες 
βιαστες (οι κυριες μετα το διαζύγιο το πήραν χαμπάρι) για αντρες κακοποιητές ανηλίκων (το χαμόγελο του παιδιου 
σε έκθεση του για το 2020 τα αντίθετα ακριβώς λέει, διπλάσιο ποσοστό καταγγελιών για κακοποιήσεις παιδιών 
απο την μητέρα σε σχέση με των πατεράδων)για κακοποιήσεις γυναικών, υποννοώντας ότι όλος ο αντρικός 
πληθυσμός στην Ελλάδα ειναι κακοποιητές. (παλι μετα το διαζύγιο τον πηραν χαμπάρι ασχετως αν ειχαν σχέση 
δεκαετίες, η διατροφάρα πρέπει να χτιστεί σε γερά θεμέλια). Επειδή είναι στημένο καλά το όλο οικοδοήμημα της 
μη ψήφισης συνεπιμέλειας, επειδή τα φθηνά κόλπα απευθύνονται σε χαμηλής νοημοσύνης άτομα, γεγονός που 
προσβάλει τους ψηφοφόρους της Κυβέρνησης Σας ενημερώνω ότι έχει γίνει σκοπός της ζωής μας η απόδοση 
δικαίου και η τιμωρία των ενόχων για αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:53 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΩΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:46 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΚΟΣ Στο συμφέρον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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29 Μαρτίου 2021, 11:51 | Αλέξανδρος Χριστοπουλος Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:31 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΙΝΤΙΝΤΟΓΛΟΥ ‘Αρθρο 1511 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:00 | Αλέξανδρος Χατζηπαναγιωτης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά 
το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:21 | Αλέξανδρος Κτιστακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:56 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κύριε υπουργέ είμαι μητέρα δύο υπέροχων αγοριών. Με 
το σύζυγό μου έχουμε χωρίσει εδώ και ενάμιση χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καθόλου υπέρ της 
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συνεπιμέλειας στην αρχή. Όμως μετά από ένα διάστημα κατάλαβα ότι είναι το καλύτερο. Και δεν μιλάω για εμάς. 
Αλλά για τα παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ηρεμία στην ψυχούλα τους. Ξέρουν ότι θα έχουν επαφή και 
με τους δύο γονείς. Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τους λόγους που χωρίζει ένα ζευγάρι. αυτό που 
μπορούν όμως να καταλάβουν είναι ότι δεν χάνουν κανέναν από τους δύο. φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν 
δικλείδες ασφαλείας για τους κακοποιητικος γονείς. Όμως αν και οι δύο είναι ικανοί, τότε δεν θεωρώ καθόλου 
σωστό να υπερτερεί ο ένας έναντι του άλλου. Με λίγη μόνο προσπάθεια εμείς τα έχουμε καταφέρει. Φτιάξτε 
σωστά το νομοσχέδιο για να τα καταφέρουν και οι υπόλοιποι. Αναλογιστείτε μόνο αν ήσασταν εσείς στη θέση του 
γονέα (είτε του πατέρα είτε της μητέρας) που δεν θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του παιδιού του, πόσο δύσκολα 
θα νιώθατε. Πιστεύω σε εσάς και στις καλές προθέσεις σας όμως δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτά που 
θεωρείται σωστά θα έρθουν ως νομος. για αυτό σας λέω βάλτε πλάτη για ένα καλύτερο κόσμο μία καλύτερη 
Ελλάδα και παιδιά γεμάτα υγεία και χαρά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:55 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση το σπίτι 
που μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια. Οτιδήποτε άλλο είναι 
κακοποίηση καθώς κάθε παιδί χρειάζεται και τους δυο γονείς του. Επιπλέον επι του πρακτικού, στην παράγραφο 
4, θα πρεπει ο δικαστής να συναντά τα ανήλικα τεκνά παρουσία παιδοψυχίατρου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:25 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:15 | Ελένη Ιατρίδου Κύριε Τσιάρα Ως μητέρα θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2021 Τα παιδιά να 
ανατρέφονται αποκλειστικά από τον ένα γονέα. Έως σήμερα ο πατέρας αντιμετώπιζεται ως επισκέπτης στη ζωη 
του παιδιου του. Έχω ένα γιο και δεν θα ήθελα κάποια στιγμή ως γιαγιά να μην έχω καμία επαφή από τα εγγόνια 
μου και να ζουν αποξενωμενα. Ισότητα και στα δύο φύλα και μεταξύ των γονέων. Ισο χρόνο και για τους δύο 
γονείς, Κοινή επιμέλεια, Εναλλασσόμενη κατοικια, Αυστηρές ποινές για την αποξένωση. Βγάλτε ένα νομό χωρίς 
ασάφειες για το καλό των παιδιών και για τις επόμενες γενιές. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:38 | Δ.ΤΖΟΥΛΗΣ Επιτέλους να σπάσει το κατεστημένο της αποκλειστικής επιμέλειας. Να 
σταματήσει ο πατέρας να είναι επισκέπτης του Σαββατοκύριακου. Να δωθεί η ευκαιρία να συμμετάσχει 
ουσιαστικά και ισόχρονα στην ανατροφή και διαπαιδαγώγησή των παιδιών του. Προτείνω και εγώ ισόχρονη 
παρουσία στη ζωη των παιδιών, με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:55 | Ακης Μαυρακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
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απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:03 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Έχω να προτείνω την εξής προσθήκη στο νομοσχέδιο. ‘Αρθρο 
5 Συμφέρον τέκνου. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως εξής: «’Αρθρο 1511 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική και ει δυνατόν ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με διαμονή στις κατοικίες και των δύο… 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:37 | Eleni Aslanoglou ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΧΡΟΝΗ – 2 ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:34 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:40 | Νικος Μπριλλακης Στο συμφέρον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:30 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
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τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:05 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων. Στοιχεία από χώρες που είχαν εισάγει την εναλλασσόμενη κατοικία και την ισόχρονη παραμονή του 
τέκνου στις οικίες των γονιών του μετά το διαζύγιο αποδεικνύουν ότι η πρακτική αυτή είχε δυσμενέστατες 
συνέπειες στην ανάπτυξη των ανήλικων και για το λόγο αυτό η εναλλασσόμενη κατοικία καταργήθηκε ως κανόνας.  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:33 | αννα τα παιδια εχουν αναγκη κ τους δυο γονεις…τα παιδια δεν πρεπει να 
εργαλειοποιουνται απο κανεναν γονειο….ισοχρονη παρουσια στην ανατροφη κ διαπαιδαγωγηση τους κ εν 
αλλασομενη κατοικια στα σπιτια κ των δυο γονειων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:02 | ΑΣ Είμαι διαζευγμένη μητέρα που έχω δεχτεί βία από τον πατέρα του παιδιού μου. 
Μετά την αποχώρηση μας από την κοινή μας κατοικία, ο πατέρας συνέχιζε να μου ασκεί ψυχολογική βία και 
ψευδός έβρισκε προφάσεις για κακή άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του με το παιδί, έτσι ώστε να συλλέγει 
υποτιθέμενα στοιχεία για τη χρήση τους στα δικαστήρια που έγιναν και αυτά που εκκρεμούν. Έχω καταδικαστεί 
πρωτοδίκος σε ποινικό δικαστήριο για την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα και έχω αθωωθεί στο εφετείο. 
Στο τριμελές εφετείο δε ομόφωνα αποφασίστηκε ότι η καθυστέρηση που υπήρξε εκείνη την ημέρα στην 
επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα ήταν προς όφελος του τέκνου μιάς και αρνήθηκα να το ξυπνήσω για να το 
δώσω στον πατέρα. Εξετάστηκε δε και το γεγονός ότι το κάνω επίτηδες, δηλαδή να αλλάξω το πρόγραμμα του 
παιδιού έτσι ώστε να κοιμάται κατά τις ώρες που ο πατέρας κάνει χρήση της επικοινωνίας, αλλά ο πατέρας 
αρνούνταν να αλλάξει τις ώρες γιατί δεν τον βόλευαν αλλά το ενάμιση έτους παιδί θα έπρεπε κατά ον πατέρα να 
αλλάξει τις ώρες του προγράμματός του. Το πλέον έξι ετών παιδί με όλη αυτή τη συμπεριφορά του πατέρα προς 
εμάς κάθε φορά που είναι να γίνει η χρήση της επικοινωνίας με τον πατέρα κλαίει και αρνείτε να πάει μαζί του. 
Κάθε φορά αναγκάζομαι να πείσω το παιδί να πάει μαζί του και κάθε φορά όταν επιστρέφει με ρωτάει «γιατί 
πρέπει να πάει εκεί?» καθώς δεν περνάει καλά. Ο πατέρας προσπαθεί μέσω των δικαστηρίων να με 
αποδυναμώσει οικονομικά καθώς το δικό μου εισόδημα είναι υποδεέστερο από το δικό του. Όχι στο νομοσχέδιο. 
Το δικαίωμα του παιδιού είναι εκεί που είναι ήρεμο και ευτυχισμένο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:41 | Κωνσταντίνα Αρθρο 1511 παρ. 2 να γίνει πιο συγκεκριμένο «Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ , ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ» . Η αποκλειστική 
επιμέλεια πρέπει να είναι η εξαίρεση του κανόνα σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα εγγόνια μας κ. Υπουργέ 
να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:54 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
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εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:13 | ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ Γ. Αρθρο 1511 παρ. 2 να τροποποιηθεί και να γραφτεί όπως παρακάτω 
«Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ» .Η αποκλειστική επιμέλεια πρέπει να είναι η εξαίρεση του κανόνα σε πολύ συγκεκριμένες και 
εξακριβωμένες περιπτώσεις κακοποιητικής και βίαιης συμπεριφοράς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:49 | Γιάννης Φαής Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:03 | Αστέριος Τακίρης Το συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό διατυπώνεται στο ψήφισμα 
2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να ανατρέφεται το ίδιο, ΙΣΟΧΡΟΝΑ και με τους δύο γονείς του. 
Αυτό δεν πρέπει να σταματά όταν υπάρχει διαζύγιο των δυο γονέων. Οι γονείς σταματούν να είναι σύζυγοι, δεν 
σταματούν όμως να είναι γονείς του παιδιού ποτέ. Η βίαιη αποδέσμευση του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού, 
αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο δημιουργίας της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά «υποχρεώνονται» και 
«αναγκάζονται» να ζουν, να αγαπούν και να μεγαλώνουν με τον έναν γονιό. Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική 
κακοποίηση. Όταν δεν συντρέχουν λόγοι απομάκρυνσης του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού (βία, σεξουαλική 
κακοποίηση κτλ) δεν θα πρέπει να υπάρχει αποξένωση του γονέα από το παιδί. Οι παραβατικοί γονείς δεν γίνεται 
να καθορίσουν το νέο νομοσχέδιο, αφού η Συνεπιμέλεια δεν αφορά τους παραβατικούς γονείς. Όταν ο γονέας 
θέλει και μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του, θα πρέπει να του επιτρέπεται να είναι κανονικός 
γονιός με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. και όχι ένας απλός επισκέπτης. Η εποχή που ο πατέρας εργαζόταν και 
η μητέρα καθόταν στο σπίτι, δεν υπάρχει πια. Οι δυο γονείς συμμετέχουν πλέον ενεργά στην εργασία και στο 
σπιτικό τους. Ο παλιός νόμος που σε περίπτωση «ασυμφωνίας» έδινε απλόχερα τα πάντα στην μητέρα, θα πρέπει 
να αλλάξει αφού μόνο κακό έφερε στην κοινωνία, αλλά κυρίως στην ψυχική υγεία του παιδιού. Οι δυο γονείς θα 
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην ανατροφή (μέριμνα και επιμέλεια) του 
παιδιού. Αν οι δυο γονείς «υποχρεωθούν» να καθίσουν και να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού χωρίς η μια 
πλευρά να γνωρίζει ότι τα παίρνει όλα σε περίπτωση ασυμφωνίας, τότε θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο καλό 
στη ζωή του παιδιού. Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς έχουν λόγο 50-50 για όλα τα θέματα που αφορούν 
το παιδί. Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς είναι ίσοι χωρίς να υπερτερεί ο ένας έναντι του άλλου. 
Συνεπιμέλεια σημαίνει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για τους δυο γονείς. Αν ο ένας γονέας εσκεμμένα 
δεν θέλει συνεργασία, γιατί τα θέλει όλα σύμφωνα με το παλιό νόμο, την στιγμή που ο άλλος γονιός είναι 
πρόθυμος να συνεργαστεί και να προσφέρει στην ανατροφή του παιδιού, τότε να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ να συνεργαστεί. 
Αν η «τεχνιτή ασυμφωνία» συνεχίζεται, αυτό να αποτελεί κακή άσκηση μέριμνας και επιμέλειας του παιδιού. Η 
Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ψήφισμα που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού να 
ανατρέφεται το ίδιο από τους δυο γονείς του. Η Συνεπιμέλεια (ή η ίση μέριμνα όπως ανέλυσε ο Υπουργός κος 
Τσιάρας, αν η επιμέλεια ενσωματωθεί στην μέριμνα και δεν υπάρχει διαχωρισμός τους) θα φέρει την ψυχική 
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ηρεμία στο παιδί. Με την Συνεπιμέλεια θα σταματήσει να αποτελεί το παιδί λάφυρο και μέσο αντεκδίκησης 
μεταξύ των γονιών και κυρίως θα σταματήσει να εργαλειοποιείται. Το κύριο συστατικό της Συνεπιμέλειας είναι η 
Συν-απόφαση και η Συν-εργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί. Για την πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει το παιδί την δυνατότητα να ανατρέφεται ισόχρονα, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, και από τους δυο γονείς του. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον γονιό που επιθυμεί 
να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού να μπορεί να είναι όσο γίνεται περισσότερο κοντά στο παιδί του. Θα 
πρέπει να διευκολύνονται περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση ώστε να βρεθούν κοντά στο 
παιδί τους και να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του. Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και Εναλλασσόμενη Κατοικία 
Η ίση ανατροφή του παιδιού από τους δυο γονείς προϋποθέτει ίσο χρόνο επικοινωνίας αλλά και εναλλασσόμενη 
κατοικία. Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της απόστασης θα πρέπει να δίνεται ο ανάλογος χρόνος σε 
διακοπές και αργίες στον γονιό που ζει μακριά, ώστε να καλυφθεί το ισόχρονο και να σταματήσει ο γονιός αυτός 
να είναι επισκέπτης στη ζωή του παιδιού του. Οι τρεις “αγχωμένες” ώρες δυο φορές την εβδομάδα και οι 2 
διανυκτερεύσεις τον μήνα δεν αποτελούν επικοινωνία γονέα με το παιδί του, αλλά τον καθιστούν επισκέπτη. Δεν 
γίνεται να συντηρηθούν ή να αναπτυχθούν σχέσεις γονέα και παιδιού με αυτές τις πρακτικές. Ο Ίσος Χρόνος 
Επικοινωνίας και η Εναλλασσόμενη Κατοικία θα φέρει ισορροπία στο παιδί και θα του δώσει όλα τα απαραίτητα 
ψυχικά εχέγγυα για να έρθει ολοκληρωμένο στην κοινωνία ως ενήλικος αργότερα. Το παιδί μπορεί να 
εναλλάσσεται ομαλά στις δυο κατοικίες που θα είναι στον ίδιο δήμο ή σε κοντινή απόσταση. Δεν γίνεται 
“μπαλάκι”. Αντίθετα μπαλάκι μπορεί κάλλιστα να γίνεται όταν αναγκάζεται να πάει επίσκεψη για λίγες ώρες και 
να επιστρέψει, όπως συμβαίνει σήμερα. Ο τρόπος που θα κατανεμηθεί ο ίσος χρόνος θα γίνεται μέσα από την 
συνεργασία των δυο γονέων, πχ τρεις μέρες στο ένα σπίτι, τρεις μέρες στο άλλο ή μια εβδομάδα στο ένα σπίτι, 
μια εβδομάδα στο άλλο. Η Συνεπιμέλεια σημαίνει δυο ίσοι γονείς. Δεν σημαίνει ένας γονιός και ένας επισκέπτης. 
Ο χρόνος επικοινωνίας θα καθορίζεται από το 1/3 του συνολικού χρόνου για τον κάθε γονιό με βάση να πάνε και 
οι δυο προς το 1/2, εφόσον ο κάθε γονιός θέλει να συμμετέχει. Δεν θα αποφασίζει ο ένας γονιός αν θέλει τον 
άλλον γονιό στην ζωή του παιδιού. Αν η απόσταση δεν επιτρέπει το απόλυτο 50-50 στον χρόνο, αυτός να 
μοιράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας περισσότερο χρόνο στον γονέα που βρίσκεται μακριά σε 
διακοπές και αργίες. Όλες οι επιστημονικές μελέτες συνηγορούν ότι η Συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο επικοινωνίας 
και εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που απαιτείται για την άρτια ανάπτυξη του παιδιού. Δεν υπάρχει καμιά 
μελέτη που να λέει ότι κάνει καλό να αποκόπτεται το παιδί από τον ένα γονιό του μετά το διαζύγιο. Οι εξαιρέσεις 
των παραβατικών γονέων που φυσικά και δεν πρέπει να επιζητούν συνεπιμέλεια, δεν γίνεται να καθορίσουν την 
τύχη όλων των γονέων που θέλουν, μπορούν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού τους. 
Οι μόνες αντιδράσεις για την σωστή αλλαγή του οικογενειακού δικαίου προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες 
οργανώσεις που το προεδρείο τους δεν εκπροσωπεί την άποψη ούτε των μελών τους. Χαρακτηριστικό είναι πως 
ενώ γυναικείες οργανώσεις είναι κατά τις συνεπιμέλειας, υπάρχουν χιλιάδες μαμάδες, γιαγιάδες, θείες, αδερφές 
κτλ που είναι υπέρ της συνεπιμέλειας. Έχει δημιουργηθεί μια ατέλειωτη γενιά χωρισμένων γυναικών που 
στοχεύουν απλά στα χρήματα της διατροφής ενώ πολλές φορές αυτήν δεν την προσφέρουν για την ανατροφή του 
παιδιού για την οποία προορίζεται. Να μην αφεθεί κανένα παραθυράκι στην μητέρα που θέλει να επωφεληθεί 
της διατροφής και δημιουργεί σενάρια ασυμφωνίας για να μην συνεργαστεί. Τα παιδιά καταλαβαίνουν και όπως 
λέει ο λαός μας, όλα εδώ πληρώνονται. Όμως είναι πραγματικά άδικο για τα παιδιά να εργαλειοποιούνται με την 
βοήθεια του νόμου και να χάνουν ουσιαστικά χρόνια της ζωής τους, ζώντας μια συνεχόμενη πίεση. Όταν οι δυο 
γονείς με ίσους όρους βρεθούν σε ένα τραπέζι με την υποχρέωση να τα βρουν για το καλό του παιδιού, τότε θα 
καταφέρουμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνία που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας. Στην αναμόρφωση του 
οικογενειακού δικαίου το παιδί να είναι το κέντρο και όχι το συμφέρον του ενός γονέα. Τα παιδιά καταλαβαίνουν 
αλλά περιμένουν από εμάς τους μεγάλους να πλάσουμε ένα καλύτερο κόσμο για να ζουν χωρίς πίεση, χωρίς να 
εργαλειοποιούνται, χωρίς να αποτελούν λάφυρο. Τα παιδιά θέλουν αγάπη και να νιώσουν ξανά παιδιά!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:14 | Κεντριστάκης Γεώργιος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείτε πρωτίστως από 
ισόχρονη κ ουσιαστική συμμετοχή κ των δύο γονέων για την ανατροφή του τέκνου, με εναλλασσόμενη διαμονή 
στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:03 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Άρθρο 1511 – Συμφέρον τέκνου. Προτείνεται η εξής 
προσθήκη στη δεύτερη παράγραφο:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη 
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και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων (…) ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ -ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:39 | Χριστοδουλακης Μιχάλης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:46 | Σταύρος Ζεμπίλης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:36 | George Leris ισόχρονη και ουσιαστική!!!! 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:53 | Βιδακη. Σταυρουλα Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος 
ανατροφής με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:43 | Βεργανελακης Κωστης Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος 
ανατροφής με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:26 | Lefteris M. Ο αδελφός μου σε αντίθεση της δικαστικής απόφασης ασκεί ουσιαστικά 
συνεπιμέλεια. Γιατί ο νόμος να μην τον κατοχυρώνει? Έχω να προτείνω τις εξής προσθήκες στο νομοσχέδιο. ‘Αρθρο 
5 Συμφέρον τέκνου. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως εξής: «’Αρθρο 1511 2. Στο 
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συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική και ει δυνατόν ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με διαμονή στις κατοικίες και των δύο… 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:03 | ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος 
ανατροφής με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:11 | Μαθιουδάκης Παντελής Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:11 | Βασηλης Σταυριανακης Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:19 | Mιχαλης Παγκαλακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:20 | Μανώλης Χατζηδακης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
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είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:01 | Αλέξανδρος εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του (πλην των εξαιρέσεων που ορίζει ρητά ο νόμος ένθεν και ένθεν) 
με αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από 
αυτούς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:59 | Άννα Γεωργίου Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:51 | Αλεξανδρα ΑΥΤΌ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΊ. Η 
ΣΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ.ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΈΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ.ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΙ, ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΟΥ ΘΥΤΗ.ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΝΑ 
ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ ΣΩΣΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 
ΛΟΓΩ Covid 19 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΒΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ,ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΉΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟΥ ΤΩΡΑ.ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ,ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:55 | Δασκουλίδης Γιάννης Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το 
συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
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τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:38 | ΤΖΕΝΗ ΦΑΊΣ Ιω Άρθρο 5 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:50 | Ελένη Ιωακειμίδου (γιαγια) Η πρόθεση του Υπουργείου να αναμορφώσει τον νόμο που 
υπάρχει εδώ και 40 χρόνια είναι καθ’ όλα σωστή. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε στο 1983 όταν η κοινωνία έχει 
αλλάξει, οι ισσοροπίες έχουν αλλάξει και τα παιδιά αλλα και οι γονείς περνούν τόσες δυσκολίες πια. Έχω 4 εγγόνια 
και δυστυχώς τα 2 δεν μπορώ να τα δώ όποτε θέλω. Δεν μπορω να τους μιλήσω στο τηλέφωνο, να παίξω μαζί τους 
και να τα δώ να μεγαλώνουν κοντά μου. Η ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή ενός παιδιού είναι ότι 
πιο αρμονικό και ισσοροπημένο μπορεί να υπάρξει. Πρέπει η διατύπωση του εν λόγο άρθρου να αναφέρει ρητά 
το ΙΣΟΧΡΟΝΗ. Απο εκεί και πέρα οι γονείς ανάλογα με τη δουλειά τους και τις ανάγκες του παιδιού μπορούν να 
συναποφασίζουν και να φροντίζουν το παιδί και στα δύο σπίτια. Είναι απαράδεκτη η πρακτική τόσων ετών που 
καθιστά τον έναν γονέα επισκέπτη και τον άλλο απόλυτο κυρίαρχο στα θέματα που έχουν να κάνουν με το παιδί. 
Βρισκόμαστε στο 2021. Ας είναι αυτή η χρονιά η απαρχή αλλαγών που θα βρούμε μπροστά μας ως κοινωνία αλλά 
και ως άνθρωποι. Ελένη Ιωακειμίδου συνταξιούχος εκπαιδευτικός. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:32 | Μ.Σ. Είναι λυπηρό που σήμερα «το συμφέρον» του παιδιού κυρίως όταν την επιμέλεια 
έχει η μητέρα (δηλαδή πάνω από το 90% των περιπτώσεων) λαμβάνεται υπόψη μόνο στο ποσό της διατροφής 
που θα απαιτήσει. Έχω Κομμωτήριο σε μεγάλη επαρχιακή πόλη, μητέρα πρόσφατα σχετικά χωρισμένου γιου και 
γιαγιά ενός εγγονού, που εδώ και τρία χρόνια βλέπω τον εγγονό μου κλεφτά από μία έως τρεις φορές το χρόνο 
για να μην τον στερήσω από τον γιό μου που τον έχει μόνο δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα και κάθε Τετάρτη 
απόγευμα. Σ’ αυτή τη θλιβερή ψυχολογική κατάσταση είμαι υποχρεωμένη να ακούω τις χωρισμένες μητέρες-
ασκούσες την επιμέλεια του/των παιδιού/ών τους εκεί που συναντιούνται στο μαγαζί μου και περιμένουν για να 
φτιάξουν το μαλλί να συζητάνε, να προτείνουν στις όμοιές τους και να τις παροτρύνουν να ζητούν κι άλλα χρήματα 
από τους πατεράδες των παιδιών τους για να πληρώσουν δήθεν δραστηριότητες που άρχισαν τα παιδιά και τότε 
θυμούνται ότι τα παιδιά τους έχουν πατεράδες και πρέπει να πληρώσουν κι άλλα χρήματα. Και δεν αντέχω να τις 
ακούω να λέει η μία «μα δεν του αρέσουν οι πολεμικές τέχνες» και να απαντάει η άλλη «μην είσαι χαζή, ζήτησε 
να τα πάρεις κι ας μην πάει ποτέ, θα πεις ήταν άρρωστος προχθές και δεν πήγε. Πώς θα το μάθει; Δε θα ρωτήσει. 
Τολμάει; Αφού θα έχεις απαγορεύσει και σ΄ αυτούς τους δασκάλους να τον ενημερώνουν.» Πιστέψτε με έχουν 
κάνει lobby και ενημερώνει η μία την άλλη για το πως θα πάρουν περισσότερη διατροφή και δεν συζητάει καμία 
για το πραγματικό συμφέρον του παιδιού. Και δεν μιλάω για αγράμματες γυναίκες. Δυστυχώς οι περισσότερες 
είναι μορφωμένες και με καλή δουλειά. Την τελευταία φορά Διευθύντρια γνωστής Τράπεζας στην πόλη μας έλεγε 
ξεδιάντροπα ότι έχει σκοπό στη διαβούλευση να του ζητήσει 700 ευρώ διατροφή για το παιδί κι αν της τα δώσει 
θα τον αφήσει να παίρνει το παιδί κι άλλα δύο απογεύματα μέσα στην εβδομάδα, θα ξεκουράζεται κιόλας απ΄ τη 
δουλειά! Έλεος!!! Παράκληση να το δημοσιεύσετε. 
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29 Μαρτίου 2021, 09:57 | Πάνος Τέρμα με την εργαλειοποίηση των ανηλίκων. Τέρμα με τις μετοικήση αυτών. 
Συμφέρον των παιδιών είναι το οικογενειακό τους περιβάλλον και το σπίτι όπου πέρασαν μαζί ευχάριστες 
οικογενειακές στιγμές. Συμφέρον είναι να γνωρίζουν και τους δύο γονείς τους και να περνάνε ισάξιο χρόνο μαζί 
τους. Ισότητα παντού ! Η κοινωνία απέδειξε πως είναι έτοιμη με διάφορα προηγούμενα ΝΣ περί ισότητας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:55 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : 
Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των 
δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (πλην άμεσα αποδεδειγμένων κακοποιητικών καταστάσεων). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Επιτέλους όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις 
μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!» Ήταν προεκλογική 
δέσμευση ! Είναι απαίτηση! 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:37 | Ηλίας Σορολής Πρέπει να προστεθεί στην παρ. 2: (…) ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες και των δύο 
γονέων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:52 | Εμμανουηλ Κ Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας 
δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό 
μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις 
(ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου 
του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για την 
Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέκαμψε το 
πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε (Επίτιμου 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς 
επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους 
πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για τους λόγους που εξηγήσαμε ανωτέρω. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:50 | Αικατερίνη Σορολή 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 08:14 | Ιωσήφ Κουτσοπουλος Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 08:04 | Γεωργιος Να δοθεί προσοχή στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου που αφορά την 
κρίση του τέκνου σε ότι αφορά τις σκέψεις του για το συμφέρον του. Υπάρχει κίνδυνος να δοθούν λάθος θέλω 
από το παιδί. Να υπάρχει μέριμνα από τον νομοθέτη προς τον εκάστοτε δικαστή όπως έχει ως πρώτιστο σκοπό τη 
μόρφωση, άθληση, και κοινονικοποίηση του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 07:21 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
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περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθισ́ταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονη ́στις 
κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 06:14 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω, 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 06:06 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) 

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 04:58 | Παναγιώτης Καρδαράς Άρθρο 1511: Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων του. Το σπίτι μου 
είναι και σπίτι του. Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά όλων μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 04:44 | Γιώτα Καράκου Την αγάπη του μπαμπά και της μαμάς δεν την αντικαθιστά ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΝΕΙΣ. ΕΛΕΟΣ! Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε κάποιοι για βαλίτσα κλπ. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 04:05 | Μαρία Καλαμπαλίκη Τα παιδιά έχουν ανάγκη την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς 
τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, και στα 2 σπίτια 
τους εναλλασσόμενη διαμονή. 
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29 Μαρτίου 2021, 03:37 | Σταματης Κακλεας Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να ζουν και να διαμορφώνουν 
σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και διανυκτέρευση και στα 2 
σπίτια. Είναι σπίτια τους!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:16 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π. Τα παιδιά δεν είναι ξαναλέμε εποχιακά έπιπλα να μεταφέρονται πέρα 
δώθε! Τόσα χρόνια οι επιστήμες ψυχικής υγείας υποστηρίζουν τα πλεονεκτήματα που έχει ένα σταθερό 
περιβάλλον για την υγιή ψυχοπνευματικη τους ανάπτυξη. Εμείς οι μητέρες, το διαπιστώνουμε επίσης ειδικά μέσα 
από συγκρουσιακά διαζύγια. Με την επιβολή της εναλλασσόμενης κατοικίας θα επέλθει τρομερή σύγχυση και 
διχασμός στις ψυχές των παιδιών μας και μια απίστευτα διχαστική, χαοτική καθημερινότητα πρώτα για εκείνα και 
μετά για τις μητέρες τους. Η έννοια της ανατροφής, από τα σπουδαιότερα που αναλαμβάνει μια μητέρα να δώσει 
στα παιδιά με τόση ευλαβικοτητα δεν θα μπορεί να συμβεί, όταν υπάρχουν δύο αντιφατικά πλαίσια να 
εναλλάσσονται. Άλλοι κανόνες εδώ, άλλοι εκεί, χαοτική ανατροφή. Παιδιά που θα μεγαλώσουν στο κενό της 
σχέσης των γονιων τους και όχι σε ένα εννιαίο στέρεο έδαφος. Κ όλα αυτά επειδή επιλέξαμε πάνω από όλα να 
τοποθετήσουμε τη διελκυστίνδα των δικαιωμάτων των ενηλίκων και να φερθούμε μικροψυχα με σολομωντειες 
λύσεις, αντί να εστιάσουμε ειλικρινά στο ποιο είναι κάθε φορά το συμφέρον του παιδιου. Ποιος άνθρωπος θέλει 
για χρόνια, μια εβδομάδα να μένει σ’ ένα σπίτι κ μια σ ένα άλλο; Πόσο υπέροχο μπορεί να φαντάζει αυτό για τη 
ζωή ενός παιδιού; Ο γονιός που βάζει πάνω από όλα το δικό του δικαιωμα από αυτό του παιδιού του, δεν είναι 
σωστός γονιός. Καλείται να ξεπεράσει ψυχικά ότι του έχει προκαλέσει ένα διαζύγιο και να ξεφύγει από 
συμπεριφορές εκδίκησης, ακραίας φθονερης διεκδικητικοτητας και μίσους. Αυτοί οι πληγωμένοι εγωισμοι δεν 
πρέπει να είναι αυτοί που θα νομοθετήσουν. 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:43 | Φιλιώ Καραγιωργη Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Το σπίτι μου είναι και 
σπίτι του. Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων έχουν ανάγκη και τους 2! Η αγάπη δεν περιορίζεται 
σε ένα σπίτι μόνο!! Άρθρο 1511 «»Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων». 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:25 | Βασιλης Καλογεροπουλος Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Αν και στο σύνολο του κειμένου γίνεται ξεκάθαρο πολλάκις πως κάθε απόφαση του δικαστηρίου οφείλει να 
«αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου», εντέλει, μετά την τροποποίηση του παλαιού άρθρου και πάλι ΔΕΝ 
αναφέρεται ρητά στην νέα πλέον διάταξη πως θα πρέπει να διατάσσεται εκ δικαστικής αποφάσεως η ισόχρονη 
συμμετοχή των δύο γονέων στην μέριμνα-φροντίδα-ανατροφή του τέκνου αλλά κι η εναλλασσόμενη κατοικία, τα 
οποία αποτελούν με λίγα λόγια τον απόλυτο πυρήνα της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, νομικά και πρακτικά. Η δε αποφυγή 
αναφοράς της ίδιας της λέξης «συνεπιμέλεια» αποκρύπτει επιμελώς – ή και όχι τόσο επιμελώς- τον δισταγμό 
απέναντι της. Αντιθέτως, το κείμενο της τροποποιηθείσας διάταξης αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο ελεύθερης 
μετάφρασης και κατά συνέπεια δράσης, αφού με την γενικόλογη φράση «την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του» δεν ρυθμίζει πρακτικά την κατάσταση, αλλά επιτρέπει ουσιαστικά στο 
κάθε διαζευγμένο ζευγάρι γονέων να μεταφράσει από μόνο του τί σημαίνει η «ουσιαστική συμμετοχή» και με 
ποιες πράξεις ή παραλείψεις επιτυγχάνεται. Έτσι, πάντα θα μένει ένας εκ των δύο απροστάτευτος από τον Νόμο, 
και πάνω απ’ όλα, σε ουσιαστική και καθημερινή απομάκρυνση από το τέκνο του. Εφόσον λοιπόν στόχος της 
προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο επιτυγχάνεται με τη 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού δεσμού του τέκνου και με τους δύο γονείς, 
στη διάταξη οφείλουν να συμπεριλάβουν πληρέστερη διατύπωση αναφορικά με την ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή του 
κάθε γονέα στη ζωή του τέκνου, αλλά και την εναλλασσόμενη κατοικία, η οποία θα επιτρέπει στο τέκνο να διατηρεί 
και να εντείνει τους συναισθηματικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς του. Διότι, ας μην λησμονούμε, πως σκληρό 
δεν θα είναι για ένα παιδί να εναλλάσσεται η κατοικία του. Σκληρό θα είναι να αποκλείεται από τον έναν από τους 
δύο γονείς του επειδή εκείνοι, σαν ενήλικες αποφάσισαν να τερματίσουν την γαμική σχέση τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:40 | ΟΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΆΡΘΡΟ 5Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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29 Μαρτίου 2021, 02:56 | Αχιλλέας Ιωάννου Αξιότιμε κύριε υπουργέ. Βοηθήστε μας, σώστε την οικογένεια μας κ 
τις υπόλοιπες ελληνικές οικογένειες. Είμαι παππούς, εγω και η σύζυγος μου, έχουμε να δούμε την εγγόνα μας, 17 
μήνες. Μένουμε στην Ζακύνθο, ο γιος μου στην Αθήνα, Η μητέρα του εγγονού μας, έφυγε από το κοινό τόπο 
κατοικίας τους, την Αθήνα και μετακόμισε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τον νέο φίλο της. Χωρίς τη συγκατάθεση 
του πρώην συζύγου της, του γιου μας. Με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει κάθε επαφή με την εγγόνα μας. Ο γιος 
μας πηγαίνει μια φορά το μήνα και μένει ένα σαββατοκυριακο με το παιδι του στο Ηράκλειο. Το εγγονάκι μας 
κλαιει και θέλει να ειναι μαζί με τον πατέρα της, δε φτάνει ένα Σαββατοκύριακο και μερικές μέρες το καλοκαίρι 
για σωστή ανατροφή. Ο γιος μας είναι σε απόγνωση, η πρώην σύζυγος του, προσπαθεί να τον βγάλει από τη μέση 
και προωθεί το νέο φίλο της, ως μπαμπά του παιδιου. Το εγγονακι μας είναι διχασμενο και με πολλά προβλήματα 
συναισθηματικά. Η εγγόνα μας μένει με εναν άγνωστο άνδρα στο σπίτι με τη μητέρα της και ο πατέρας, ουτε στο 
τηλέφωνο δεν μπορεί να μιλήσει με το παιδι του κ το μόνο που έχει είναι ένα Σαββατοκύριακο το μηνα και 
δεκαπέντε μέρες το καλοκαιρι και μια βδομάδα χριστουγεννα και Πάσχα. Αλλάξτε σας παρακαλώ το νόμο. 
Απαγόρεψτε να φεύγει ο ένας γονέας χωρίς τη συγκαταθεση του άλλου. Επίσης να έχει αναδρομική ισχύ. 
Τελευταίος κοινός τόπος κατοικίας πριν το διαζυγιο να θεωρείται ο τόπος κατοικίας του τέκνου. Ισο χρόνο και για 
τους δύο γονείς. Κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς. Εναλλασσόμενη κατοικια. Αυστηρές ποινες για τη 
γονεϊκή αποξένωση. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:02 | Αγγελική Ιωαννίδη Η εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 2 κατοικίες των γονιών 
τους δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να εκτιμήσουν πολλά πράγματα στην ζωή τους. Και κυρίως δίνει την ευκαιρία να 
αναγνωρίζουν από κοινού και εξίσου την αγάπη των γονιών τους. ΔΕΝ δημιουργεί προβλήματα όπως η 
αποκλειστική επιμέλεια 38 χρόνια. Τα παιδιά έχουν 2 γονείς, ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:09 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΤΑ Άρθρο 1511 Η φροντίδα του παιδιού να ασκείται ισόχρονα και από 
τους δυο γονείς με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες και των δυο γονιών. Όχι την έμμεση ενίσχυση της 
φροντίδας από τον ένα μόνο γονιό. Ο νέος νόμος να φέρει ουσιαστικές και ξεκάθαρες αλλαγές υπέρ του 
θεμελιώδους δικαιώματος του παιδιού να μεγαλώνει εξίσου κι από τους δυο γονείς ισότιμα. Η πολιτεία οφείλει 
και πρέπει να μεριμνάει ούτως ώστε να μη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παθογένεια του συνδρόμου της 
γονικής αποξένωσης. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:08 | Φώτης Ζαμπετάκης Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων συνιστά 
την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους κατάσταση. Από μόνο 
του το σπίτι του πατέρα ή της μητέρας δεν αποτελεί μέτρο σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. 
Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών 
τους με εναλλασσόμενη διαμονή και διανυκτέρευση και στα σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:29 | Δοξα Καββαλου Διαβαζω και ξαναδιαβαζω τα παραπανω σχολια διαφορων σχολιαστων 
περι της αναγκαιοτητας να υπαρχει ρητη αναφορα στην ισοχρονη παρουσια και των δυο γονιων στη ζωη του 
παιδιου. Ισοχρονη και με το γονιο που βιαζει; Ισοχρονη και με το γονιο που δερνει; Ισοχρονη και με το γονιο που 
πινει και μεθαει; Ισοχρονη και με το γονιο που πεφτει αναισθητος για υπνο και χανει επαφη με το περιβαλλον; 
Ισοχρονη και με το γονιο που δεν θηλαζει στο θηλαζον βρεφος; Ισοχρονη και με το γονιο που εκ των πραγματων 
δουλευει 12 ωρες το 24ωρο; Ισοχρονη και με το γονιο που εγκατελειψε το σπιτι του; Ισοχρονη ;;; Να ενημερωσω 
ολους εσας που ζητατε το ισοχρονο ως επιταγη του νομοθετη στην εξειδικευση του συμφεροντος του τεκνου, οτι 
το ισοχρονο για καποια παιδια θα ηταν καταστροφικο και για το λογο αυτο για καθε τεκνο πρεπει πρωτα να κριθει 
η δικη του μοναδικη περιπτωση και να αποφασισει ο δικαστης ποιο ειναι το συμφερον του… 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:16 | Νικη Λαμπρου ΙΣΟΧΡΟΝΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΤΟ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΩΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΩΣΤΕ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΘΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΚΕΙ. 
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29 Μαρτίου 2021, 01:18 | Μαρια Παπαδοπουλου Το συμφερον του τεκνου ειναι η ισοχρονη παρουσια και των 
δυο γονιων στη ζωη του. Πρεπει να μπει το ΙΣΟΧΡΟΝΗ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:13 | Ελενη Εκιζιδου Ισότητα από την αρχή για τα παιδιά μας. Τα παιδιά δεν μπορεί να 
αντιμετωπίζονται με βάση το σπίτι που μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και 
στα 2 σπίτια τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:45 | Σούλα ‘Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 00:23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Αποξενωμένος γονιός… θέλω 
τα παιδιά μου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 00:52 | ΘΩΜΑΣ ΛΕΒΑΣ ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 00:58 | Ιωάννης Μπλετσος Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:58 | Γιάννης Μπαρουλάκης Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Αν 
και στο σύνολο του κειμένου γίνεται ξεκάθαρο πολλάκις πως κάθε απόφαση του δικαστηρίου οφείλει να 
«αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου», εντέλει, μετά την τροποποίηση του παλαιού άρθρου και πάλι ΔΕΝ 
αναφέρεται ρητά στην νέα πλέον διάταξη πως θα πρέπει να διατάσσεται εκ δικαστικής αποφάσεως η ισόχρονη 
συμμετοχή των δύο γονέων στην μέριμνα-φροντίδα-ανατροφή του τέκνου αλλά κι η εναλασσόμενη κατοικία, τα 
οποία αποτελούν με λίγα λόγια τον απόλυτο πυρήνα της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, νομικά και πρακτικά. Η δε αποφυγή 
αναφοράς της ίδιας της λέξης «συνεπιμέλεια» αποκρύπτει επιμελώς – ή και όχι τόσο επιμελώς- τον δισταγμό 
απέναντι της. Αντιθέτως, το κείμενο της τροποποιηθείσας διάταξης αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο ελεύθερης 
μετάφρασης και κατά συνέπεια δράσης, αφού με την γενικόλογη φράση «την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του» δεν ρυθμίζει πρακτικά την κατάσταση, αλλά επιτρέπει ουσιαστικά στο 
κάθε διαζευγμένο ζευγάρι γονέων να μεταφράσει από μόνο του τί σημαίνει η «ουσιαστική συμμετοχή» και με 
ποιες πράξεις ή παραλείψεις επιτυγχάνεται. Έτσι, πάντα θα μένει ένας εκ των δύο απροστάτευτος από τον Νόμο, 
και πάνω απ’ όλα, σε ουσιαστική και καθημερινή απομάκρυνση από το τέκνο του. Εφόσον λοιπόν στόχος της 
προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο επιτυγχάνεται με τη 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού δεσμού του τέκνου και με τους δύο γονείς, 
στη διάταξη οφείλουν να συμπεριλάβουν πληρέστερη διατύπωση αναφορικά με την ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή του 
κάθε γονέα στη ζωή του τέκνου, αλλά και την εναλασσόμενη κατοικία, η οποία θα επιτρέπει στο τέκνο να διατηρεί 
και να εντείνει τους συναισθηματικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς του. Διότι, ας μην λησμονούμε, πως σκληρό 
δεν θα είναι για ένα παιδί να εναλλάσσεται η κατοικία του. Σκληρό θα είναι να αποκλείεται από τον έναν από τους 
δύο γονείς του επειδή εκείνοι, σαν ενήλικες αποφάσισαν να τερματίσουν την γαμική τους σχέση. 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:29 | Δημητρης Τίποτα λιγότερο από το λογικό! Να έχουμε τα παιδιά μας και να τα ζήσουμε 
και εμείς επιτελους. Γιατί να χάνουμε και εμείς και αυτά στιγμές που δε γυρίζουν πίσω; Τι καλυτερο απο ισο χρονο 
επικοινωνιας με εναλλασσομενη κατοικια. 
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28 Μαρτίου 2021, 23:52 | Αθανάσιος Σκληβανιτης Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:05 | Αθανάσιος Σκληβανιτης Είναι δικαίωμα των παιδιών να ανατρεφονται ισοχρονα και 
από τους δύο γονείς. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:46 | Ελένη Τασούκα Βοηθήστε τα παιδιά μας μητέρα δυο κοριτσιών αδιανόητο να μην 
μεγαλώνουν και με τους δυο γονεις.. Το αληθινό συμφέρον είναι ξεκάθαρο όπως είναι μέσα στο γάμο εξίσου και 
στους δυο γονεις.. Ξάδερφος μου υπόδειγμα πατέρα το παρατσούκλι του μπαμπάκας έφτασε να είναι επισκέπτης 

στην ζωή των παιδιών και τα παιδιά βασανίζονται.. Βοηθήστε σας παρακαλώ μίλησαν ΣΕΨ -ΕΛΨΕ – κοινωνιολόγοι 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ του παιδιού.. Αρθρο 1511 Να γίνει ξεκάθαρη αναφορά οτι το συμφέρον του τέκνου, εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:33 | Αθανάσιος Σκληβανιτης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Συνεπιμέλεια, ίσος χρόνος με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:12 | Γιώργος Κ. Είναι πολύ σημαντικό να προστεθεί ο όρος και η έννοια στο: 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ, … Η φράση «αποτροπή διάρρηξης σχέσεων» επιβάλλεται να αντικατασταθεί με τον όρο «αποτροπή της 
γονικής αποξένωσης», όπου περιλαμβάνει όλα τα πραγματικά νοήματα, όπως την γνωρίζουμε από την ζώσα 
πραγματικότητα. 4. Είναι σημαντικό να ακουστεί η γνώμη του παιδιού, όταν η ωριμότητα του παιδιού το επιτρέπει 
αρκεί το παιδί να ΜΗΝ έχει υποστεί συναισθηματική κακοποίηση και αποξένωση γιατί τότε η κρίση του μπορεί να 
είναι επηρεασμένη και καθοδηγούμενη, από τον αποξενωτή γονέα. Σημαντικό να ενυπάρχει στην ακρόαση του 
παιδιού παρουσία πραγματογνώμονα και να υπάρξει πρακτική μαγνητοφώνησης. Συμφέρον του παιδιού είναι να 
έχει πρόσβαση στην Εκπαίδευση με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης, με την λήψη και αποστολή των μαθημάτων 
του παιδιού από και προς το σχολείο, με διευρυμένες δικαιολογημένες απουσίες και πολλές ακόμα λύσεις που 
υπάρχουν. Θα πρέπει το Υ.ΠΑΙ.Θ., να βγάλει αντίστοιχες εγκύκλιες οδηγίες και να μην αποτελεί η Εκπαίδευση και 
οι εξωσχολικές δραστηριότητες φτηνή δικαιολογία αδυναμίας, της μη τήρησης της ισόχρονης και εναλλασσόμενης 
κατοικίας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:21 | ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Μ. ‘Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:06 | Χαριλαος Γκουρπας Δεν ειμαι ακομη πατερας αλλα βλεπω πολλους ανθρωπους 
χωρισμενους γυρω μου κ δεν μπορω να διανοηθω τα παιδια να μεγαλωνουν με ενα γονιο. Σας παρακαλω πολυ 
νομοθετηστε σαφεστατα την ισοχρονη παρουσια κ των δυο γονιων με εναλλασσομενη κατοικια. Με εκτιμηση. 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:23 | ΔΚ Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων 
στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή αναφορά 
σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της γονικής 
μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο 
γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το 
τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά 
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από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για 
την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗΗ παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗΗ παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει 
να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:46 | Tina Ioannou ισόχρονη και ουσιαστική!!!!! Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:13 | Κωνσταντίνος Λ. Η συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα των 
παιδιών όταν είναι χωρισμένοι μπορεί να υπάρξει μόνο όταν επιτρέπεται στο παιδί να διαμένει στις κατοικίες και 
των δυο γονέων. Αλλιώς αυτοί που δεν έχουν την επιμέλεια και είναι αναγκασμένοι να μένουν με τα παιδιά μόνο 
δυο φορές το μήνα δεν μπορούν να συμμετεχουν, γιατί πολύ απλά δεν προλαβαίνουν να συμμετέχουν! Θα πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι θα συμμετέχουν κατά το δυνατόν ισόχρονα με εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού στις 
κατοικίες και των δυο. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:40 | Μαρια Κοντογιαννη K. Υπουργε,ειμαι μητερα τριων ανηλικων παιδιων ηλικιας 6, 12,14 
ετων. Δοξα τω Θεω εχω την τυχη να εχω μια ευτυχισμενη και ακεραιη οικογενεια και ευχομαι αυτο να μην αλλαξει 
ποτε. Πολλα ομως ατομα στο φιλικο και οικογενειακο μου περιβαλλον δεν ειχαν την ιδια τυχη με μενα. Ειμαι 
απολυτα πεποισμενη οτι τα παιδια χρειαζονται το ιδιο και εμενα και τον πατερα τους. Σας παρακαλω λοιπον να 
προβειτε σε απαραιτητη προσθηκη στο αρθρο 1511 την ισοχρονη παρουσια των δυο γονεων στην ανατροφη του 
παιδιου με εναλλασσομενη κατοικια. Επιπλεον με βαση την παραγραφο 4 οταν ο δικαστης ζηταει την γνωμη του 
τεκνου , δεδομενου οτι στερειται παιδοψυχιατρικης καταρτισης, θα πρεπει να προστεθει οτι αυτη θα γινεται 
παρουσια παιδοψυχιατρου. Σας ευχαριστω εκ των προτερων! 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:27 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ Συγχαρητηρια κ υπουργέ για την νομοθετικών σας πρωτοβουλία. 
Θα ήταν πιο δημοκρατικό και δίκαιο εφόσον χρειάζονται η μητέρα και ο πατέρας για να έρθει στην ζωή ένα παιδί 
να συνεχίζει το παιδί η τα παιδιά να βλέπουν και τούς 2 σε εναλλασσόμενο περιβάλλον- κατοικία σε ίσο χρόνο και 
μετά τον χωρισμό των γονέων. Στην παράγραφο 4 θα πρέπει ο δικαστής να βλέπει το παιδί με παρουσία 
παιδοψυχιατρου καθότι ο ίδιος στερείτε παιδοψυχιατρικής γνώσης. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:15 | Γιάννης Μαρκόπουλος Είναι παραλογισμός να προσπαθείς να πείσεις για το 
αυτονόητο! 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 20:20 | Αχιλλεας Γκουρμπαλιωτης Σεβαστε συντοπιτη κ. Υπουργε,Ο ΘΕΟΣ και η Φυση εδωσαν 
τη δυνατοτητα και την ευθυνη δημιουργιας οικογενειας και στα δυο φυλα, δηλαδη και στον ανδρα και στην 
γυναικα. Τα παιδια που προκυπτουν απο αυτην την ιερη και σημαντικη κατασταση πρεπει αναμφισβητητα να 
λαμβανουν την απαραιτητη φροντιδα και μεριμνα εξισου και απο τους δυο γονεις. Οταν δυστυχως η συμβιωση 
των γονεων δεν καθισταται πλεον δυνατη και εφικτη πρεπει η Πολιτεια να διασφαλισει την ισοχρονη και 
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ουσιαστικη συμμετοχη και των δυο γονιων στην ανατροφη των παιδιων, κατι που εως τωρα δεν ειναι δεδομενο 
λογω των νομικων κενων. Σας παρακαλω οπως τροποποιησετε το αρθρο 5 παραγρ. 2 με την προσθηκη: 
…πρωτιστως απο την «ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ» ουσιαστικη συμμετοχη και των δυο γονεων στην ανατροφη και φροντιδα 
του, «ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ»…. Με εκτιμηση. 
 
28 Μαρτίου 2021, 20:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Η φυσική κατάσταση και το βασικό προστατευόμενο 
δικαίωμα είναι η ανατροφή του παιδιού εξίσου και από τους δύο γονείς του. Κανένας γονέας δεν μπορεί ν’ 
απομακρυνθεί από τ την ανατροφή του παιδιού του χωρίς τη θέληση του ίδιου του γονέα. Η ρήτρα διαφυγής του 
συμφέροντος του παιδιού επιτρέπει σε όλους (γονείς, δικαστήρια, αρχές, όργανα ελέγχου) να σταθμίσουν αν 
πρέπει κάποιος ν’ απομακρυνθεί. (διεθνής σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού ΟΗΕ). Για κάθε ένα ξεχωριστό 
παιδί, ενόψει των συγκεκριμένων συνθηκών. Δεν είναι το συμφέρον του παιδιού που αναθέτει την ανατροφή 
στους δύο γονείς, είναι αυτό που επιτρέπει μόνο την αιτιολογημένη απομάκρυνση κάποιου γονέα. Ο λόγος που 
πρέπει να προστεθεί η φράση «εξίσου και ισόχρονα» στη διατύπωση είναι για να καμφθεί η αποκλίνουσα 
ελληνική νομολογία. Για να πειθαρχήσει ο δικαστής στο νομοθέτη. Και να σκεφθείτε ότι τη διατύπωση κατά τη 
διεθνή διάσκεψη της για τη διεθνή σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού τη πρότεινε η ελληνική αντιπροσωπεία το 
έτος 1978. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των φωτισμένων εκπροσώπων της Ελλάδας που άνοιξαν το δρόμο για μία από 
τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις του 20ου αιώνα. Παραμένουμε ανάξιοι συνεχιστές τους. 
 
28 Μαρτίου 2021, 19:01 | Αυγερινή Λίτση Η πάγια νομολογία που ισχύει μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει το 
καθεστωτικό 97% αποκλειστικής επιμέλειας στον ένα γονέα. Και μόνο αυτό δείχνει τα στερεότυπα που κυριαρχούν 
στο οικογενειακό δίκαιο. Πρέπει να δοθεί ξεκάθαρη λύση. 
 
28 Μαρτίου 2021, 19:49 | Αλεξανδρα Το ζήτημα της τροποποίησης του οικογενειακού δικαίου έχει ανοίξει τους 
τελευταίους μήνες, σε μία περίοδο που εξαιτίας της πανδημίας και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που 
βιώνουμε το οικογενειακό εισόδημα έχει πληγεί βαθειά, τα δικαιώματα παιδιών και γυναικών βάλλονται: τόσο με 
την κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω του εγκλεισμού όσο και σε επίπεδο εργασίας με τις 
γυναίκες να φορτώνονται σε μεγάλο βαθμό τα βάρη της τηλεργασίας και της αύξησης της ανεργίας, τα βάρη της 
φροντίδας των παιδιών με κλειστά σχολεία και την φροντίδα των ευπαθών μελών της οικογένειας εν μέσω κρίσης 
του συστήματος υγείας. (Μάλιστα σε καιρο πανδημίας όπου οι πολίτες φοβούνται να κινητοποιηθούν ΛΟΓΩ covid 
19 άλλα και των προστίμων). Η πολιτεία θα πρέπει να προβεί στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος κι ειδικά 
της μονογονεϊκής οικογένειας, σε συνολικές μεταρρυθμίσεις για την γυναικεία ανισοτιμία στους χώρους δουλειάς 
και συνολικά στην κοινωνία. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα χρειάζεται να προβλέπει πρώτα 
και κύρια τη στήριξη της ευάλωτης γονεϊκότητας, τη ολόπλευρη νομική, οικονομική, ψυχοκοινωνική στήριξη των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, γυναικών και παιδιών. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα δε 
μπορεί παρά να στηρίζει και να προωθεί τη συναινετική συνεπιμέλεια και όχι τα οριζόντια και υποχρεωτικά μέτρα 
επιβαλλόμενης συνεπιμέλειας. Δε μπορεί παρά να προβλέπει τη συγκρότηση ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που θα 
στηρίζουν τους γονείς και τα παιδιά, θα προβλέπει την δημόσια και δωρεάν διαμεσολάβηση που δε θα βάζει 
ταξικούς κι οικονομικούς φραγμούς και θα προωθεί την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών. Δε μπορεί παρά 
να προβλέπει τη συγκρότηση οικογενειακών δικαστηρίων με εμπειρογνώμονες και κατάλληλους λειτουργούς που 
θα προσβλέπουν στην πραγματική επίλυση κι όχι την απλή διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με το γράμμα του 
νόμου. Δεν είναι δυνατόν να αναγκάζεις ένα παιδί να μένει με το ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ. Δεν είναι δυνατόν ο γονέας 
που θα προσπαθεί να προστατευσει το ΠΑΙΔΙ του να φαίνεται ως ο κακος γονέας που δεν προωθεί την καθημερινή 
επαφή με τον άλλο γονέα που κακοποιεί με παντός τύπου βία το ΠΑΙΔΙ τους και για αυτό τον λόγο να είναι 
έκπτωτος γονικής μέριμνας. Βαρυ το τίμημα για ένα γονέα που θέλει να προστατεύσει το ΠΑΙΔΙ του. Αυτο το 
νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο γυρίζει το ρολόι 40 χρόνια πίσω. Γι’ αυτό πρέπει να μείνει στα χαρτιά. 
 
28 Μαρτίου 2021, 19:43 | Μπουζαλάκος Πέτρος Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Αγαπητές/οί προκειμένου να εμπεδωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των γονέων και να περιοριστεί η 
εργαλειοποίηση των παιδιών, η κατανομή της μέριμνας θα πρέπει να είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και για εξαιρετικά 
σπουδαίο λόγο σε άμεση σχέση με την αποδεδειγμένα κακή άσκησή της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του 
νομοσχεδίου. Για το κομβικό αυτό σημείο του νομοσχεδίου επιβάλλεται να δοθούν οι ανάλογες κατευθύνσεις 
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στον δικαστή. Πρέπει τα στερεότυπα που επηρεάζουν τους δικάστές να πάψουν να τους επηρεάζουν με νομικό 
και ξεκάθαρο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:29 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ 
ΣΩΣΤΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ, ΕΝΩ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:09 | ΘΆΛΕΙΑ Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:53 | Σωτήρης Καραλής Η παράγραφος 2 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες και των δύο γονέων, καθώς επίσης και 
στην αποτροπή διάρρηξης (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:23 | Φίλιππος κολοκας Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετεί πρωτίστως από ισοχρονη 
κ ουσιαστική συμμετοχή κ των δύο γονεων για την ανατροφή του τέκνου, με εναλλασομενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτερων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:50 | ΕΜΙΛΙ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 16:55 | Νικόλαος Σορολής Προτεινόμενη αλλαγή στην παράγραφο 2:Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του ,με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφότερων των γονέων, 
καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και 
η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
28 Μαρτίου 2021, 16:39 | ΠΕΝΥ ΠΑΠ Αρθρο 1511 παρ. 2 να γίνει πιο συγκεκριμένο «Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ , ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ». Η αποκλειστική 
επιμέλεια πρέπει να είναι η εξαίρεση του κανόνα σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. 
 
28 Μαρτίου 2021, 16:10 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠ Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αυτό που προτείνει η κοινή λογική και 
εκφράζεται από σύσσωμη την επιστημονική κοινότητα και την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας είναι ότι το 
συμφέρον του κάθε παιδιού είναι να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς με ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη 
κατοικία. 
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28 Μαρτίου 2021, 16:40 | Ανέζα Α. Η συνεπιμέλεια , η νομική ισότητα των γονέων απέναντι στα παιδιά μετά το 
γάμο, ο ίσος χρόνος και η εναλλασσόμενη κατοικία αποτελεί την πιο σύγχρονη μορφή του οικογενειακού δικαίου 
που η πολιτεία οφείλει να νομοθετήσει και η δικαστική εξουσία να εφαρμόσει, λαμβάνοντας υπόψιν: -το ΥΠ. ΑΡ. 
2079/2015 Ψήφισμα του συμβουλίου της Ευρώπης, -το Ελληνικό σύνταγμα Άρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων), -την 
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 18 ΔΣΔΠ) , -το Νόμο 2101/1992 – ΦΕΚ 192/Α/2-12-1992 
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού, -την οδηγία 1158/2019 του συμβουλίου της 
Ευρώπης, -Την γνωμοδότηση κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, όπως του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, 
της Ελληνικής Ψυχολογική Εταιρείας, το Συνήγορο του Παιδιού, του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, την 
Έρευνα – Μελέτη Γονικής Αποξένωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 3-5 Ιουλίου 2020 Πρόταση Α. Στο άρθρο 1511 
παρ. 2 να τροποποιηθεί σε «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ , 
ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ». B. Στο άρθρο 1511 παρ. 4 η γνώμη του τέκνου θα πρέπει 
να συνεκτιμάτε μόνο κατ’ εξαίρεση και όταν απαιτείται σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις η γονική 
μέριμνα/επιμέλεια να ανατεθεί σε έναν μόνο γονέα. Στις κατ’ εξαίρεση αυτές περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζεται 
αν το παιδί λειτουργεί υπό καθεστώς καθοδήγησης και ο δικαστής θα πρέπει να πλαισιώνεται από ειδικούς 
ψυχικής υγείας σε κατάλληλο χώρο για αυτό τον σκοπό και όχι στα δικαστήρια. 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:14 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ‘Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων(…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:32 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΜΛΕΛΗ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων(…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:54 | ΦΩΤΕΙΝΗ Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να 
προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. Έτσι το άρθρο διατυπώνεταιΆσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο 
συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως 
του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων 
άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την 
ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με 
τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί 
προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
28 Μαρτίου 2021, 14:56 | Ευστάθιος Τσουγγάνης Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων εφόσον 
πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 
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28 Μαρτίου 2021, 14:28 | Καρολίνα Κολόκα Στην παράγραφο 2: Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται από την 
ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες και των δύο γονέων, αθώς επίσης…… 
 
28 Μαρτίου 2021, 14:45 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ το συμφέρον του τέκνου είναι κατά την ταπεινή μου 
άποψη να μεγαλώσει και με τους δύο γονείς εφόσον και οι δύο θέλουν να είναι στην ζωή του παιδιού γτ το παιδί 
όσο ανάγκη έχει την μητρική φροντίδα άλλο τόσο ανάγκη έχει και την πατρική φροντίδα και στοργή ας πάψουμε 
ποια να είμαστε επισκέπτες στην ζωή των παιδιών μας και ας κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να είμαστε και εμείς 
που θα μεγαλώσουμε και θα δώσουμε αξίες και αρχές στα παιδιά μας… κάνατε ένα βήμα μπροστά σας παρακαλώ 
πολύ ολοκληρώσετε το… όχι για εμάς αλλά για τα παιδιά μας…. γτ τα παιδιά μας έχουν ανάγκη και τους δύο 
γονείς… είναι αμαετια όταν χωρίζει ένα ζευγάρι να χωρίζει και ο ένας γονιός από το παιδί συνέπιμελεια και 
εναλασωμενη κατοικία για τα παιδιά μας…. σας ευχαριστω. 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:24 | Δημήτρης Το συμφέρον των παιδιων επιτασει η αφετηρία να είναι το 50 % 50%, με ίσα 
δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, οι μητέρες θα είναι πιο δεκτικες σε μια καλή συμφωνία μεταξυ των γονέων, 
παντα προς όφελος του παιδιου. Το προβλημα βρίσκεται στην ανθρώπινη φυση. Η δοθεισα απόλυτη εξουσία στην 
μητέρα, δημιουργεί το προβλημα. Οι μητέρες δεν είναι συνεργασίας, προκαλουν εντάσεις και προβληματα γιατί 
μετά χρησιμοποιεί αυτές ακριβώς τις εντάσεις και τα προβληματα, ως επιχείρημα υπέρ της.. » Μα αφου δεν τα 
βρίσκουν τώρα, πως θα τα βρουν στην συνεπιμελεια??? » !!!!!! Και αυτό δυστυχώς το αποδέχεται η πλειοψηφια 
των δικαστων, καταστρέφοντας παιδια και πατερες…. Έλεος… Έλεος… Έλεος…. 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:37 | Δημήτρης Β Το συμφέρον των παιδιων επιτασει η αφετηρία να είναι το 50 % 50%, με 
ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, οι μητέρες θα είναι πιο δεκτικες σε μια καλή συμφωνία μεταξυ των γονέων, 
παντα προς όφελος του παιδιου. Το προβλημα βρίσκεται στην ανθρώπινη φυση. Η δοθεισα απόλυτη εξουσία στην 
μητέρα, δημιουργεί το προβλημα. Οι μητέρες δεν είναι συνεργασίας, προκαλουν εντάσεις και προβληματα γιατί 
μετά χρησιμοποιεί αυτές ακριβώς τις εντάσεις και τα προβληματα, ως επιχείρημα υπέρ της.. » Μα αφου δεν τα 
βρίσκουν τώρα, πως θα τα βρουν στην συνεπιμελεια??? » !!!!!! Και αυτό δυστυχώς το αποδέχεται η πλειοψηφια 
των δικαστων, καταστρέφοντας παιδια και πατερες…. Έλεος… Έλεος… Έλεος…. 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:47 | Δημήτρης Β  
 
28 Μαρτίου 2021, 13:56 | Δημήτρης Β Αν η αφετηρία είναι το 50 % 50%, με ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, 
οι μητέρες θα είναι πιο δεκτικες σε μια καλή συμφωνία μεταξυ των γονέων, παντα προς όφελος του παιδιου. Το 
προβλημα βρίσκεται στην ανθρώπινη φυση. Η δοθεισα απόλυτη εξουσία στην μητέρα, δημιουργεί το προβλημα. 
Οι μητέρες δεν είναι συνεργασίας, προκαλουν εντάσεις και προβληματα γιατί μετά χρησιμοποιεί αυτές ακριβώς 
τις εντάσεις και τα προβληματα, ως επιχείρημα υπέρ της.. » Μα αφου δεν τα βρίσκουν τώρα, πως θα τα βρουν 
στην συνεπιμελεια??? » !!!!!! Και αυτό δυστυχώς το αποδέχεται η πλειοψηφια των δικαστων, καταστρέφοντας 
παιδια και πατερες…. Έλεος… Έλεος… Έλεος…. 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:48 | Μαρία Σαπλαμιδου Δυστυχώς είμαστε σε όλο τα πράγματα 50 χρόνια πίσω από όλα 
τα ανεπτυγμένα κράτη. Σε μια κοινωνία ισότητας και δικαίου θα ήταν αυτονόητο ότι τα παιδιά πρέπει να 
μεγαλώνουν και να ανατρέφονται από κοινού και εξίσου και από τους δύο γονείς. Η κοινωνία μας έχει αλλάξει 
προ πολλού ,έχουν αλλάξει οι ρόλοι , έχουν αλλάξει οι συνθήκες διαβίωσης, έχουν αλλάξει τα πάντα και 
συνεχίζουν να αλλάζουν καθημερινά. Έχει έρθει η ώρα να αλλάξει και το καθεστώς της αποκλειστικής επιμέλειας 
που μόνο καταστροφικές συνέπειες έχει για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κοινή ανατροφή , με ίσα δικαιώματα και 
ίσες υποχρεώσεις για όλους τους κατάλληλους γονείς για όλα τα παιδιά. 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:33 | GEORGIOS Άρθρο 5 συμφέρον τέκνου Άρθρο 1511 Συμφέρον του τέκνου Ως συμφέρον 
του τέκνου ορίζεται η εξίσου ανατροφή του και από τους δύο γονείς του. Το τελευταίο εδάφιο πρέπει να 
διορθωθεί προβλέποντας αντί για την ωριμότητα την ικανότητα του τέκνου να έχει σχηματίσει δική του άποψη 
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για τη ζωή του καθώς και ότι η γνώμη του τέκνου πρέπει έχει ληφθεί κατάλληλα δηλαδή από ειδικούς που έχουν 
τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Ιδίως για τα τέκνα που σήμερα ζουν μόνο με τον ένα γονέα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:43 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Άρθρο 3 Τόπος κατοικίας τέκνου. Ως τόπος νομίμου κατοικίας του 
τέκνου πρέπει να ορίζεται η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. Άρθρο 4 Συναινετικό διαζύγιο. Η 
παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει την χρήση σχεδίων ανατροφής τέκνου. Με αυτά θα 
ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σπουδών, εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχές της ανατροφής του παιδιού. Ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο οι γονείς καλούνται να απαντήσουν. 
Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον άλλο κατά τη πρώτη υποχρεωτική 
συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει στη συμφωνία ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας των γονέων. Άρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Αν και στο σύνολο του κειμένου γίνεται ξεκάθαρο πολλάκις 
πως κάθε απόφαση του δικαστηρίου οφείλει να «αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου», εντέλει, μετά την 
τροποποίηση του παλαιού άρθρου και πάλι ΔΕΝ αναφέρεται ρητά στην νέα πλέον διάταξη πως θα πρέπει να 
διατάσσεται εκ δικαστικής αποφάσεως η ισόχρονη συμμετοχή των δύο γονέων στην μέριμνα-φροντίδα-ανατροφή 
του τέκνου αλλά κι η εναλασσόμενη κατοικία, τα οποία αποτελούν με λίγα λόγια τον απόλυτο πυρήνα της 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, νομικά και πρακτικά. Η δε αποφυγή αναφοράς της ίδιας της λέξης «συνεπιμέλεια» αποκρύπτει 
επιμελώς – ή και όχι τόσο επιμελώς- τον δισταγμό απέναντι της. Αντιθέτως, το κείμενο της τροποποιηθείσας 
διάταξης αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο ελεύθερης μετάφρασης και κατά συνέπεια δράσης, αφού με την 
γενικόλογη φράση «την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του» δεν 
ρυθμίζει πρακτικά την κατάσταση, αλλά επιτρέπει ουσιαστικά στο κάθε διαζευγμένο ζευγάρι γονέων να 
μεταφράσει από μόνο του τί σημαίνει η «ουσιαστική συμμετοχή» και με ποιες πράξεις ή παραλείψεις 
επιτυγχάνεται. Έτσι, πάντα θα μένει ένας εκ των δύο απροστάτευτος από τον Νόμο, και πάνω απ’ όλα, σε 
ουσιαστική και καθημερινή απομάκρυνση από το τέκνο του. Εφόσον λοιπόν στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης 
είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού δεσμού του τέκνου και με τους δύο γονείς, στη διάταξη οφείλουν να 
συμπεριλάβουν πληρέστερη διατύπωση αναφορικά με την ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή του κάθε γονέα στη ζωή του 
τέκνου, αλλά και την εναλασσόμενη κατοικία, η οποία θα επιτρέπει στο τέκνο να διατηρεί και να εντείνει τους 
συναισθηματικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς του. Διότι, ας μην λησμονούμε, πως σκληρό δεν θα είναι για 
ένα παιδί να εναλλάσσεται η κατοικία του. Σκληρό θα είναι να αποκλείεται από τον έναν από τους δύο γονείς του 
επειδή εκείνοι, σαν ενήλικες αποφάσισαν να τερματίσουν την γαμική τους σχέση. Άρθρο 6 Ορισμός 
διαμεσολαβητών. Η εκούσια διαμεσολάβηση είναι χρήσιμη και χρειάζονται οικογενειακοί διαμεσολαβητές. Δε 
νοείται η υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση είτε από το νόμο είτε από το δικαστή. Το δικαστήριο μπορεί 
σήμερα να κάνει χρήση του άρθρου 214 ΚΠολΔικ (δικαστική μεσολάβηση). Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση 
επιφέρει καθυστέρηση με την μετ’απόδειξη συζήτηση και αυξημένο κόστος. Άρθρο 7 Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και 
φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει την από 
κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί ν’ 
αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) 
σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και 
των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των 
διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος 
κατά τις σχολικές διακοπές. Δεν συντρέχει λόγος μεταρρύθμισης του άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο 
των γονέων τους. Από το άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει ν’ αφαιρεθούν οι λέξεις «με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας» και ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος. Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός γάμου και με οποιοδήποτε 
τρόπο αναγνωρίζεται ν’ απολαμβάνει της ανατροφής και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα 
γονέα. Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ πρέπει να προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί 
τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή άλλου υπόχρεου. Άρθρο 11 Προσωπική επικοινωνία. 
Σύμφωνα με τις παρούσες προτάσεις δε πρέπει να υπάρχει «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά 
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συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια. Το 
ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις. Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα. Στο τέλος της δευτέρας παραγράφου πρέπει να προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή 
στο τόπο της νομίμου κατοικίας του». 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:25 | Αντώνης Βουτσίνος To άρθρο θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι συμφέρον του τέκνου 
είναι η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 2 γονέων στην καθημερινή ανατροφή και φροντίδα, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, εφόσον και οι δύο γονείς είναι ικανοί και θέλουν. Οι γονείς χωρίζουν μεταξύ τους, δεν 
χωρίζουν με τα παιδιά τους. Τα παιδάκια έχουν ανάγκη και δικαίωμα να περνούν άπλετο καθημερινό χρόνο και 
με τους 2 γονείς. Δεν πρέπει να το στερούνται εφόσον δεν υπάρχει πραγματικά και αποδεδειγμένα λόγος για το 
αντίθετο. 
 
28 Μαρτίου 2021, 12:50 | Παναγιωτης Τολιας 1511 Αρθρο 5 Θα επρεπε να ειναι: Το συμφερον του τεκνου που 
εξυπηρετειται πρωτιστως απο την ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 12:41 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ παρατηρήσεις επί του σχεδίου: Άρθρο 3 Τόπος κατοικίας τέκνου. 
Ως τόπος νομίμου κατοικίας του τέκνου πρέπει να ορίζεται η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. Άρθρο 4 
Συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει την χρήση σχεδίων ανατροφής 
τέκνου. Με αυτά θα ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σπουδών, 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχές της ανατροφής του 
παιδιού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο οι γονείς καλούνται να 
απαντήσουν. Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον άλλο κατά τη πρώτη 
υποχρεωτική συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει στη συμφωνία ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας των γονέων. Άρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Αν και στο σύνολο του κειμένου γίνεται ξεκάθαρο πολλάκις 
πως κάθε απόφαση του δικαστηρίου οφείλει να «αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου», εντέλει, μετά την 
τροποποίηση του παλαιού άρθρου και πάλι ΔΕΝ αναφέρεται ρητά στην νέα πλέον διάταξη πως θα πρέπει να 
διατάσσεται εκ δικαστικής αποφάσεως η ισόχρονη συμμετοχή των δύο γονέων στην μέριμνα-φροντίδα-ανατροφή 
του τέκνου αλλά κι η εναλασσόμενη κατοικία, τα οποία αποτελούν με λίγα λόγια τον απόλυτο πυρήνα της 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, νομικά και πρακτικά. Η δε αποφυγή αναφοράς της ίδιας της λέξης «συνεπιμέλεια» αποκρύπτει 
επιμελώς – ή και όχι τόσο επιμελώς- τον δισταγμό απέναντι της. Αντιθέτως, το κείμενο της τροποποιηθείσας 
διάταξης αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο ελεύθερης μετάφρασης και κατά συνέπεια δράσης, αφού με την 
γενικόλογη φράση «την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του» δεν 
ρυθμίζει πρακτικά την κατάσταση, αλλά επιτρέπει ουσιαστικά στο κάθε διαζευγμένο ζευγάρι γονέων να 
μεταφράσει από μόνο του τί σημαίνει η «ουσιαστική συμμετοχή» και με ποιες πράξεις ή παραλείψεις 
επιτυγχάνεται. Έτσι, πάντα θα μένει ένας εκ των δύο απροστάτευτος από τον Νόμο, και πάνω απ’ όλα, σε 
ουσιαστική και καθημερινή απομάκρυνση από το τέκνο του. Εφόσον λοιπόν στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης 
είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού δεσμού του τέκνου και με τους δύο γονείς, στη διάταξη οφείλουν να 
συμπεριλάβουν πληρέστερη διατύπωση αναφορικά με την ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή του κάθε γονέα στη ζωή του 
τέκνου, αλλά και την εναλασσόμενη κατοικία, η οποία θα επιτρέπει στο τέκνο να διατηρεί και να εντείνει τους 
συναισθηματικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς του. Διότι, ας μην λησμονούμε, πως σκληρό δεν θα είναι για 
ένα παιδί να εναλλάσσεται η κατοικία του. Σκληρό θα είναι να αποκλείεται από τον έναν από τους δύο γονείς του 
επειδή εκείνοι, σαν ενήλικες αποφάσισαν να τερματίσουν την γαμική τους σχέση. Άρθρο 6 Ορισμός 
διαμεσολαβητών. Η εκούσια διαμεσολάβηση είναι χρήσιμη και χρειάζονται οικογενειακοί διαμεσολαβητές. Δε 
νοείται η υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση είτε από το νόμο είτε από το δικαστή. Το δικαστήριο μπορεί 
σήμερα να κάνει χρήση του άρθρου 214 ΚΠολΔικ (δικαστική μεσολάβηση). Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση 
επιφέρει καθυστέρηση με την μετ’απόδειξη συζήτηση και αυξημένο κόστος. Άρθρο 7 Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και 
φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει την από 
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κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί ν’ 
αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) 
σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και 
των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των 
διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος 
κατά τις σχολικές διακοπές. Δεν συντρέχει λόγος μεταρρύθμισης του άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο 
των γονέων τους. Από το άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει ν’ αφαιρεθούν οι λέξεις «με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας» και ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος. Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός γάμου και με οποιοδήποτε 
τρόπο αναγνωρίζεται ν’ απολαμβάνει της ανατροφής και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα 
γονέα. Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ πρέπει να προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί 
τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή άλλου υπόχρεου. Άρθρο 11 Προσωπική επικοινωνία. 
Σύμφωνα με τις παρούσες προτάσεις δε πρέπει να υπάρχει «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά 
συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια. Το 
ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις. Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα. Στο τέλος της δευτέρας παραγράφου πρέπει να προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή 
στο τόπο της νομίμου κατοικίας του». 
 
28 Μαρτίου 2021, 12:10 | Χριστίνα Βαλαβάνη Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ από 
κοινού άσκηση της επιμέλειας και ο ίσος χρόνος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι νομικά κατοχυρωμένος και 
απόλυτα εξασφαλισμένος τουλάχιστον: 1) Όταν οι γονείς και το περιβάλλον του τέκνου είναι στην ίδια πόλη 2) Αν 
το παιδί θέλει να μένει το ίδιο και με τους δύο γονείς, 3) Αν δεν συντρέχουν σοβαροί νομικοί λόγοι πχ.κακοποίηση 
τέκνου κλπ, 4) Αν το παιδί έχει κλείσει τα 7 έτη. Ευχαριστώ πολύ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:49 | Παππούς Αλέκος Η συνεπιμέλεια , η νομική ισότητα των γονέων απέναντι στα παιδιά 
μετά το γάμο, ο ίσος χρόνος και η εναλλασσόμενη κατοικία αποτελεί την πιο σύγχρονη μορφή του οικογενειακού 
δικαίου που η πολιτεία οφείλει να νομοθετήσει και η δικαστική εξουσία να εφαρμόσει. Ο νομοθέτης δια του 
στόματος του υπουργού δικαιοσύνης φαίνεται να έχει πλήρη επίγνωση της υφιστάμενης κατάστασης, της 
αποκλειστικής επιμέλειας που επιβάλουν τα ελληνικά δικαστήρια, της γονεικής αποξένωσης, της εργαλειοποίησης 
των παιδιών , την λογική της ιδιοκτησίας του παιδιού από τον γονέα που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια, όμως 
η πολιτεία οφείλει να διατυπώσει τις προθέσεις της ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο. 
Α. Στο άρθρο 1511 παρ. 2 Ο όρος «ουσιαστική» είναι γενικός και αόριστος. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ενεργώς συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινότητα του παιδιού θα πρέπει να τροποποιηθεί σε «Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ». 
B. Στο άρθρο 1511 παρ. 4 η κρίση του δικαστηρίου για το αν το παιδί λειτουργεί υπό καθεστώς καθοδήγησης θα 
πρέπει να πλαισιώνεται από ειδικούς ψυχικής υγείας και να ορισθεί κατάλληλος χώρος για αυτό τον σκοπό και 
όχι ο χώρος των δικαστηρίων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:03 | kyriaki Αν και στο σύνολο του κειμένου γίνεται ξεκάθαρο πολλάκις πως κάθε απόφαση 
του δικαστηρίου οφείλει να «αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου», εντέλει, μετά την τροποποίηση του παλαιού 
άρθρου και πάλι ΔΕΝ αναφέρεται ρητά στην νέα πλέον διάταξη πως θα πρέπει να διατάσσεται εκ δικαστικής 
αποφάσεως η ισόχρονη συμμετοχή των δύο γονέων στην μέριμνα-φροντίδα-ανατροφή του τέκνου αλλά κι η 
εναλασσόμενη κατοικία, τα οποία αποτελούν με λίγα λόγια τον απόλυτο πυρήνα της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, νομικά και 
πρακτικά. Η δε αποφυγή αναφοράς της ίδιας της λέξης «συνεπιμέλεια» αποκρύπτει επιμελώς – ή και όχι τόσο 
επιμελώς- τον δισταγμό απέναντι της. Αντιθέτως, το κείμενο της τροποποιηθείσας διάταξης αφήνει ένα μεγάλο 
περιθώριο ελεύθερης μετάφρασης και κατά συνέπεια δράσης, αφού με την γενικόλογη φράση «την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του» δεν ρυθμίζει πρακτικά την κατάσταση, αλλά 
επιτρέπει ουσιαστικά στο κάθε διαζευγμένο ζευγάρι γονέων να μεταφράσει από μόνο του τί σημαίνει η 
«ουσιαστική συμμετοχή» και με ποιες πράξεις ή παραλείψεις επιτυγχάνεται. Έτσι, πάντα θα μένει ένας εκ των δύο 
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απροστάτευτος από τον Νόμο, και πάνω απ’ όλα, σε ουσιαστική και καθημερινή απομάκρυνση από το τέκνο του. 
Εφόσον λοιπόν στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο 
επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού δεσμού του τέκνου και 
με τους δύο γονείς, στη διάταξη οφείλουν να συμπεριλάβουν πληρέστερη διατύπωση αναφορικά με την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή του κάθε γονέα στη ζωή του τέκνου, αλλά και την εναλασσόμενη κατοικία, η οποία θα 
επιτρέπει στο τέκνο να διατηρεί και να εντείνει τους συναισθηματικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς του. Διότι, 
ας μην λησμονούμε, πως σκληρό δεν θα είναι για ένα παιδί να εναλλάσσεται η κατοικία του. Σκληρό θα είναι να 
αποκλείεται από τον έναν από τους δύο γονείς του επειδή εκείνοι, σαν ενήλικες αποφάσισαν να τερματίσουν την 
γαμική τους σχέση. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:35 | Σταυρούλα Μπάκου Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Άρθρο 
1511 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στον ένα εκ των δύο2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και 
ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε 
αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική 
με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν 
αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης 
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:49 | Χαρούλα Γιώτη Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Άρθρο 
1511 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στον ένα εκ των δύο2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και 
ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε 
αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική 
με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν 
αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης 
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:06 | Μαρία Πετρίδη Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Άρθρο 
1511 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στον ένα εκ των δύο2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και 
ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε 
αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική 
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με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν 
αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης 
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:27 | ΦΕΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ Τα εννέα χρόνια πριν το διαζύγιο είχα κατά κύριο λόγο εγώ την 
φροντίδα των παιδιών, αλλά ξαφνικά δια μαγείας έγινα κακός γονέα για τον δικαστή και βλέπω ελάχιστα τα παιδιά 
μου. Το συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:50 | Χριστίνα Αλιγραφκή Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Άρθρο 
1511 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στον ένα εκ των δύο2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και 
ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε 
αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική 
με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν 
αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης 
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:02 | Γιώργος Γιαμουρίδης Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ 
του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: «Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)». 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:26 | Εύη Γιούσμη Άρθρο 5: Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ 
του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5: «Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)». 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:31 | Κωστας Απόστόλου Τα παιδιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με βάση το σπίτι που 
μένουν, αλλά με την αγάπη που τρέφουν και οι 2 γονείς τους. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους, εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια τους. 
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28 Μαρτίου 2021, 10:28 | Αλέξανδρος Δουρίδας ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) Πρέπει να προστεθούν οι έννοιες του 
ισόχρονου και της εναλλασσόμενης κατοικίας ώστε να είναι ουσιαστική η συμμετοχή των δύο γονέων άλλως δεν 
έχει καμία έννοια.  
 
28 Μαρτίου 2021, 09:08 | ΔΗΜΗΤΡΑ Δωστε φωνη στα παιδιά!Το συμφέρον του τεκνου είναι να πηγαίνει εκεί που 
πραγματικά θελει, οταν θελει και οταν δε θέλει να μην πηγαίνει. Δεν υπάρχει κανένα παιδι που να περναει καπου 
καλα και να μη θέλει να πάει. Τα παιδιά δεν είναι ανοητα. Τα παιδιά δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής ουτε 
ποσοστα χρόνου. Τα παιδιά ανηκουν στον εαυτο τους και δεν γεννηθηκαν για να καλυπτουν τις αναγκες κανενος. 
Συμφέρον του τεκνου είναι τα Δικαστήρια να το λαμβάνουν υπόψη και οχι να το αντιμετωπιζουν με δισπιστια, 
επειδή τους το υποδεικνύει ο νομοθετης. Το συμφέρον του τεκνου κρινεται κατα περίπτωση αναλογα με τις 
ανάγκες του ίδιου και οχι των γονέων και ολου του περιβαλλοντος τους, οι οποιοι είναι το επίκεντρο του 
νομοσχεδίου. Καθηκον της Πολιτειας είναι να δώσει φωνή στα παιδιά και να τα προστατεψει απο κακοποιητικα 
περιβάλλον τα. Τα προσωπικα ιατρικα δεδομένα οποιου κακοποιει, λεκτικα η σωματικα πρέπει να καμπτεται. 
Κανενας ψυχοπαθης, κανενας κακοποιητης κοντα στα μικρά παιδια ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 09:06 | Renia Fardela ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 09:11 | Κ. Λ. Όπως είναι διατυπωμένη η παράγραφος 4, πολύ φοβάμαι ότι η γνώμη του παιδιού 
θα χρησιμοποιείται καταχρηστικά για να αιτιολογούνται αποφάσεις αποκλειστικής επιμέλειας. Θα μου 
επιτρέψετε να το εξηγήσω μέσα από τη δική μου εμπειρία. Ο δικαστής, ο οποίος δεν είχε τις απαιτούμενες γνώσεις 
παιδοψυχολογίας, χωρίς την παρουσία κάποιου ειδικού, εξέτασε το παιδί μας μέσα σε ένα γραφείο πίσω από 
κλειστές πόρτες χωρίς κανείς να μπορεί να έχει εικόνα αν ο τρόπος που έγινε η συνέντευξη ήταν ο επιστημονικά 
ενδεδειγμένος. Στην απόφαση του το δικαστήριο έκρινε ότι το 4μιση ετών παιδί μας ήταν αρκετά ώριμο για την 
ηλικία του και γι’ αυτό η γνώμη του δεν μπορεί να αγνοηθεί ακόμα και αν ενδεχομένως είναι απότοκος 
μονομερούς επηρεασμού από τη μητέρα του. Οι δικαστές δεν θα αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις παιδοψυχολογίας 
μέσα από σεμινάρια επιμόρφωσης και workshops-webinars. Ακόμα και αν παρακολουθήσουν λίαν επιμελώς τα 
μαθήματα της επιμόρφωσης, οι πεποιθήσεις τους πολύ δύσκολα θα αλλάξουν. Διότι όταν κάποιος εφαρμόζει την 
αποκλειστική επιμέλεια επί σειρά ετών είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει γνώμη και στάση και να αποδεχτεί κάτι 
διαφορετικό. Γι’ αυτό η γνώμη του παιδιού θα πρέπει να λαμβάνεται από κάποιον ειδικό σε άμεση συνεργασία 
με το δικαστή και τα συμπεράσματα αυτής της συνεργασίας να κοινοποιούνται και στους δύο γονείς. 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:08 | Νίκη Δελάβια Έχουμε 2 γονείς. Τα παιδιά μας έχουν 2 γονείς. Έχουν δικαίωμα να ζουν 
και να διαμορφώνουν σχέσεις με κάθε τρόπο και μέσο με τους γονείς τους. Ένα κτίσμα δεν αποτελεί μέτρο 
σύγκρισης της αγάπης. Ούτε μπορεί να την περιορίζει. Με νόμο η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους με εναλλασσόμενη διαμονή και διανυκτέρευση και στα 
σπίτια. Είναι σπίτια και των παιδιών! 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:23 | Μάριος Ταμπακης Στο συμφέρον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:37 | Γουναρά Βιβή Άρθρο 3 Τόπος κατοικίας τέκνου. Ως τόπος νομίμου κατοικίας του τέκνου 
πρέπει να ορίζεται η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. Άρθρο 4 Συναινετικό διαζύγιο. Η παράγραφος 2 
και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει την χρήση σχεδίων ανατροφής τέκνου. Με αυτά θα ρυθμίζονται κατ’ 
ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σπουδών, εξωσχολικών δραστηριοτήτων, διακοπών και 
συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχές της ανατροφής του παιδιού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με 
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απόφασή του να εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο οι γονείς καλούνται να απαντήσουν. Το έγγραφο με τις 
απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον άλλο κατά τη πρώτη υποχρεωτική συνάντηση 
διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει στη συμφωνία ενώπιον συμβολαιογράφου ή στην 
αντιδικία, έχοντας όμως προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας των γονέων. Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Αν και στο σύνολο του κειμένου γίνεται ξεκάθαρο πολλάκις πως κάθε απόφαση 
του δικαστηρίου οφείλει να «αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου», εντέλει, μετά την τροποποίηση του παλαιού 
άρθρου και πάλι ΔΕΝ αναφέρεται ρητά στην νέα πλέον διάταξη πως θα πρέπει να διατάσσεται εκ δικαστικής 
αποφάσεως η ισόχρονη συμμετοχή των δύο γονέων στην μέριμνα-φροντίδα-ανατροφή του τέκνου αλλά κι η 
εναλασσόμενη κατοικία, τα οποία αποτελούν με λίγα λόγια τον απόλυτο πυρήνα της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, νομικά και 
πρακτικά. Η δε αποφυγή αναφοράς της ίδιας της λέξης «συνεπιμέλεια» αποκρύπτει επιμελώς – ή και όχι τόσο 
επιμελώς- τον δισταγμό απέναντι της. Αντιθέτως, το κείμενο της τροποποιηθείσας διάταξης αφήνει ένα μεγάλο 
περιθώριο ελεύθερης μετάφρασης και κατά συνέπεια δράσης, αφού με την γενικόλογη φράση «την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του» δεν ρυθμίζει πρακτικά την κατάσταση, αλλά 
επιτρέπει ουσιαστικά στο κάθε διαζευγμένο ζευγάρι γονέων να μεταφράσει από μόνο του τί σημαίνει η 
«ουσιαστική συμμετοχή» και με ποιες πράξεις ή παραλείψεις επιτυγχάνεται. Έτσι, πάντα θα μένει ένας εκ των δύο 
απροστάτευτος από τον Νόμο, και πάνω απ’ όλα, σε ουσιαστική και καθημερινή απομάκρυνση από το τέκνο του. 
Εφόσον λοιπόν στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο 
επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού δεσμού του τέκνου και 
με τους δύο γονείς, στη διάταξη οφείλουν να συμπεριλάβουν πληρέστερη διατύπωση αναφορικά με την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή του κάθε γονέα στη ζωή του τέκνου, αλλά και την εναλασσόμενη κατοικία, η οποία θα 
επιτρέπει στο τέκνο να διατηρεί και να εντείνει τους συναισθηματικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς του. Διότι, 
ας μην λησμονούμε, πως σκληρό δεν θα είναι για ένα παιδί να εναλλάσσεται η κατοικία του. Σκληρό θα είναι να 
αποκλείεται από τον έναν από τους δύο γονείς του επειδή εκείνοι, σαν ενήλικες αποφάσισαν να τερματίσουν την 
γαμική τους σχέση. Άρθρο 6 Ορισμός διαμεσολαβητών. Η εκούσια διαμεσολάβηση είναι χρήσιμη και χρειάζονται 
οικογενειακοί διαμεσολαβητές. Δε νοείται η υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση είτε από το νόμο είτε από 
το δικαστή. Το δικαστήριο μπορεί σήμερα να κάνει χρήση του άρθρου 214 ΚΠολΔικ (δικαστική μεσολάβηση). Η 
υποχρεωτική διαμεσολάβηση επιφέρει καθυστέρηση με την μετ’απόδειξη συζήτηση και αυξημένο κόστος. Άρθρο 
7 Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική 
μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό 
επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο 
να μη μπορεί ν’ αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση 
αδυναμίας (γ) σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του 
τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει 
εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο 
περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη 
σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. Δεν συντρέχει λόγος μεταρρύθμισης του άρθρου 1514 ΑΚ. 
Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Από το άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει ν’ αφαιρεθούν οι 
λέξεις «με αγωγή που άσκησε ο πατέρας» και ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος. Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός 
γάμου και με οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρίζεται ν’ απολαμβάνει της ανατροφής και από τους δύο γονείς του. 
Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα γονέα. Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ πρέπει να προστεθεί μόνο το ότι καθένας 
από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή άλλου υπόχρεου. 
Άρθρο 11 Προσωπική επικοινωνία. Σύμφωνα με τις παρούσες προτάσεις δε πρέπει να υπάρχει «γονέας με τον 
οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός 
δεν ασκεί την επιμέλεια. Το ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις. Άρθρο 12 Από κοινού 
άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα. Στο τέλος της δευτέρας παραγράφου πρέπει να 
προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή στο τόπο της νομίμου κατοικίας του». 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:44 | Αντώνης Διαμαντόπουλος Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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27 Μαρτίου 2021, 23:02 | Μανούχος Ευάγγελος Άρθρο 3 Τόπος κατοικίας τέκνου. Ως τόπος νομίμου κατοικίας 
του τέκνου πρέπει να ορίζεται η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. Άρθρο 4 Συναινετικό διαζύγιο. Η 
παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει την χρήση σχεδίων ανατροφής τέκνου. Με αυτά θα 
ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σπουδών, εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχές της ανατροφής του παιδιού. Ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο οι γονείς καλούνται να απαντήσουν. 
Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον άλλο κατά τη πρώτη υποχρεωτική 
συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει στη συμφωνία ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας των γονέων. Άρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Αν και στο σύνολο του κειμένου γίνεται ξεκάθαρο πολλάκις 
πως κάθε απόφαση του δικαστηρίου οφείλει να «αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου», εντέλει, μετά την 
τροποποίηση του παλαιού άρθρου και πάλι ΔΕΝ αναφέρεται ρητά στην νέα πλέον διάταξη πως θα πρέπει να 
διατάσσεται εκ δικαστικής αποφάσεως η ισόχρονη συμμετοχή των δύο γονέων στην μέριμνα-φροντίδα-ανατροφή 
του τέκνου αλλά κι η εναλασσόμενη κατοικία, τα οποία αποτελούν με λίγα λόγια τον απόλυτο πυρήνα της 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, νομικά και πρακτικά. Η δε αποφυγή αναφοράς της ίδιας της λέξης «συνεπιμέλεια» αποκρύπτει 
επιμελώς – ή και όχι τόσο επιμελώς- τον δισταγμό απέναντι της. Αντιθέτως, το κείμενο της τροποποιηθείσας 
διάταξης αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο ελεύθερης μετάφρασης και κατά συνέπεια δράσης, αφού με την 
γενικόλογη φράση «την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του» δεν 
ρυθμίζει πρακτικά την κατάσταση, αλλά επιτρέπει ουσιαστικά στο κάθε διαζευγμένο ζευγάρι γονέων να 
μεταφράσει από μόνο του τί σημαίνει η «ουσιαστική συμμετοχή» και με ποιες πράξεις ή παραλείψεις 
επιτυγχάνεται. Έτσι, πάντα θα μένει ένας εκ των δύο απροστάτευτος από τον Νόμο, και πάνω απ’ όλα, σε 
ουσιαστική και καθημερινή απομάκρυνση από το τέκνο του. Εφόσον λοιπόν στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης 
είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού δεσμού του τέκνου και με τους δύο γονείς, στη διάταξη οφείλουν να 
συμπεριλάβουν πληρέστερη διατύπωση αναφορικά με την ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή του κάθε γονέα στη ζωή του 
τέκνου, αλλά και την εναλασσόμενη κατοικία, η οποία θα επιτρέπει στο τέκνο να διατηρεί και να εντείνει τους 
συναισθηματικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς του. Διότι, ας μην λησμονούμε, πως σκληρό δεν θα είναι για 
ένα παιδί να εναλλάσσεται η κατοικία του. Σκληρό θα είναι να αποκλείεται από τον έναν από τους δύο γονείς του 
επειδή εκείνοι, σαν ενήλικες αποφάσισαν να τερματίσουν την γαμική τους σχέση. Άρθρο 6 Ορισμός 
διαμεσολαβητών. Η εκούσια διαμεσολάβηση είναι χρήσιμη και χρειάζονται οικογενειακοί διαμεσολαβητές. Δε 
νοείται η υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση είτε από το νόμο είτε από το δικαστή. Το δικαστήριο μπορεί 
σήμερα να κάνει χρήση του άρθρου 214 ΚΠολΔικ (δικαστική μεσολάβηση). Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση 
επιφέρει καθυστέρηση με την μετ’απόδειξη συζήτηση και αυξημένο κόστος. Άρθρο 7 Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και 
φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει την από 
κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί ν’ 
αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) 
σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και 
των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των 
διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος 
κατά τις σχολικές διακοπές. Δεν συντρέχει λόγος μεταρρύθμισης του άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο 
των γονέων τους. Από το άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει ν’ αφαιρεθούν οι λέξεις «με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας» και ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος. Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός γάμου και με οποιοδήποτε 
τρόπο αναγνωρίζεται ν’ απολαμβάνει της ανατροφής και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα 
γονέα. Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ πρέπει να προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί 
τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή άλλου υπόχρεου. Άρθρο 11 Προσωπική επικοινωνία. 
Σύμφωνα με τις παρούσες προτάσεις δε πρέπει να υπάρχει «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά 
συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια. Το 
ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις. Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
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σε σημαντικά ζητήματα. Στο τέλος της δευτέρας παραγράφου πρέπει να προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή 
στο τόπο της νομίμου κατοικίας του». 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:42 | Σερέτης Χρήστος Ο κίνδυνος της νομοθέτησης της νομολογίας κρύβεται στην ανάδειξη 
ενός πρωτεύοντα γονέα με τον οποίο το τέκνο θα διαμένει και ενός δευτερεύοντα, του γονέα του «πηγαινέλα». 
Διατηρούνται εξαιρέσεις για τα παιδιά εκτός γάμου. Δεν προβέπται μηχανισμός λειτουργίας της κοινή επιμέλειας 
πράγμα που θα οδηγήσει στη βέβαιη αποτυχία του νέου συστήματος και τη δικαιοόγηση της πρακτικής της 
αποκλειστικής επιμέλειας. Ο γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει καθορίζει τον τόπο κατοικίας του και επιπλέον 
ο τόπος αυτός δεν θα μεταβάλεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Δεν ορίζεται ότι οι διανυκτερεύσεις είναι μέσα 
στο 1/3 του χρόνου και ότι κατά τις σχολικές διακοπές ο χρόνος θα είναι Η μεταβατική διάταξη εξαιρεί όλες τις 
αποφάσεις αποκλειστικής επιμελειας που έχουν εκδοθεί. Δηλαδή προστατεύεται η αποκλειστική επιμέλεια και η 
διατροφή. Αν και δεν προβλέπονται τα σχέδια ανατροφής τέκνου – parenting plans, εισάγεται η υποχρεωτική 
διαμεσολάβηση με άγνωστους διαμεσολαβητές, άγνωστο κόστος και επιπλέον καθυστέρηση στην έκδοση 
απόφασης. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί του σχεδίου: Άρθρο 3 Τόπος κατοικίας τέκνου. Ως τόπος νομίμου 
κατοικίας του τέκνου πρέπει να ορίζεται η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων του. Άρθρο 4 Συναινετικό 
διαζύγιο. Η παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 1441 πρέπει να προβλέψει την χρήση σχεδίων ανατροφής τέκνου. 
Με αυτά θα ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σπουδών, εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων, διακοπών και συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αρχές της ανατροφής του παιδιού. Ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να εκδίδει ερωτηματολόγιο το οποίο οι γονείς καλούνται να απαντήσουν. 
Το έγγραφο με τις απαντήσεις σε αυτό να παραδώσουν ο ένας γονέας στον άλλο κατά τη πρώτη υποχρεωτική 
συνάντηση διαμεσολάβησης. Το σχέδιο του κάθε γονέα μπορεί να οδηγήσει στη συμφωνία ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή στην αντιδικία, έχοντας όμως προσδιορίσει τα σημεία τη διαφωνίας των γονέων. Άρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Αν και στο σύνολο του κειμένου γίνεται ξεκάθαρο πολλάκις 
πως κάθε απόφαση του δικαστηρίου οφείλει να «αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου», εντέλει, μετά την 
τροποποίηση του παλαιού άρθρου και πάλι ΔΕΝ αναφέρεται ρητά στην νέα πλέον διάταξη πως θα πρέπει να 
διατάσσεται εκ δικαστικής αποφάσεως η ισόχρονη συμμετοχή των δύο γονέων στην μέριμνα-φροντίδα-ανατροφή 
του τέκνου αλλά κι η εναλασσόμενη κατοικία, τα οποία αποτελούν με λίγα λόγια τον απόλυτο πυρήνα της 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, νομικά και πρακτικά. Η δε αποφυγή αναφοράς της ίδιας της λέξης «συνεπιμέλεια» αποκρύπτει 
επιμελώς – ή και όχι τόσο επιμελώς- τον δισταγμό απέναντι της. Αντιθέτως, το κείμενο της τροποποιηθείσας 
διάταξης αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο ελεύθερης μετάφρασης και κατά συνέπεια δράσης, αφού με την 
γενικόλογη φράση «την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του» δεν 
ρυθμίζει πρακτικά την κατάσταση, αλλά επιτρέπει ουσιαστικά στο κάθε διαζευγμένο ζευγάρι γονέων να 
μεταφράσει από μόνο του τί σημαίνει η «ουσιαστική συμμετοχή» και με ποιες πράξεις ή παραλείψεις 
επιτυγχάνεται. Έτσι, πάντα θα μένει ένας εκ των δύο απροστάτευτος από τον Νόμο, και πάνω απ’ όλα, σε 
ουσιαστική και καθημερινή απομάκρυνση από το τέκνο του. Εφόσον λοιπόν στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης 
είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού δεσμού του τέκνου και με τους δύο γονείς, στη διάταξη οφείλουν να 
συμπεριλάβουν πληρέστερη διατύπωση αναφορικά με την ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή του κάθε γονέα στη ζωή του 
τέκνου, αλλά και την εναλασσόμενη κατοικία, η οποία θα επιτρέπει στο τέκνο να διατηρεί και να εντείνει τους 
συναισθηματικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς του. Διότι, ας μην λησμονούμε, πως σκληρό δεν θα είναι για 
ένα παιδί να εναλλάσσεται η κατοικία του. Σκληρό θα είναι να αποκλείεται από τον έναν από τους δύο γονείς του 
επειδή εκείνοι, σαν ενήλικες αποφάσισαν να τερματίσουν την γαμική τους σχέση. Άρθρο 6 Ορισμός 
διαμεσολαβητών. Η εκούσια διαμεσολάβηση είναι χρήσιμη και χρειάζονται οικογενειακοί διαμεσολαβητές. Δε 
νοείται η υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση είτε από το νόμο είτε από το δικαστή. Το δικαστήριο μπορεί 
σήμερα να κάνει χρήση του άρθρου 214 ΚΠολΔικ (δικαστική μεσολάβηση). Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση 
επιφέρει καθυστέρηση με την μετ’απόδειξη συζήτηση και αυξημένο κόστος. Άρθρο 7 Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και  
φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει την από 
κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί ν’ 
αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) 
σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της 
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τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και 
των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των 
διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος 
κατά τις σχολικές διακοπές. Δεν συντρέχει λόγος μεταρρύθμισης του άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο 
των γονέων τους. Από το άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει ν’ αφαιρεθούν οι λέξεις «με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας» και ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος. Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός γάμου και με οποιοδήποτε 
τρόπο αναγνωρίζεται ν’ απολαμβάνει της ανατροφής και από τους δύο γονείς του. Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα 
γονέα. Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ πρέπει να προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί 
τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή άλλου υπόχρεου. Άρθρο 11 Προσωπική επικοινωνία. 
Σύμφωνα με τις παρούσες προτάσεις δε πρέπει να υπάρχει «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά 
συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια. Το 
ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις. Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα. Στο τέλος της δευτέρας παραγράφου πρέπει να προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή 
στο τόπο της νομίμου κατοικίας του». 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:14 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στην παρ.4 του παρόντος άρθρου(5) θα πρέπει να ζητείται να 
ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του τέκνου ασχέτος της ωριμότητας του. Για την κρίση του δικαστηρίου θα 
πρέπει να καθιερωθεί ως απαραίτητη η εξέταση του τέκνου απο ειδικό ψυχικής υγείας ως πραγματογνώμονα, 
καθώς η εξάρτηση απο τον γονέα που ενδεχόμενα αποξενώνει το τέκνο δύναται να οδηγήσει το ρτέκνο να 
αποφανθεί υπέρ του γονέα αποξενωτή χωρίς απαραίτητα να μπορεί να αντιληφθεί το δικαστήριο την ενδεχόμενη 
καθοδήγηση και υποβολή. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:04 | Παπαϊωάννου Μαρία Όλοι οι φορείς και όλες οι επιστημομικές έρευνες είναι υπέρ της 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. Βοηθήστε τα παιδιά μας ξέρετε πολύ καλά τι λέει το ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ η ΕΛΨΕ το ΣΕΨ οι 
κοινωνιολόγοι… Αρθρο 1511Να γίνει ξεκάθαρη αναφορά οτι το συμφέρον του τέκνου, εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:01 | Καριωτάκης Δημήτριος Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Ποσό ακόμα υπομονή ποσό ακόμα να πενθο να στερούμαι το 
εν ζωή παιδι μου.. Παρακαλώ παρακαλώ βοηθήστε η επιστήμη είναι με το μερος των παιδιών… 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:12 | Κωνσταντίνος Γουριώτης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚΠΡΟΤΑΣΗΗ Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:01 | Ορφανίδης Ηλίας ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Αν και 
στο σύνολο του κειμένου γίνεται ξεκάθαρο πολλάκις πως κάθε απόφαση του δικαστηρίου οφείλει να «αποβλέπει 
στο συμφέρον του τέκνου», εντέλει, μετά την τροποποίηση του παλαιού άρθρου και πάλι ΔΕΝ αναφέρεται ρητά 
στην νέα πλέον διάταξη πως θα πρέπει να διατάσσεται εκ δικαστικής αποφάσεως η ισόχρονη συμμετοχή των δύο 
γονέων στην μέριμνα-φροντίδα-ανατροφή του τέκνου αλλά κι η εναλασσόμενη κατοικία, τα οποία αποτελούν με 
λίγα λόγια τον απόλυτο πυρήνα της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, νομικά και πρακτικά. Η δε αποφυγή αναφοράς της ίδιας της 
λέξης «συνεπιμέλεια» αποκρύπτει επιμελώς – ή και όχι τόσο επιμελώς- τον δισταγμό απέναντι της. Αντιθέτως, το 
κείμενο της τροποποιηθείσας διάταξης αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο ελεύθερης μετάφρασης και κατά συνέπεια 
δράσης, αφού με την γενικόλογη φράση «την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του» δεν ρυθμίζει πρακτικά την κατάσταση, αλλά επιτρέπει ουσιαστικά στο κάθε διαζευγμένο ζευγάρι 
γονέων να μεταφράσει από μόνο του τί σημαίνει η «ουσιαστική συμμετοχή» και με ποιες πράξεις ή παραλείψεις 
επιτυγχάνεται. Έτσι, πάντα θα μένει ένας εκ των δύο απροστάτευτος από τον Νόμο, και πάνω απ’ όλα, σε 
ουσιαστική και καθημερινή απομάκρυνση από το τέκνο του. Εφόσον λοιπόν στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης 
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είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού δεσμού του τέκνου και με τους δύο γονείς, στη διάταξη οφείλουν να 
συμπεριλάβουν πληρέστερη διατύπωση αναφορικά με την ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή του κάθε γονέα στη ζωή του 
τέκνου, αλλά και την εναλασσόμενη κατοικία, η οποία θα επιτρέπει στο τέκνο να διατηρεί και να εντείνει τους 
συναισθηματικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς του. Διότι, ας μην λησμονούμε, πως σκληρό δεν θα είναι για 
ένα παιδί να εναλλάσσεται η κατοικία του. Σκληρό θα είναι να αποκλείεται από τον έναν από τους δύο γονείς του 
επειδή εκείνοι, σαν ενήλικες αποφάσισαν να τερματίσουν την γαμική τους σχέση. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:51 | Καραγιάννης Ηλίας Τα παιδιά δεν είναι βαλίτσα κανενός… Βοηθήστε τα παιδιά μας. 
Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:30 | Γεώργιος Γκιβισης Το παιδί μου έχει ανάγκη να με γνωρίζει. Το σπίτι μου είναι και σπίτι 
του. Οι τοίχοι στην μητέρα του δεν θα διαμορφώσουν την τύχη του. Τροποποιήστε σας παρακαλώ το Άρθρο 1511 
(ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων). 
 
27 Μαρτίου 2021, 22:14 | χρυσα Ειμαι μανα 2 παιδιων,μου φαινεται αδιανοητο τα παιδια μου να ειχαν μεγαλώσει 
χωρις πατέρα. Η αποκλειστικη επιμελεια κ η εξουσια που δινει γεννα ήθος, καθως κ οι νομοι γενικότερα. αυτος ο 
νομος, που πρέπει να αλλαξει, γεννα την πεποιθηση, τα παιδια ειναι δικα μου κ οτι θελω κανω. Είναι τοσο εντονο 
το φαινομενο πια, που φαινεται παντού, ολοι κοντα μας κ διπλα μας βλέπουμε.. Όλοι οι φορείς και όλες οι 
επιστημομικές έρευνες είναι υπερ της συνεπιμέλειας. ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 22:17 | Δημητρης Ζ. Το παιδί χωρίς κ τους 2 γονεις, ειναι παιδί λειψό. Εχει 2 ριζες κ απο καθε 
μια παιρνει το πρωτυπο.την κουλτούρα,το ηθος την αντιληψη κτλ.ετσι ειναι εφοδιασμένο για το ταξιδι της ζωης. 
Αυτο ισχυει κ με την σχεση με τους παππουδες,γιαγιαδες ξαδερφια κτλ. ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση 
άρθρου 1511 ΑΚ ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 22:45 | Μαίρη Γεωργοσοπούλου Ασκώ με τον πρώην σύζυγο μου άτυπα την συνεπιμέλεια 7 
χρόνια και έχουμε 2 δίδυμα σχεδόν στην εφηβεία. Προτείνω ΑΠΟΛΥΤΑ την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών τους. Πόσα παιδιά δεν έχουν σπίτι να μείνουν!!! Η 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 2 κατοικίες των γονιών τους δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να εκτιμήσουν 
πολλά πράγματα στην ζωή τους. Και κυρίως δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίζουν από κοινού και εξίσου την αγάπη 
των γονιών τους. ΔΕΝ δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα δημιουργούν οι αποκλειστικότητες. 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:28 | Στέλλα Γαβριηλογλου Τα παιδιά που προέκυψαν με συναίνεση 2 γονέων έχουν ανάγκη 
και τους 2! Η αγάπη δεν περιορίζεται σε ένα σπίτι μόνο!! Άρθρο 1511 «»Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων»». 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:33 | αρχαριος Ο χωρισμός είναι ένα πολύπλευρο ενδεχόμενο .Αυτό που ενδιαφέρει είναι 
το συμφέρον τόσο των γονέων όσο και των παιδιών. Οι κίνδυνοι που πρέπει να αποφευχθούν αρχίζουν από την 
βαρύτητα των λόγων του χωρισμού. Ένας λόγος είναι η σωματική ακεραιότητα επίσης η γενετήσια πράξη στα 
παιδιά. Η έντονη αντιπαράθεση έναντι της επιμέλειας των παιδιων. Τα παιδιά ζητούν πρώτα την μάνα τους.  Η 
εσφαλμένη προσαρμογη του παιδιού σε δύο κατοικίες που του στερουν μια σταθεροτητα. Τέλος τα παιδιά είναι 
προτιμότερο να μείνουν τουλάχιστον στον ένα γονέα να αποφευχθεί εφόσον δεν γίνεται συναινετικά η 
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εναλλισσομενη κατοικία που γίνεται η αιτία να διαταραχθεί ο ψυχικός κόσμος των παιδιών για να καταλήξουν σε 
κάποιο ιδρυμα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:45 | Παναγιώτης Μελαχρης Είναι δικαίωμα των παιδιών η ισόχρονη κοινή ανατροφη. Η 
ΕΛΨΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης με το ψήφισμα 2079/2015 προτείνουν την εναλλασσόμενη κατοικία. Το 
άρθρο 1511 πρέπει να διατυπωθεί ως εξής: Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1511 … 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων … 
 
27 Μαρτίου 2021, 20:48 | Κώστας Θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στην παράγραφο 2 στην ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 20:40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Το συγκεκριμένο άρθρο είναι προς τον ορθό σκοπό αλλά 
χρίζει βελτίωσης ώστε να μην παρερμηνευτεί ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον του. Συγκεκριμένα ,ταπεινά 
προτείνω τις εξής τροποποιήσεις στην διατύπωση ώστε να φωτιστεί ορθότερα η ουσία του όλου εγχειρήματος. 1. 
Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του 
τέκνου που δεν είναι άλλο από την ισόχρονη παρουσία και των δυο με εναλλασσόμενη κατοικία. 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του με ισόχρονη παρουσία και εναλλασσόμενη κατοικία, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της 
γνώμης του τέκνου θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα σώμα από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους κτλ ώστε έπειτα από 
μια σειριά συναντήσεων να αποφασίσει αν όντως είναι η γνώμη του παιδιού αυτή η προϊόν υποβολής καθώς σε 
fast food συναντήσεις του ενός τετάρτου τι πραγματικά θα καταλάβει ένας δικαστής και πως ο κακόμοιρος θα 
κληθεί να πάρει μια τόσο σημαντική απόφαση. Με εκτίμηση στο έργο σας. Δημήτρης Καραγιώργος. 
 
27 Μαρτίου 2021, 20:14 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΙΝΤΙΝΤΟΓΛΟΥ Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι οι εξής: Άρθρο 1511 
παράγραφος 2: <> όπως ορίζεται και από το ΥΠ.ΑΡ2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Τα 
παιδιά πρέπει να περνούν ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς για την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Μόνο 
διαμένοντας και στις δύο κατοικίες των γονέων θα μπορέσουν να αναπτύξουν πραγματικούς δεσμούς μαζί τους. 
Άλλωστε τα παιδιά δένονται με τους γονείς τους και όχι με τα σπίτια. 
 
27 Μαρτίου 2021, 19:47 | Ελίνα Επειδή δεν είναι σωστό να παρουσιάζεται μόνο η μία όψη του νομίσματος, εγώ 
θα μεταφέρω τα λόγια ενός άλλου παιδιού: «Μαμά, δε θέλω να πηγαίνω στον μπαμπά, γιατί λέει ότι εσύ, ο 
παππούς και η γιαγιά είστε κακοί.» Και παρόλο που η μάνα και οι παππούδες το ενθαρρύνουν να πηγαίνει στον 
πατέρα του μιλώντας για εκείνον με τα καλύτερα λόγια, πώς θα μπορέσει αυτό το παιδί να πειστεί να πάει όταν 
ακούει τον πατέρα του να βρίζει συνεχώς την πρώην σύντροφό του και τους δικούς της; 
 
27 Μαρτίου 2021, 19:28 | Αναστάσιος κασαμπαλιδης Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.  
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27 Μαρτίου 2021, 18:25 | Νικος Βιτουλαδιτης Τα παιδιά έχουν 2 γονείς. Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή και στα 2 σπίτια του παιδιού. Δεν 
δενόμαστε με τα ντουβάρια. Τις στιγμές με τους γονείς μας αναπολούμε όταν τους χάνουμε, όχι τα κάδρα και τα 
έπιπλα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 18:23 | Σοφία Μ. Βερβέρη Η ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων συνιστά 
την καλύτερη λύση στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού άσχετα με την νομική τους κατάσταση. Η 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. 
 
27 Μαρτίου 2021, 18:24 | Ψυλλας Αναστασιος Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με ισοχρονη διαμονή στις κατοικίες αμφοτερ́ων (…). 
 
27 Μαρτίου 2021, 18:33 | Δημήτρης Μ. Το Συμφέρον του τέκνου έχει οριστει με τον Ν.2101/1992 «Κυρωση 
διεθνους συμβασης για τα δικαιωματα του παιδιου» και θα πρεπει να αναπροσαρμοστει ο ορισμος του 
συμφεροντος του τέκνου συμφωνα με τον νομο αυτό. ΝΑ υπάρχει δηλαδή φυσικη και εξίσου παρουσια στην 
ανατροφη του τέκνου και των δυο γονέων εκτός αν ο ένας γονέας δεν επιθυμει. 
 
27 Μαρτίου 2021, 17:54 | Γιάννης Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς, δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο σωστό 
και δίκαιο, γι’ αυτό κι ο νομοθέτης θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του. Κοινή και αδιάσπαστη γονική 
μέριμνα κατά νομικό τεκμήριο χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον δικαστή να την αφαιρεί από τον έναν γονέα αν 
αυτοί δεν συμφωνούν και έχουν αντιδικία. ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 17:09 | Γεώργιος Κ. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς, δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο 
σωστό και δίκαιο, για αυτό και ο νομοθέτης θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του. Κοινή και αδιάσπαστη 
γονική μέριμνα κατά νομικό τεκμήριο χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον δικαστή να την αφαιρεί από τον έναν 
γονέα αν αυτοί δεν συμφωνούν και έχουν αντιδικία. ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 17:03 | Νίκος Βασιλάκης Με το Ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης καλούνται 
τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι οι γονείς έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στα παιδιά τους σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και τη διοικητική πρακτική και να εισάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης 
κατοικίας του τέκνου μετά τη διάσταση/χωρισμό των γονέων. Εξάλλου, στο άρθρο 18 (παρ.1) της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε με το νόμο 2101/1992 (ΦΕΚ Α΄192/2-12-1992), ορίζεται 
ότι τα συμβαλλόμενα κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της 
αρχής, σύμφωνα με την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και 
την ανάπτυξή του. Επομένως, στην παρ.2 του άρθρου 1511 Α.Κ. πρέπει να οριστεί ότι το συμφέρον του τέκνου 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες και των δύο γονέων, όπως εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, 
π.χ. Δανία, Σουηδία, Βέλγιο, Γαλλία, Αυστραλία,Νότιο Αφρική, Βραζιλία, Μεξικό, 25 πολιτείες των Η.Π.Α., 
γερμανόφωνες χώρες, Καταλονία κ.α. 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:16 | Ελένη Τασούκα Βοηθήστε τα παιδιά μας μητέρα δυο κοριτσιών αδιανόητο να μην 
μεγαλώνουν και με τους δυο γονεις.. Το αληθινό συμφέρον είναι ξεκάθαρο όπως είναι μέσα στο γάμο εξίσου και 
στους δυο γονεις.. Ξάδερφος μου υπόδειγμα πατέρα το παρατσούκλι του μπαμπάκας έφτασε να είναι επισκέπτης 
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στην ζωή των παιδιών και τα παιδιά βασανίζονται.. Βοηθήστε σας παρακαλώ μίλησαν ΣΕΨ -ΕΛΨΕ – κοινωνιολόγοι 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ του παιδιού.. Αρθρο 1511Να γίνει ξεκάθαρη αναφορά οτι το συμφέρον του τέκνου, εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:21 | Βασίλειος Λάμπρου Αρθρο 1511Να γίνει ξεκάθαρη αναφορά οτι το συμφέρον του 
τέκνου, εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων……. Πατερας 
ταλαιπωρημένος… 
Μεγάλος αγώνας για μα είμαι στην ζωή των παιδιών μου… Βάλτε στο κέντρο τα παιδιά μας. 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:38 | Αναστασία Τζατζαρά Η πρόταση για το συμφέρον του τέκνου είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση αλλά θα πρέπει να συμπληρωθεί με την ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων και την 
εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:43 | θεόδωρος Δάλλας Προτείνω να αλλάξει ως εξής: Άσκηση και διατήρηση γονικής 
μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων 
του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει 
και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της 
διαδικασίας και τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:56 | Τάνια Χατζή Ας υιοθετήσει το νομοσχέδιο αυτό που έχει προταθεί από την Ελληνική 
Ψυχολογική Εταιρεία, από τον Συνήγορο του Πολίτη και από το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι το συμφέρον του 
τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων στην ζωή του παιδιού με 
εναλλασσόμενη κατοικία όπου αυτό είναι εφικτό λόγω γεωγραφικών περιορισμών. 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:40 | Άννα Σβάρνα Θα πρέπει να προστεθεί το ισόχρονη εκτός από το ουσιαστική όπως ήταν 
και στο προσχέδιο. 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:23 | Φλώρου Αικαιτερίνη Προτείνω μια διατύπωση: «Το συμφέρον του τέκνου εξαρτάται 
πρωτίστως από την ουσιαστική, ισότιμη και ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη 
φροντίδα του με εναλλασσόμενη κατοικία στις οικίες των δύο γονέων». 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:57 | Κώστας Πολίτης Προτείνω να προστεθεί ότι το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται 
πρωτίστως όχι μόνο από την ουσιαστική αλλά και από την ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες αυτών. 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:06 | ανδριάννα κύριε υπουργέ να συνεκτιμάτε η γνώμη του παιδιού όπως προβλέπεται και 
απο την σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού. Αλλά για να μην είναι προιόν καθοδήγησης θα πρέπει να 
συνεκτιμάται αμέσως μετά τον χωρισμό ή την διάσταση, και όχι στην τακτική δίκη μετά από δύο χρόνια. Γιατί αυτά 
τα δύο χρόνια συνήθως μένει με τον έναν γονέα και αυτός ο γονέας που διαμένει το έχει ήδη καθοδηγήσει και το 
έχει αποξενώσει από τον έτερο γονέα. επίσης πως θα προστατευτεί το παιδί από την ανάκριση και τις απειλές που 
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θα δεχτεί μετά την εξέταση απο τον δικαστή και μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου ( συνήθως πάνω από 
6 μήνες) αν έχει εκφράσει άποψη που δεν αρέσει στον γονέα που διαμένει μέχρι τότε?? και μέχρι να βγει η 
δικαστική απόφαση? πρέπει να λάβετε υπόψιν και την κακοποίηση στα παιδιά πράγμα που δεν γράφετε κάπου!!! 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:05 | Ελευθέριος Μιχαλόπουλος Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων . Απο την στιγμη που υπαρχουν καλες και υγιής οι συνθηκες 
για την ψυχικη υγεια του παιδιου θα πρεπει να υπαρχει η δυνατοτητα τις ενναλοσομενης κατοικιες κ του 50/50 
του χρονου. Να βλεπει εξίσου ιδιο χρονο κ τους δυο γονεις το παιδι ΚΑΙ παραλληλα τους συγγενεις του παππουδες 
– γιαγιαδες – αδελφια του που ισως καποιος γονεας εχει κανει την καινουρια του δικια του οικογενεια .. δεν ειναι 
σωστο να αποκοπτεται . Οπως επισης για παραδειγμα γιατι να βλεπει το τεκνο την μητρια του ή τον πατριο του 
περισσοτερο χρονικα απο οτι μπορει να δει τον ενα απο τους δυο γονεις του που δεν του παρεχεται ο ισος χρονος 
; πρεπει να υπαρχει ισοτήτα των δυο γονέων κ στα δικαιώματα κ στον χρόνο διαμονης λοιπον. 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:46 | Βαγγέλης Τζανής Όλοι οι φορείς και όλες οι επιστημομικές έρευνες είναι θπέρ της 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ.. Βοηθήστε τα παιδιά μας ξέρετε πολύ καλά τι λέει το ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ η ελψε το ΣΕΨ οι 
κοινωνιολόγοι… Αρθρο 1511Να γίνει ξεκάθαρη αναφορά οτι το συμφέρον του τέκνου, εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:14 | Christos Θα μεταφέρω τα λόγια του 7χρονου παιδιού μου. “Μπαμπά γιατί δεν μπορώ 
να έρθω να μείνω σπίτι σου όσες μέρες θέλω;”. Παρόμοιες ερωτήσεις δέχονται χιλιάδες μπαμπάδες από τα παιδιά 
τους στην Ελλάδα του 2021. Απόρροια μιας ξεπερασμένης και διαστρεβλωμένης αντίληψης για το ρόλο των δύο 
γονέων, η σύγχρονη πραγματικότητα ξεπερνά κατά πολύ τα επιχειρήματα που θέλουν να διαιωνίσουν το υπάρχον 
προβληματικό νομικό καθεστώς. Πως να εξηγήσεις σε ένα παιδί ότι δυστυχώς εδώ και δεκαετίες αναπαράγεται 
στερεοτυπικά το μοντέλο της ανδρικής ανικανότητας στον ισότιμο γονικό ρόλο; Το γράφω και δεν μπορώ να 
πιστέψω ότι ενώ σωστά υπερασπίζομαι με σθένος τα γυναικεία δικαιώματα και την ισότιμη θέση τους σε όλους 
τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής, ταυτόχρονα το ίδιο το φεμινιστικό κίνημα – ή 
τουλάχιστον ένα μέρος του – δυσφημεί και πολεμά την ισότιμη παρουσία των δύο φύλων στη ζωή των παιδιών. 
Πως να εξηγήσω στο παιδί μου ότι οι δικαστές εδώ και 40 χρόνια δίνουν σε ποσοστό 95% την αποκλειστική 
επιμέλεια στη μητέρα, αποκλείοντας ουσιαστικά και αποθαρρύνοντας τον πατέρα να θεωρεί τον εαυτό του 
ισότιμο μέλος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απέναντι του; Δυστυχώς το νέο νομοσχέδιο υπέκυψε στις 
πιέσεις ενός παρωχημένου νομικού και “φεμινιστικού” κατεστημένου και δεν άκουσε τις φωνές επιστημονικών 
φορέων όπως η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία και ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων μεταξύ άλλων. 
Καταδικάζει μ’ αυτόν τον τρόπο και το παιδί μου να αναζητά λογικές απαντήσεις στις ερωτήσεις των δικών του 
παιδιών. Βάλτε ΤΩΡΑ τέλος σ’ αυτόν τον φαύλο κύκλο. Ψηφίστε και εφαρμόστε επιτέλους έναν νόμο που -εκτός 
των εξώφθαλμων περιπτώσεων και εξαιρέσεων – θα διασφαλίζει την ισόχρονη παρουσία των γονέων στη ζωή του 
παιδιού, την εναλλασσόμενη κατοικία και τη συνεπιμέλεια. Είναι το ελάχιστο δείγμα της αγάπης αλλά και της 
ευθύνης απέναντι στα παιδιά. 
 
27 Μαρτίου 2021, 14:49 | Κοσμας Κατραμαδος Η ελλειψη ισοτητας ειναι αυτη που δημιουργει δεκαετιες τψρα 
πολλα απο τα προβληματα αναμεσα στους γονεις. Οταν ο ενας γονιος εχει ολη την εξουσια πανω του κ το γνωριζει 
ακομα κ πριν το διαζυγιο,κανει οτι μπορει για να απομακρυνει τον αλλο γονεα απο την ζωη του κ πολλες φορες κ 
απο την ζωη των παιδιων. Ολες οι γυναικειες οργανωσεις φωναζουν για ισοτητα των 2 φυλων. Ηρθε η ωρα να 
Νομοθετηθει η ισοτητα των 2 φυλων σαν γονεις. Κανενας γονεας δεν ειναι πιο πανω απο τον αλλο απεναντι στα 
παιδια. 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:46 | ΑΝΤΩΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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27 Μαρτίου 2021, 13:58 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
΄΄’Άρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου ,που εξυπηρετείται από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:45 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 12:19 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΠΟ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΑΝ. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΗ Η’ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΟΧΙ ΑΡΠΑΓΗ ΔΙΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΑΝ Ο ΓΟΝΕΑΣ 
ΖΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ. 
 
27 Μαρτίου 2021, 12:44 | Γερασιμος Η εμφάνιση και η υγιεινή του τέκνου να παίζει σημαντικό ρόλο στην 
διαδικασία της επιμέλειας καθώς έχουν παρατηρηθεί μάνες να μην φοράνε τα καινούργια ρούχα στο παιδί και να 
τα στέλνουν με παλιά για να αγοράζει ο πατέρας συνέχεια αλλά και να μένει απενταρος, τα δανικά η δοσμένα 
ρούχα να είναι στο νούμερο του φυσικά και όχι 5 νούμερα μεγαλύτερα και οτιδήποτε μπορεί να αξιολογηθεί από 
διαμεσολάβηση ότι το παιδί δεν είναι περιποιημένο επαρκώς να έχει λόγο να πάρει την επιμέλεια από το μάνα. 
Και τώρα υπάρχουν αυτά αλλά τα δικαστήρια κάνουν τα στραβά μάτια παρακαλώ να λυθεί το πρόβλημα με 
ξεκάθαρες διατάξεις πρόκειται για παιδάκια που θα αποκτήσουν προβλήματα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. 
 
27 Μαρτίου 2021, 09:33 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΕ ΔΥΟ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ.Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ 
ΜΑΚΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 
 
27 Μαρτίου 2021, 08:08 | Λαδάκης Κωνσταντίνος Το ισχύον άρθρο 1511 προβλέπει ότι «Η απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μη κάνει διακρίσεις εξαιτίας του 
φύλου…». Αυτό δεν εμπόδισε τον Άρειο Πάγο να κρίνει ότι υφίσταται βιοκοινωνική υπεροχή της μητέρας, ακόμα 
και σε περίπτωση όπου η μητέρα του παιδιού υποστήριζε σε όλα της τα δικόγραφα ότι το παιδί από την πρώτη 
στιγμή της γέννησης του το ανάτρεφε η νταντά. Σύμφωνα με το «General comment No. 14 (2013) on the right of 
the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)» της επιτροπής για τα 
δικαιώματα του παιδιού του ΟΗΕ οι κοινές γονικές ευθύνες (δηλαδή η συνεπιμέλεια) πρέπει να είναι ο κανόνας 
και ότι αυτό δεν θα εφαρμόζεται μόνο όταν το συμφέρον του παιδιού επιβάλλει κάτι διαφορετικό. Η πάγια τακτική 
στη σύγχρονη νομολογία είναι να χρησιμοποιείται μια επιστημονικά αυθαίρετη και αίωλη ερμηνεία του 
συμφέροντος του παιδιού προκειμένου να παραβιάζονται δικαιώματα του ίδιου του παιδιού όπως αυτά 
θεσπίστηκαν με τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού-Νόμος 2101/1992 (πχ τα κυρίως το άρθρο 18, 
αλλά και τα άρθρα 2, 8, 9). Παραβιάζεται επίσης το άρθρο 5 του 7ου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που επιβάλλει την ισότητα, μεταξύ άλλων και στα δικαιώματα και τις ευθύνες στις 
σχέσεις τους με τα τέκνα τους και στην περίπτωση λύσης του γάμου τους. Η εξαίρεση επιτρέπεται μόνον όταν 
αυτό το επιβάλλει το συμφέρον του παιδιού. Όμως στη σύγχρονη ελληνική νομολογία η εξαίρεση έχει γίνει 
κανόνας και η ερμηνεία του συμφέροντος του παιδιού γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να αιτιολογηθεί η 
καταπάτηση των παραπάνω διεθνών συμβάσεων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αυτές έχουν 
κατοχυρώσει. Για να καμφθεί το νομολογιακό έθιμο, θα πρέπει να προστεθεί και μία 5η παράγραφος που να μην 
επιτρέπει να χρησιμοποιείται η παραπάνω προσχηματική ερμηνεία του συμφέροντος του παιδιού που θα 
ακυρώνει στην πράξη και το νέο άρθρο 1511 (εξαίρεση να επιτρέπεται-επιβάλλεται μόνον όταν οποιοσδήποτε 
από τους γονείς αληθώς κακοποιεί ή παραμελεί το παιδί). 
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27 Μαρτίου 2021, 07:11 | Γεώργιος Κ. Θα έπρεπε να αναφέρεται το ισοχρονη παρουσία δύο γονέων στην 
ανατροφή του παιδιού γιατί η νομολογιακή πρακτική της αποκλειστικής επιμέλεια ς απλά διαρρηγνυει δεσμούς 
αίματος και καθιστά τυπικά ορφανό το παιδί .το παιδί πενθεί τον γονιό που στερείται και όχι το γάμο που έχει 
διαλυθεί. 
 
27 Μαρτίου 2021, 07:10 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Όλοι οι φορείς και όλες οι επιστημομικές έρευνες είναι θπέρ της 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ…!!!Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει οριστεί για την Ελλάδα ως η εθνική αρχή για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του παιδιού. Από ετών η ανεξάρτητη αρχή 
εισηγείται την διατήρηση της κοινής επιμέλειας. Με την τελευταία του έκθεση προς τον Ο.Η.Ε. αναφέρει επι λέξει: 
8.1 Γονική επιμέλεια, γονικές ευθύνες, βοήθεια στους γονείς (Άρθρα 5, 18). Οι υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να 
απευθυνθεί ένα παιδί ή μια οικογένεια για συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με την άσκηση της γονικής 
επιμέλειας είναι περιορισμένες και η αναμονή αρκετά μεγάλη. Παντελής είναι η απουσία υπηρεσιών 
οικογενειακής διαμεσολάβησης και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών περί την εφαρμογή δικαστικών 
αποφάσεων, την γονική επιμέλεια και το δικαίωμα της επικοινωνίας των παιδιών με τον γονέα που δεν διαμένει 
μαζί τους. Όταν ένας έφηβος ανήλικος επιθυμεί να εκφράσει τις αντίθετες απόψεις του σχετικά με την εφαρμογή 
δικαστικών αποφάσεων στα θέματα επιμέλειας και επικοινωνίας με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει μαζί, δεν 
έχει τη δυνατότητα απ’ ευθείας προσφυγής σε μια δικαστική αρχή ή άλλη δημόσια υπηρεσία που να ενεργεί εκ 
μέρους του προς τη δικαιοσύνη, καθώς είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει μέσω του γονέα που έχει τη νόμιμη 
εκπροσώπησή του. Η δυνατότητα προσφυγής ανηλίκου σε δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και ψυχικής 
υγείας χωρίς τη συνοδεία / συναίνεση του γονέα αποτελεί ζήτημα αμφισβητούμενο και όχι ρητά αναφερόμενο 
στο νόμο. Σε περίπτωση διαζυγίου, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο που την αναθέτει 
στον ένα από τους δύο γονείς, ή -εφόσον αυτοί συμφωνούν- και στους δύο. Στην πράξη, ως επί το πλείστον η 
επιμέλεια ανατίθεται στη μητέρα. Εάν τα παιδιά είναι γεννημένα εκτός γάμου, ο πατέρας αποκτά γονική μέριμνα 
μετά την αναγνώριση, την οποία ασκεί μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις. Οι παραπάνω ρυθμίσεις 
αποκλίνουν από την αρχή που θεμελιώνεται από το άρθρο 18 της Σύμβασης. Σημαντικότατη θεσμική έλλειψη είναι 
η απουσία οικογενειακών δικαστηρίων, πλαισιωμένων από ειδικότητες (κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς 
ψυχικής υγείας). Προτάσεις: Θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το οικογενειακό δίκαιο, με καθιέρωση του γενικού 
κανόνα συνέχισης άσκησης της γονικής μέριμνας από κοινού από τους δύο γονείς στο σύνολό της (της επιμέλειας 
συμπεριλαμβανόμενης) σε περιπτώσεις διαζυγίου, ενώ μόνο κατόπιν δικαστικής απόφασης και εάν το συμφέρον 
του παιδιού το επιβάλλει, να μπορεί να διασπαστεί κατ’ εξαίρεση η άσκησή της και η επιμέλεια να ανατίθεται σε 
έναν γονέα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 07:34 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Όλοι οι φορείς και όλες οι επιστημομικές έρευνες είναι θπέρ της 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ…!!! Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία υπέρ της Συνεπιμέλειας και του ίσου χρόνου με τους δύο 
γονείς. Συνεπιμέλεια: Βασικά δεδομένα και προτάσεις. Η σύγχρονη έρευνα συνολικά (βλ. μετα-ανάλυση των Sand 
et al., 2017 ) αναδεικνύει τον χωρισμό των γονέων ως παράγοντα υψηλού κινδύνου για την ψυχική υγεία των 
παιδιών, ειδικά όταν προηγείται ή έπεται μια συγκρουσιακή σχέση. Μέλημα της πολιτείας και των ειδικών είναι 
να προστατέψουν τα παιδιά από μελλοντικές συγκρούσεις και αρνητικές εμπειρίες, μέσα από πρακτικές που 
εκπηγάζουν από ένα επαρκές και βασισμένο στην επιστημονική τεκμηρίωση νομοθετικό πλαίσιο, αλλά κυρίως με 
βάση τις δομές υποστήριξης και την επάρκεια των υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και την εμπλοκή μέσω 
διαμεσολάβησης επιστημόνων με την κατάλληλη εκπαίδευση. Ένα από τα βασικά διακυβεύματα, πηγή στρες και 
πεδίο συγκρούσεων είναι η ανάληψη της επιμέλειας. Σε αυτό το κείμενο αναπτύσσεται μια συζήτηση σε σχέση με 
τα θέματα της κοινής επιμέλειας και τα οφέλη της συν-επιμέλειας ως βασικό δικαίωμα και των δυο γονέων αλλά 
κυρίως ως δικαίωμα των παιδιών, ανεξαρτήτως φύλου, όπως επεσήμανε και στο τελευταίο συνέδριο της 
International Council on Shared Parenting (ICSP) ο Ned Holstein (2019), πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Γονέων 
των Η.Π.Α. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η ανάθεση της επιμέλειας των παιδιών στον έναν γονέα συνήθως 
ταυτίζεται με την ανάθεσή του στην μητέρα, ιδιαίτερα αν το παιδί είναι μικρότερο των 12 ετών. Ωστόσο, δεν 
υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που να αποδεικνύουν ότι το παιδί θα λάβει την καλύτερη δυνατή ανατροφή αν 
μεγαλώνει μόνον με την μητέρα του. Η διατήρηση και ενίσχυση της σχέσης και με τους δυο γονείς θεωρείται 
βασικό κριτήριο για μια ισορροπημένη ανάπτυξη (Lamb, 2019) και αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών, με βάση 
τις αποφάσεις τoυ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα ανθρώπινα Δικαιώματα (European Convention on Human 
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Rights, βλ. ψήφισμα 2079/2015) και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού (United 
Nations Convention on the Rights of the Child). Παρά την κοινή αντίληψη της καλύτερης παροχής φροντίδας από 
τη μητέρα και των κίνδυνων που διατρέχουν τα παιδιά, αν δεν υπάρχει αποκλειστική επιμέλεια από την μητέρα, 
μια πρόσφατη έρευνα στις ηλικίες 3-5 ετών, έδειξε ότι η συνθήκη συνεπιμέλειας (οριζόμενη ως περίπου ίσο χρόνο 
με τον κάθε γονέα) δεν σχετίζεται με περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα/ συμπτώματα στα παιδιά πρώιμης 
ηλικίας (3-5 ετών) (Bergstrom 2017). Αντίθετα, στην προσχολική ηλικία, η αποκλειστική επιμέλεια από έναν γονέα, 
ανεδείχθη σε στατιστικά σημαντικό παράγοντα που προβλέπει συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα, 
σε σύγκριση με τη συνεπιμέλεια. Άλλωστε, οι έρευνες της McIntosh και συνεργατών (2010) και της Tornello και 
συνεργατών (2013) που επισήμαιναν κινδύνους με τη κοινή φυσική επιμέλεια μικρών παιδιών, έχουν πλήρως 
καταρριφθεί στην έκθεση Warshak, ως μεθοδολογικά μη έγκυρες, αλλά και για αλλοίωση και παραπλανητική 
χρήση δεδομένων από άλλου είδους έρευνες, σε σχέση με τα βρέφη και τα νήπια που κοιμούνται εναλλάξ στο 
σπίτι της μητέρας και του πατέρα. Η έκθεση Warshak[1] (2014) (169 σελίδων) αποδομεί με συστηματικό τρόπο 
και απορρίπτει όλα τα δεδομένα σχετικά με τους κινδύνους της συνεπιμέλειας για τα πολύ μικρά παιδιά, με βάση, 
κυρίως τις μεθοδολογικές ανακρίβειες των εργασιών των McIntosh και συνεργατών (2010) και της Tornello και 
συνεργατών (2013), υποδεικνύοντας ότι τα συμπεράσματα βασίζονται σε ιδεολογικές μεροληψίες (biases), παρά 
σε ακριβή επιστημονικά δεδομένα (βλ. Franklin, 2016).Από την άλλη μεριά, οι πλέον πρόσφατες έρευνες 
αναδεικνύουν την ιδιαίτερη συμβολή του πατέρα αλλά και του κάθε γονέα ξεχωριστά στην ανάπτυξη των 
κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, όταν συλλειτουργούν και συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή, σε ένα 
σχετικά μη συγκρουσιακό πλαίσιο (Fernandes, 2019). Η αποκοπή από την πατρική φιγούρα σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό ενέχει κινδύνους για μη ολοκληρωμένη ανάπτυξη, εφόσον μειώνονται στο ελάχιστο οι 
αλληλεπιδράσεις με τον γονέα του άλλου φύλου (Amato & Dorius, 2010· East, Jackson & O’Brien, 2006· 
Κουρκούτας, 2001).Άλλωστε έρευνες στο εξωτερικό σε φοιτητές διαζευγμένων γονέων έχουν δείξει, ότι οι νέοι, σε 
ποσοστό 48%, θα προτιμούσαν να είχαν περάσει ίσο χρόνο, και με τους δύο γονείς. (Fabricius & Hall, 2000). 
Συνολικά, η σύγχρονη έρευνα ανατρέπει «το παλαιότερο μοντέλο προσέγγισης/ θεώρησης» της «μητρικής σχέσης 
με το παιδί, ως κυρίαρχης και μοναδικής» (δηλαδή, τη θεωρία περί «βιοκοινωνικής υπεροχής» της μητέρας στην 
ανατροφή των παιδιών) και επισημαίνει την απαίτηση για ομαλοποίηση/ εξισορρόπηση των σχέσεων μέσα από 
σύγχρονες πρακτικές, με την υποστήριξη της νομοθεσίας και την διαμεσολάβηση των ειδικών (Holstein, 2019). 
Σύμφωνα με τη Ψυχοδυναμική θεωρία, ένας θεμελιώδης μηχανισμός συγκρότησης του ψυχισμού είναι η 
«εσωτερίκευση» ενός συνεργατικού γονικού μοντέλου (ζεύγους) και η δημιουργία σταθερών εσωτερικών 
αναπαραστάσεων, μέσω της ταύτισης με τους γονείς, που θέτουν τα όρια των γενεών και διασφαλίζουν την 
ταυτότητα του παιδιού, ως κοινωνικό υποκείμενο. Η ασύμμετρη συμμετοχή των γονέων στην καθημερινή/ 
βιωματική ανατροφή του παιδιού ή ο αποκλεισμός (σκόπιμος ή μη) του ενός (συνήθως του πατέρα) και, κυρίως, 
η εχθρική /συγκρουσιακή σχέση που συχνά αναπτύσσεται μεταξύ τους δημιουργεί «ρήγμα» στον ψυχισμό του 
παιδιού που όχι μόνο φτωχοποιεί σε πολλά επίπεδα (γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό) την λειτουργία του, 
αλλά, εν δυνάμει, συνιστά, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, ένα σοβαρό τραύμα (Britton, 2004· Morgan, 
2005· Phares, 2013).Εδώ και πολλές δεκαετίες, η κλινική ψυχανάλυση ανέδειξε τον ιδιαίτερο, «συμβολικό» ρόλο 
του πατέρα στην αναγνώριση της γυναικείας ταυτότητας καθώς και την συμβολή του στην «ψυχικοποίηση» 
(mentalization), δηλαδή, στο να καταστούν τα παιδιά κοινωνικά υποκείμενα που θα αναπτύξουν τις βασικές 
αναπαραστάσεις εαυτού καθώς και ικανότητες σύνδεσης με τον άλλον, ώστε στο μέλλον να εκπληρώσουν 
επαρκώς τον γονικό τους ρόλο (Davies & Eagle, 2013. Κουρκούτας, 2009).Ζητήματα που αφορούν το σύστημα της 
αποκλειστικής επιμέλειας και της συνεπιμέλειας. Η απόδοση αποκλειστικής επιμέλειας στη μητέρα βασίζεται, 
μεταξύ άλλων, στη «βιοκοινωνική ανωτερότητα της μητέρας», τουλάχιστον μέχρι την νηπιακή ηλικία, όρος 
αόριστος και μη τεκμηριωμένος επιστημονικά. Το σύστημα της αποκλειστικής επιμέλειας αναθέτει την ανατροφή 
του παιδιού στον έναν γονέα, αποκλείοντας, άμεσα, τον άλλον γονέα από όλες τις σημαντικές αποφάσεις για τη 
ζωή του παιδιού (τόπος κατοικίας, εκπαίδευση, υγεία). Ο άλλος γονέας, συχνά, εξαναγκάζεται σε εισαγγελικές 
παραγγελίες προκειμένου να λάβει γνώση σημαντικών θεμάτων (όπως αυτό της υγείας του παιδιού, κλπ.), με 
σημαντική συνήθως επιβάρυνση της σχέσης των γονέων και, αναπόφευκτα, και της ψυχολογίας του παιδιού 
(Fabricius et al., 2010).Tο σύστημα της αποκλειστικής επιμέλειας, όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα, συνεπάγεται, 
τυπικά, επικοινωνία του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα με τα παιδιά με 2 διανυκτερεύσεις το μήνα, 1 εβδομάδα 
Χριστούγεννα/Πάσχα και 2-3 εβδομάδες το καλοκαίρι. Η επικοινωνία των παιδιών με τον μη έχοντα την επιμέλεια 
ορίζεται ως δικαίωμα του γονέα και όχι του παιδιού, όπως θα έπρεπε. Το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς 
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του σε επαρκή χρόνο. Οι σύγχρονες μελέτες προσδιορίζουν τον χρόνο αυτό σε όχι λιγότερο από 35% του χρόνου 
του παιδιού (διανυκτερεύσεις και χρόνος, τόσο στην καθημερινότητα όσο και στις διακοπές) (Braver & Lamb 
2018). Με βάση τα πραγματικά δεδομένα, ο χρόνος που αποδίδουν τα δικαστήρια στον μη έχοντα την επιμέλεια 
γονέα φαίνεται να υπολείπεται πολύ του συστηνόμενου από τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία. Βάση 
αυτών των αποφάσεων είναι η αποδοχή της «ανωτερότητας» της μητρότητας στην ανατροφή του παιδιού, με 
περιορισμό του ρόλου του πατέρα. Όμως, το συμφέρον και δικαίωμα του παιδιού, όπως ήδη έχουμε υποστηρίξει, 
είναι να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς και η πολιτεία πρέπει να το διασφαλίσει. Όπως επιτάσσει και το 
ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης, η αφαίρεση επιμέλειας θα πρέπει να ορίζεται μόνο σε 
περιπτώσεις προφανούς ακαταλληλότητας (παραμέληση, κλπ) και όχι με βάση το φύλο του γονέα. Με βάση έναν 
μεγάλο αριθμό ερευνών, τα παιδιά που ζούσαν υπό κοινή επιμέλεια αντιμετώπιζαν λιγότερα ψυχοσωματικά 
προβλήματα σε σχέση με αυτά που ζούσαν, ως επί το πλείστον ή αποκλειστικά, με έναν γονέα (Bergström 2015).Τα 
παιδιά των οποίων οι πατέρες ζουν πιο κοντά παρουσιάζουν λιγότερα προβλήματα στη συμπεριφορά και είναι 
πιο δημοφιλή από τα παιδιά των οποίων οι πατέρες ζουν μακριά (Viry, 2014).Η έρευνα πάνω στην αντιπαράθεση 
των γονέων που καταλήγει σε συναίνεση υποδεικνύει ότι τα παιδιά θα έχουν λιγότερες δυσκολίες σε επίπεδο 
συμπεριφοράς, λιγότερα προβλήματα που σχετίζονται με την υπερκινητικότητα και γενικά λιγότερες δυσκολίες 
στην κοινωνική επαφή με τους συνομηλίκους τους. Η συνεπιμέλεια ως κατάσταση διαμοιρασμού των ευθυνών 
θεωρείται ότι βοηθά τους γονείς να εκπληρώσουν πολύ καλυτέρα τους ρόλους τους, ενώ συγχρόνως δίνει την 
δυνατότητα στο παιδί να αντιλαμβάνεται και να βιώνει ένα είδος ισότητας στην σχέση τους, που συναισθηματικά 
επιτρέπει πιο υγιείς ταυτίσεις και με τους δυο γονείς, ανεξαρτήτου φύλου, κάτι που θεωρείται σήμερα ως 
συμβολή σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα (στην κοινή γλώσσα: σύζευξη του «αρσενικού» και «θηλυκού» 
στοιχείου») (βλ., Samuels, 2016).Αναπόφευκτα, και αυτό το έχει δείξει και η έρευνα (βλ., Parkinson, 2010), η 
ομαλοποίηση των σχέσεων συνιστά μια αδιαμφισβήτητη παράμετρο διασφάλισης ενός σταθερού πλαισίου 
ανατροφής του παιδιού, ενώ η απόδοση αποκλειστικής επιμέλειας στον έναν γονέα δημιουργεί συνθήκες 
κινδύνου, στο βαθμό που ο έχων την επιμέλεια γονέας δεν νοιώθει απαραίτητα την υποχρέωση να ομαλοποιήσει 
ή να φροντίσει την σχέση με τον άλλον γονέα. Στις περιπτώσεις σύγκρουσης ή έντονων διαφωνιών και προστριβών 
(λόγω αρνητικού συναισθηματικού φορτίου του διαζυγίου), μπορεί να προτείνεται η υποχρεωτική 
διαμεσολάβηση από ψυχολόγο ή επιστήμονα ψυχικής υγείας, με τεκμηριωμένη κατάρτιση και εμπειρία σε 
ανάλογα πεδία. Έχει παρατηρηθεί ότι, συχνά, οι συγκρούσεις εντείνονται και οι «παθολογικές» άμυνες 
ισχυροποιούνται, όταν οι γονείς οχυρώνονται πίσω από νομικά επιχειρήματα με πολύ λίγα, στην ουσία, οφέλη για 
το παιδί, αλλά και στην προσπάθεια εκμετάλλευσης και κατάχρησης του Νόμου, κυρίως για επιβολή και 
«έκπτωση» του άλλου γονέα από το ρόλο του. Είναι, άλλωστε, κλινικά και εμπειρικά τεκμηριωμένο ότι, στο βαθμό 
στον οποίο οι μητέρες προάγουν στα μάτια των παιδιών μια θετική εικόνα των πατεράδων, καθώς και στο βαθμό 
που προάγουν τις θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πατέρων και παιδιών, τα παιδιά παρουσιάζουν υψηλότερη 
ικανότητα αυτοελέγχου και κοινωνικές δεξιότητες (Meuwissen & Carlson, 2015), συναισθηματική νοημοσύνη και 
ικανότητες σύνδεσης με τον άλλον, καθώς και υψηλοτέρα επίπεδα συναισθηματικής ασφάλειας και 
αυτοπεποίθησης (Carr, 2013. Fox, Nordquist & Billen 2015. Grossmann & Grossmann, 2019. Phares, 2013) και 
υψηλότερη προστασία από τη θυματοποίηση (Papadaki & Giovazolias, 2015).Αντίστοιχα, είναι σημαντικό και οι 
πατέρες να προάγουν μια θετική εικόνα για τη μητέρα στα παιδιά τους, ώστε το «γονικό ζεύγος», παρά τις όποιες 
μεταξύ τους διαφορές, να ενσωματώνεται αμέριστα και ομαλά στον ψυχισμό του παιδιού (Carr, 2013. Fox et al., 
2015. Eizirik, 2015).Αντίθετα, όταν ο ένας γονέας διατηρεί στον «λόγο» του (discourse) και επιβάλλει μια αρνητική 
εικόνα ή μιλάει με θυμό και απογοήτευση για τον άλλο γονέα στα παιδιά, αυτά εμφανίζουν υψηλότερα 
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης (Carr, 2013). Επίσης, οι γονείς που αντιτίθενται τακτικά στις αποφάσεις του 
άλλου γονέα στην παρουσία του παιδιού μπορεί, να του προκαλέσουν δυσκολίες στην οικοδόμηση της 
εμπιστοσύνης στον εαυτό του (με την ενστάλαξη αρνητικών συναισθημάτων), καθώς και στο αίσθημα προσωπικής 
ταυτότητας, καθώς το παιδί δεν βιώνει ολοκληρωμένη την σχέση με τον άλλον γονέα (Carr, 2013. Κουρκούτας, 
2001. Murray, 2015).Όπως δείχνει και η εμπειρία από το εξωτερικό, η υιοθέτηση και επικράτηση, εν αρχή νομικά 
και σταδιακά και κοινωνικά/ πολιτισμικά, ενός μοντέλου συνεπιμέλειας (τόσο με την έννοια της νομικής ισότητας, 
δηλαδή με κοινές και αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, όσο και με την έννοια του ίσου χρόνου με κάθε γονέα) με την 
αντίστοιχη διαμεσολάβηση μπορεί να μειώσει τις «τεχνητές» εντάσεις ή τις εγωιστικές/εκδικητικές τάσεις του 
ενός γονέα προς τον άλλον και τη «χρήση» της επιμελείας» του παιδιού ως οργάνου επιβολής και 
συναισθηματικής «τιμωρίας» του άλλου γονέα (εργαλειοποίηση του δικαιώματος της αποκλειστικής γονικής 
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επιμέλειας εις βάρος του άλλου γονέα, κάτι που αντιτίθεται σε όλα τα επιστημονικά δεδομένα για την υγιή και 
ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού). Οι διαζευγμένοι πατέρες και οι κόρες τους. Όπως δείχνουν οι έρευνες, τα 
κορίτσια που έχουν μειωμένη και ανεπαρκή σχέση με τον πατέρα τους μετά το διαζύγιο εμφανίζουν ως έφηβες 
μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν πρόωρες σεξουαλικές σχέσεις, υψηλά ποσοστά ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και 
μωρά εκτός γάμου, σε σχέση με τα κορίτσια που διατηρούν στενές σχέσεις με τους πατέρες τους (Nielsen, 
2011).Επιπλέον εμφανίζουν συχνότερα χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, εγκαταλείπουν τη φοίτηση στο γυμνάσιο, 
δεν συνεχίζουν τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρουσιάζουν αντικοινωνική και παραβατική 
συμπεριφορά, έχουν μειωμένη αυτό-εικόνα και κάνουν κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ, ακόμη και αν δεν ζουν 
σε φτωχές κοινότητες (Nielsen, 2011).Τέλος, έχουν περισσότερα συναισθηματικά και ψυχολογικά προβλήματα και 
είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη, συγκριτικά με τα κορίτσια που έχουν στενές και συνεχείς σχέσεις 
με τους πατέρες τους μετά το διαζύγιο. Αντίθετα, οι κόρες που έχουν μια στενή, συνεχιζόμενη σχέση με τον πατέρα 
τους μετά το διαζύγιο των γονέων τους έχουν γενικότερα οφέλη για την υγεία τους (Nielsen, 2011).Ως προς την 
φυσική εγγύτητα του παιδιού με τον πατέρα, εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι η κοινωνικό–συναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών ωφελείται διπλά από την εγγύτητα των πατέρων, μια και τα κοντινά σπίτια μειώνουν την 
επίδραση από τον γονικό χωρισμό και επιτρέπουν την εμπλοκή των πατέρων στις πρακτικές της από κοινού 
γονικής μέριμνας (Viry, 2014).Για παράδειγμα, παλαιότερη έρευνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι, όταν οι απομακρυσμένοι 
γεωγραφικά πατέρες μείνουν πιο κοντά στα παιδιά τους, αυξάνουν τις πιθανότητες στήριξης των παιδιών καθώς 
και της εμπλοκής στην ζωή τους (Viry, 2014).Μια μικρή απόσταση μεταξύ των σπιτιών των χωρισμένων γονέων 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα μικρά παιδιά, όπου οι τηλεπικοινωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, ούτε να μεταφέρουν την συναισθηματική υποστήριξη. 
Βέβαια, σε περιπτώσεις συγκρουσιακών γονικών σχέσεων που δεν έχουν γίνει αντικείμενο διαμεσολάβησης ή 
αυτόβουλης επιλογής συμβουλευτικής υποστήριξης/πλαισίωσης από ψυχολόγους, η εγγύτητα και η 
συνυπευθυνότητα μπορεί να δημιουργήσουν χώρο για γονικές συγκρούσεις και αρνητικότητα. Με τη σειρά τους, 
οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις αυξάνουν το άγχος, την αναστάτωση και την ανασφάλεια των παιδιών (Viry 
2014).Σε κάθε περίπτωση, μια σύγχρονη ανασκόπηση 27 μελετών έδειξε ότι τα παιδιά ωφελούνται σημαντικά από 
την συνεπιμέλεια (τόσο με την έννοια της νομικής ισότητας, δηλαδή, με κοινές και αδιάσπαστες γονικές ευθύνες 
όσο και, κυρίως, με την έννοια του ίσου χρόνου με κάθε γονέα), ακόμη και σε περίπτωση υψηλών επιπέδων 
σύγκρουσης μεταξύ των γονέων (Nielsen 2017). Η πίεση που ασκείται στους γονείς μέσα από τη δικαστική διαμάχη 
οδηγεί συχνά σε αρνητικές και συναισθηματικά φορτισμένες στάσεις που εμπλέκουν τα συναισθήματα και τις 
ανάγκες του κάθε γονέα με την τύχη των παιδιών. Η απαίτηση από ένα παιδί να διαλέξει ανάμεσά τους είναι 
εξαιρετικά αθέμιτη. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, όταν το παιδί πιέζεται (από το δικανικό σύστημα, από 
τους γονείς του, ή από τον περίγυρο), μπορεί να εμπλακεί σε ένα παιγνίδι «συναισθηματικής διαστροφής», 
βιώνοντας αντικρουόμενα συναισθήματα και αδιέξοδα ως προς τη στάση του. Το να κληθεί ένα παιδί να επιλέξει 
μεταξύ των γονέων του που και οι δυο είναι επαρκείς στον γονικό τους ρόλο δεν ενδείκνυται. Υπό αυτή την έννοια, 
συστήνεται να δημιουργηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τη «συμβουλευτική διαμεσολάβηση για 
τους γονείς», χωρίς την παρουσία των παιδιών, με αποκλειστικό στόχο την διαχείριση των συγκρούσεων. Από την 
άλλη, σταθερότητα για την ανάπτυξη ενός παιδιού σημαίνει πρωτίστως η σταθερή παρουσία και ο ενεργός ρόλος 
και των δύο γονέων σε επαρκή χρόνο (τουλάχιστον 35% – ιδανικά, διαμοιρασμένο ισόποσα ανάμεσα στους δύο 
γονείς). Ο ρόλος του πατέρα. Συνοπτικά, ο διακριτός ρόλος του πατέρα σε περιπτώσεις «φυσιολογικών», μη 
συγκρουσιακών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων συμβάλλει θεωρητικά στην ανάπτυξη του παιδιού με τους 
ακόλουθους τρόπους (βλ. Amato & Dorius, 2010· Κουρκούτας, 2009· Lamb & Lewis, 2010· Murray, 2016· Pleck, 
2010a, 2010b· Rohner & Veneziano, 2001):Μέσα από την ιδιαίτερη συμβολή του, ως το «τρίτο» πρόσωπο, πέρα 
από την συμβιωτική σχέση μητέρας-παιδιού, «ανοίγει ψυχικά» το παιδί προς τον άλλον και την κοινωνία ευρύτερα 
(συμβολικός κοινωνιοποιητικός ρόλος του πατέρα) (Murray, 2016). Διευκολύνει την ψυχοδιανοητική λειτουργία 
του παιδιού και την ικανότητα σκέψης με διαφορετικούς τρόπους, καθώς και την σχέση με το σώμα (την 
ψυχοσωματική ανάπτυξη), αφού, στις περιπτώσεις που ο πατέρας εμπλέκεται με ένα σταθερό τρόπο, προσφέρει 
μια διαφορετική σωματική επαφή/εμπειρία στο παιδί από τον συχνά υπερβολικό εναγκαλισμό της σχέσης με την 
μητέρα, ανοίγοντας το παιδί σε νέου τύπου διαπροσωπική σχέση και εμπειρία (Davis & Eagle 2015). Πιο 
συγκεκριμένα, βοηθάει στη διαχείριση των συναισθημάτων και διαπροσωπικών ζητημάτων, προσφέροντας 
διαφορετικές στρατηγικές και συμπεριφορές, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ένα αίσθημα κοινωνικής 
αυτοπεποίθησης. Στην αναγνώριση και αποδοχή της ταυτότητας του φύλου με διαφορετικό τρόπο στο αγόρι και 
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στο κορίτσι, με το να ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματώνουν μια νέα εικόνα σώματος και εαυτού, 
«επιτρέποντας» παράλληλα την πρόσβαση στην «σεξουαλικότητα» και στην σταδιακή ενηλικίωση. Πρέπει, 
επίσης, να επισημάνουμε ότι ο ρόλος του πατέρα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και 
έχουν αρχίσει να γεφυρώνονται οι μεγάλες πολιτισμικές διαφορές σε σχέση με το εξωτερικό και τις σύγχρονες 
αντιλήψεις για τον γονικό ρόλο, με βάση μια ισότιμη εμπλοκή στην γονική πρακτική. Με άλλα λόγια, οι νέοι 
πατέρες στην Ελλάδα φαίνεται να εμπλέκονται περισσότερο στην ανατροφή των παιδιών τους, μεταξύ άλλων. 
Έτσι, σε πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου Αιγαίου, το 73% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα θεωρεί ότι ο 
πατέρας είναι εξίσου ικανός με τη μητέρα στην ανατροφή/επιμέλεια των παιδιών, ενώ το 86% πιστεύει ότι το 
κράτος πρέπει να θεσπίσει νόμους για τη συνεπιμέλεια. Σύνοψη κάποιων βασικών δεδομένων. Θα ολοκληρώναμε 
με την παράθεση δεδομένων μια πρόσφατης έρευνας σε σχέση με τα οφέλη της συνεπιμέλειας (τόσο με την έννοια 
της νομικής ισότητας, δηλαδή με κοινές και αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, όσο και με την έννοια του κατ’ ελάχιστο 
35% – ιδανικά, ίσου- χρόνου με κάθε γονέα) με βάση την κλινική και ερευνητική εμπειρία 12 διεθνών 
ειδικών/πραγματογνωμόνων (Braver & Lamb, 2017):Τα ευεργετικά αποτελέσματα της συνεπιμέλειας είναι 
εμφανή σε ένα ευρύ φάσμα αξιολογήσεων που αφορούν την ψυχοσωματική λειτουργία (ευημερία) των παιδιών, 
που συμπεριλαμβάνουν (α) χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και γενικότερα ψυχικής δυσφορίας, (β) 
χαμηλότερη επιθετικότητα και προβλήματα συμπεριφοράς, μειωμένη χρήση αλκοόλ και ουσιών, (γ) καλύτερη 
σχολική απόδοση και καλύτερη γνωστική ανάπτυξη, (δ) καλύτερη σωματική υγεία, ε) χαμηλότερα ποσοστά 
καπνίσματος και (στ) καλύτερες σχέσεις με πατέρες, μητέρες, γιαγιάδες και παππούδες. Η συνθήκη 
συνεπιμέλειας, στην οποία οι γονείς έχουν κοινή νομική ευθύνη σχετικά με την ιατρική φροντίδα και τις 
αποφάσεις για την σχολική και θρησκευτική αγωγή το παιδιού, φαίνεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην ευημερία 
των παιδιών, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες, ακόμα και όταν δεν συνοδεύεται από κοινή φυσική 
επιμέλεια/ίσο χρόνο (Gunnoe & Braver, 2001).Η συμβολική αξία της συνεπιμέλειας (συνολικά για την αίσθηση της 
πραγματικότητας των σχέσεων μεταξύ ενηλίκων και ειδικά γονέων) είναι πολύ υψηλή, διότι δείχνει στο παιδί πόσο 
σημαντική είναι η συνεργασία και η κοινή εμπλοκή των δυο γονέων, ως μια βασική παράμετρος των ισότιμων 
δημοκρατικών και ωρίμων σχέσεων, και μεταφέρει το παράδειγμα μέσα από την εμπειρία αυτή, στοιχείο 
σημαντικό για τη διαμόρφωση του παιδιού σε ενήλικα που είναι κοινωνικά και συναισθηματικά λειτουργικός, 
εφόσον ακυρώνονται όλα τα αρνητικά συναισθηματικά φορτία. Ακόμη, όμως, και στις περιπτώσεις γονικών 
συγκρούσεων, η έρευνα φαίνεται να υποστηρίζει τα θετικά αποτελέσματα της συνεπιμέλειας. Ο Nielsen (2017) 
εξέτασε 27 διαφορετικές μελέτες που δείχνουν ότι τα παιδιά ωφελήθηκαν σημαντικά από την κοινή επιμέλεια, 
ακόμα και όταν οι γονείς είχαν υψηλά επίπεδα συγκρουσιακών σχέσεων. Η σύγκρουση συχνά αντιμετωπίζεται 
απλοϊκά ως αποτέλεσμα και δημιουργία και των δύο γονέων, αλλά λεπτομερείς ερευνητικές αναλύσεις δείχνουν 
ότι, στο ένα τρίτο τουλάχιστον των περιπτώσεων, ο ένας από τους δυο γονείς υποκινεί την αντιπαλότητα ή 
λειτουργεί με εχθρότητα, ενώ ο άλλος συνήθως «υποχωρεί» και επιδιώκει συμφιλίωση ή την συζυγική αρμονία 
(Kelly, 2003).Καθώς η αφαίρεση επιμέλειας θα πρέπει να περιορίζεται σε ελάχιστες εξαιρετικές περιπτώσεις (βλ 
ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης), οι επαγγελματίες επιστήμονες πρέπει να καθορίσουν εάν η 
σύγκρουση υποκινείται μονομερώς και να λαμβάνουν αναλόγως τις αποφάσεις σε σχέση με το πρόγραμμα γονικής 
μέριμνας, αλλά και να προβούν στα δέοντα, στο βαθμό του εφικτού, ώστε μέσα από την διαμεσολάβηση να 
επιτευχτεί ένας βαθμός επεξεργασίας των αρνητικών τάσεων και συναισθημάτων (Braver et al., 2011. Fox et al., 
2015. Κουρκούτας, 2009). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το συμφέρον του παιδιού προτάσσει τον γονέα που δεν 
προάγει την ένταση, αλλά και την συνεργασία μεταξύ γονέων.Η ευθύνη για τη καλή λειτουργικότητα και 
συνεργασία των γονέων εναπόκειται στην επάρκεια των νομικών υπηρεσιών αλλά και στη δυνατότητα των 
ψυχολογικών δομών, όχι απλά ως φορείς διάγνωσης, αλλά ουσιαστικής εμπλοκής και διαμεσολάβησης (κάτι που 
πρέπει θεσμικά/ νομοθετικά να υποστηρίζεται και να προάγεται/ συστήνεται) (Fox et al., 2015. Parent et al., 2017). 
Πέρα από τον προστατευτικό/ ενισχυτικό ρόλο, οι πατέρες συμβάλλουν επίσης, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, στην 
ανάπτυξη συμπτωμάτων και διαταραχών και στα αγόρια και στα κορίτσια (Thomassin & Suveg, 2014). Υπό αυτή 
την έννοια, όχι μόνο για την μητέρα, αλλά και για τον πατέρα είναι σημαντικό να δεχτεί «συμβουλευτική 
υποστήριξη», ώστε να διαχειριστεί καλύτερα το ρόλο και την στάση του/της απέναντι στα παιδιά (Phares, 
2013).Προβλήματα που προκύπτουν με την κοινή επιμέλεια:Η περίπτωση που ο ένας εκ των 2 γονέων επιλέξει να 
μετοικήσει σε άλλη χώρα ή σε άλλη πόλη. Η περίπτωση γονικής ανεπάρκειας του ενός εκ των δύο γονέων. 
Εισηγήσεις Τόπος κατοικίας του παιδιού. Ένας βασικός μηχανισμός αποξένωσης είναι η αλλαγή του τόπου 
διαμονής του παιδιού (Καλαϊτζάκης, 2020), ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάζεται πολύ προσεκτικά και από όλες 
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τις πλευρές, πάντα με βάση το συμφέρον και το δικαίωμα του παιδιού που επιτάσσει την παρουσία και των δυο 
γονέων στη ζωή του, για ικανό χρόνο και με βάση μια λογική χωρική εγγύτητα. Η πρόταση μεταβολής του τόπου 
κατοικίας του παιδιού από τον ένα γονέα από αυτόν της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων κατά τρόπο που 
να δυσχεραίνει την επικοινωνία και άσκηση γονικών καθηκόντων από τον έτερο γονέα, πρέπει να εξετάζεται 
ενδελεχώς από τις δικαστικές υπηρεσίες. Ίσο χρόνο του παιδιού με κάθε γονέα τόσο στις διακοπές όσο και στην 
καθημερινότητά του. Σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται νομικά (θεσμικά), η συναπόφαση για τα βασικά 
θέματα που αφορούν το παιδί (εκπαίδευση, υγεία, κλπ) μεταξύ των γονέων και να ισχύει ανεξαρτήτως του χρόνου 
που περνά το παιδί με τους γονείς του (π.χ. λόγω επαγγέλματος, ναυτικός, κλπ). Ο θεσμός της συμβουλευτικής 
διαμεσολάβησης να θεσπιστεί και να ενισχυθεί κατά τρόπο που να βοηθά τους γονείς στη διαχείριση των 
συγκρούσεων και προς το συμφέρον του παιδιού που επιτάσσει την ανατροφή του και από τους δύο γονείς σε 
ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από έντονες συγκρούσεις. Οι γονικές ευθύνες και δικαιώματα για τους γονείς των 
παιδιών να παραμένουν κοινές και αδιάσπαστες ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους νομική σχέση, συνεπώς και μετά 
από διάσταση/χωρισμό (κοινή γονική μέριμνα/συνεπιμέλεια). Η αφαίρεση επιμέλειας/γονικής επάρκειας, π.χ. σε 
περιπτώσεις παραμέλησης ανηλίκου (ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης), να περιοριστεί στο 
ελάχιστο (π.χ. παραμέληση ανηλίκου) και να μην βασίζεται στο φύλο του γονέα ή σε άλλη διάκριση. Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να υποχρεούνται και οι 2 γονείς σε αξιολόγηση γονικής επάρκειας από μια 
διεπιστημονική επιτροπή που να αλλάζει συχνά (Fox et al.. 2015, Parent et al., 2017).Οι όροι της κοινής επιμέλειας 
να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του παιδιού κάθε δεδομένη στιγμή, να διασφαλίζουν 
μια ελάχιστα αγχογόνα μετάβαση από το ένα περιβάλλον στο άλλο, να υποστηρίζουν και να διευκολύνουν την 
ανάγκη του παιδιού να επικοινωνήσει με τον απόντα γονέα, χωρίς να το επιβαρύνουν με σύνθετους 
προγραμματισμούς. Η έρευνα δείχνει ότι οι γονείς πρέπει να διαθέτουν τους πόρους για να υποστηρίξουν τις 
απαιτήσεις της κοινής επιμέλειας, όπως επαρκής οικονομική δυνατότητα, ευέλικτο ωράριο εργασίας, κοντινή 
απόσταση με τον άλλο γονέα, φιλόξενο περιβάλλον για το παιδί. Πρέπει, κατά συνέπεια να διασφαλίζεται και η 
οικονομική και συμβουλευτική ενίσχυση των πλέον κοινωνικά ή οικονομικά ευάλωτων γονέων. Συμπεράσματα Ως 
ακαδημαϊκοί, ερευνητές και κλινικοί της ψυχικής υγείας έχουμε πλήρη συνείδηση ότι οι διαφορές μεταξύ των 
γονέων σε σημαντικά και επιμέρους θέματα της ανατροφής των παιδιών, δεν επιλύονται, απαραίτητα, μέσω της 
δικαστικής οδού. Παράλληλα, τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία, συνήθως, υποβόσκουν σε περιπτώσεις 
χωρισμού είναι πιθανόν να δημιουργήσουν καταστάσεις έντασης και σύγκρουσης, εγκλωβίζοντας τους γονείς σε 
«ανελαστικές» θέσεις ή και «παθολογικές» αντιδράσεις, συγκαλυμμένες πίσω από νομικά επιχειρήματα. Υπό αυτή 
την έννοια είναι σημαντικό το νομοθετικό πλαίσιο να δίνει τη δυνατότητα της συνεπιμέλειας, κυρίως, όμως, να 
ενθαρρύνει τη «συμβουλευτική διαμεσολάβηση για τους γονείς», με στόχο την διαχείριση των συγκρούσεων και 
την αποφυγή ακραίων αντιδράσεων που επιβαρύνουν την ψυχοσωματική λειτουργία των παιδιών. Έρευνες στην 
Αυστραλία έδειξαν ότι οι περισσότεροι γονείς είχαν χρησιμοποιήσει «άτυπους τρόπους» για να 
διαπραγματευτούν τις συνθήκες γονικής μέριμνας και παρέμειναν «γενικά ικανοποιημένοι» με τις συμφωνίες 
τους (Smyth et al., 2016). Παρόλα αυτά, πολλοί γονείς δεν είναι σε θέση, χωρίς συμβουλευτική και 
ψυχοθεραπευτική πλαισίωση, να επεξεργαστούν τα συναισθηματικά φορτία και τις μεγάλες ματαιώσεις ή 
αντιδράσεις που δημιουργούνται από τις συνθήκες χωρισμού. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι ένα μεγάλο μέρος των 
γονέων είχε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες «οικογενειακής συμβουλευτικής υποστήριξης», παρά τις νομικές 
υπηρεσίες, για την επίλυση συγκρούσεων ή διαφωνιών (Smyth et al., 2016).Έχουμε συνείδηση ότι οι Νόμοι δεν 
επιλύουν δια μαγείας τα περίπλοκα κοινωνικά ή οικογενειακά θέματα. Στην προκειμένη περίπτωση, γνωρίζουμε, 
επίσης, ότι πέρα από το Νομοθετικό πλαίσιο, είναι τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (κοινωνικά, ψυχολογικά, 
κοκ.) που παίζουν σημαντικό ρόλο στο τρόπο που οι γονείς θα διαχειριστούν τον χωρισμό και τον γονικό τους ρόλο 
απέναντι στα παιδιά (Smyth et al., 2016).Είναι, όμως, σημαντικό να υπάρχει ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο που 
να οριοθετεί και να διασφαλίζει θεσμικά, με βάση την σύγχρονη έρευνα, τις συνθήκες διαμοιρασμού των 
οικογενειακών ευθυνών και της γονικής μέριμνας. 
 
27 Μαρτίου 2021, 07:57 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Όλοι οι φορείς και όλες οι επιστημομικές έρευνες είναι θπέρ της 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ…!!! Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ένας από τους δύο γονείς είναι αποδεδειγμένα βίαιος, 
κακοποιητικός ή αμελής, η συνεπιμέλεια και ο ίσος χρόνος των παιδιών με τους δύο γονείς είναι μία συνθήκη από 
την οποία κερδίζουν όλοιΤη θέση τους για το φλέγον θέμα της συνεπιμέλειας των παιδιών μετά από διαζύγιο, 
καταθέτουν 57 γυναίκες – πανεπιστημιακοί. Στο κείμενο που υπογράφουν αναφέρουν: Ως πανεπιστημιακοί και 
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επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που διδάσκουμε, και ερευνούμε στον ευρύτερο χώρο της 
ψυχολογίας, των νευροεπιστημών, της ιατρικής, της βιολογίας, της κοινωνιολογίας, των παιδαγωγικών, αλλά και 
των σπουδών φύλου επιθυμούμε να συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει σχετικά με το θέμα 
της συνεπιμέλειας των παιδιών μετά από το διαζύγιο ή τη διακοπή συμβίωσης των γονέων τους. Με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις που ένας από τους δύο γονείς είναι αποδεδειγμένα βίαιος, κακοποιητικός ή αμελής, η συνεπιμέλεια 
και ο ίσος χρόνος των παιδιών με τους δύο γονείς είναι μια συνθήκη από την οποία κερδίζουν όλοι. Τα οφέλη της 
συνεπιμέλειας για τα παιδιά και τους πατέρες έχουν ήδη παρουσιαστεί στο δημόσιο διάλογο εκτεταμένα. 
Επιγραμματικά, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας εμφανίζουν (α) χαμηλότερα επίπεδα 
κατάθλιψης, άγχους και γενικότερα ψυχικής δυσφορίας, (β) χαμηλότερη επιθετικότητα και λιγότερα προβλήματα 
συμπεριφοράς, μειωμένη χρήση αλκοόλ και ουσιών, (γ) καλύτερη σχολική επίδοση και καλύτερη γνωστική 
ανάπτυξη, (δ) καλύτερη σωματική υγεία, (ε) χαμηλότερα ποσοστά καπνίσματος και (στ) καλύτερες σχέσεις με 
πατέρες, μητέρες, γιαγιάδες και παππούδες. Σκοπός μας στη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι να παραθέσουμε τα 
επιστημονικά ευρήματα που καταδεικνύουν ότι η συνεπιμέλεια υποστηρίζει και όλα αυτά για τα οποία πάλεψε 
το κίνημα του φεμινισμού εδώ και πολλές δεκαετίες: την αυτενέργεια, την ελευθερία και την ισοτιμία των 
γυναικών. Η αποφυγή του κινδύνου εμφάνισης ψυχικής και επαγγελματικής εξουθένωσης λόγω έλλειψης 
ελεύθερου χρόνου. Το σύνδρομο της εξουθένωσης αποτελεί μια κατάσταση στρες και υπερκόπωσης με 
σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό για τις γυναίκες που δεν δύνανται 
να διαθέσουν τον ανάλογο χρόνο. Η δυνατότητα διεκδίκησης υψηλότερων θέσεων εργασίας, οικονομικών 
απολαβών, κοινωνικής και επαγγελματικής καταξίωσης και άρα αυτονομίας και αυτενέργειας. Η δημιουργία νέων 
φιλικών, ερωτικών και συντροφικών σχέσεων, για τις οποίες απαιτείται χρόνος και ενέργεια. Είναι γνωστό ότι η 
ευημερία των γονέων συνδέεται με την ευημερία των παιδιών τους. Η προαγωγή της σχέσης πατέρα-παιδιού, η 
οποία μπορεί να συνεισφέρει στην ανατροφή υγιών, ικανών και χαρούμενων παιδιών. Επίσης, η αποφυγή του 
συνδρόμου της γονικής αποξένωσης, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματικές εμπειρίες στο παιδί που μπορεί 
να το επηρεάζουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η ευημερία του παιδιού είναι σίγουρα μέσα στις επιδιώξεις 
κάθε μητέρας. Η μείωση των διενέξεων και της αντιδικίας, εφόσον οι δύο γονείς αναγκάζονται να συνεργαστούν 
πριν και μετά τον χωρισμό τους με στόχο την ευημερία των παιδιών τους. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, χάρη στην 
προαγωγή της συνεπιμέλειας προτρέπονται οι γονείς, αντί να προσφεύγουν στα δικαστήρια, να προσφεύγουν 
στους ειδικούς: διαμεσολαβητές, επιστήμονες ψυχικής υγείας κ.τ.λ. Με τη βοήθεια των ειδικών, η συνεργασία 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι εφικτή. Η μείωση του στίγματος εξαιτίας του διαζυγίου και της 
διεκδίκησης της επιμέλειας από τον έναν από τους δύο γονείς. Συχνά σε δίκες για την επιμέλεια, ο ένας από τους 
δύο γονείς καλείται να αποδείξει την αθωότητά του και την καταλληλότητά του ως γονέας, κατόπιν κατηγοριών 
από τον άλλο γονέα. Μερικές φορές, ανεξαρτήτως φύλου, αυτές οι κατηγορίες είναι βάσιμες, άλλες φορές όμως 
είναι συκοφαντικές. Συμπερασματικά, με βάση τα επιστημονικά ευρήματα η συνεπιμέλεια είναι προς το 
συμφέρον τόσο των παιδιών, όσο και των δύο γονέων. Η ανατροφή μιας νέας γενιάς παιδιών που πιστεύουν στην 
ισότητα των δύο φύλων μέσα από το παράδειγμα της συνεργασίας των δύο γονέων και της συνεπιμέλειας θα 
έπρεπε να είναι ο κύριος στόχος του φεμινιστικού κινήματος της εποχής μας. Αυτό θα έπρεπε να προασπίζονται 
και οι μητέρες των παιδιών. Υπογραφές (αλφαβητικά) Ιωάννα Ανδρεάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Φαρμακολογίας, Φαρμακευτική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φαίη Αντωνίου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωργία Βαλσαμή, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αργυρώ Βατάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου, Αλεξία Barrable, Λέκτορας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Dundee, 
Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βικτωρία Βιβιλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, Στυλιανή Βλάχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοψυχολογίας, Σχολή Ψυχολογίας, Dublin City 
University, Δουβλίνο, Ιρλανδία, Αγγελική Γαζή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια 
Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελεάννα Γαλανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αποστολία (Λία) Γαλάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής της 
Γεωγραφίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευγενία Γεωργάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Κοινωνικής και 
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Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ηρώ Γεωργούση, 
Ερευνήτρια Α’ , Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος», Μαριρένα Γρηγορίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, Χριστίνα Δάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νευροεπιστήμονας, Ethics Expert, Directorate General for Research and 
Innovation, European Commission, Μαρία Δασκολιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Κατερίνα Δερμών, Καθηγήτρια Φυσιολογίας. Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παναγιώτα 
Δημητροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Κλεοπάτρα Διακογιώργη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΠΕΚΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Κυριακή Θερμού, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νευροεπιστήμονας, Ρέα 
Κακάμπουρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της 
Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωργία (Τζίνα) Καλογήρου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών., 
Δόμνα Καραγωγέως, Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας-Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ευθυμία Κιτράκη, Καθηγήτρια Βιολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σοφία Κουκούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ελένη Λυπουρλή, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ευγενία Μαγουλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Άννα Μαντόγλου, Καθηγήτρια, Τμήμα 
Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελβίρα Μασούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ρεβέκκα Μάτσα, Διευθύντρια Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 
Νευροεπιστήμονας, Ευαγγελία Μαυρικάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελένη Μότσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μαρία Παναγιωτακοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Βιολογίας-Νευροβιολογίας, Ιατρική 
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελένη Α. Παπαδάκη, Καθηγήτρια Αιματολογίας, Ιατρική 
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού, Επίκουρη Καθηγήτρια Νευροψυχολογίας, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ντόνα 
Παπαστυλιανού, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μυρτάνη Πιερή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας, Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, Χριστίνα Πιπέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φωτεινή Πολυχρόνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κορνηλία Πουλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευροφυσιολογίας 
και Νευροβιολογίας, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πέπη 
Ρηγοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια τέχνης-ψυχανάλυσης και Πολιτισμού του τμήματος του ΕΚΠΑ επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Χρυσάνθη Σαρδέλη, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ & Εργαστήριο Μελέτης 
Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Νομική Σχολή, ΑΠΘ, Ethics Expert, Directorate General for Research and 
Innovation, European Commission, Ελένη Σαλαβού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Κυριακή Σιδηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νευροεπιστήμονας, 
Μαριάννα Σιδηροπούλου, Ψυχολόγος- ψυχαναλύτρια, υποψήφια διδάκτωρ School of Business and Informatics, 
Department of Organisational Psychology, Birkbeck, University of London, Ηνωμένο Βασίλειο, Άντρια Σιήμη, 
Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ειρήνη Σκαλιόρα, Καθηγήτρια Γνωσιακής Επιστήμης, Τμήμα 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ, και Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας και 
Συμπεριφοράς, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Αλεξάνδρα Σολδάτου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β´ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Λουκία Ταξιτάρη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Institute of Computational Linguistics, Centro Nazionale 
delle Ricerche, Pisa, Ιταλία, Ελίζαμπεθ Τζόνσον, Καθηγήτρια Ανατομίας, Νευροεπιστήμονας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κοσμήτορας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ειρήνη Τοπαλίδου, 
Aνώτερη ερευνήτρια (Senior scientist), Τμήμα Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, Σιάτλ, Η.Π.Α., Άννα Κ. 
Τουλουμάκου, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Τμήμα Ψυχολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επ. Συνεργάτιδα Κέντρο 
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SKOPE, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Γιώτα Τουλούμη, Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας, Ιατρική 
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Μαριαλένα Τριβέλλα, Ερευνήτρια, Τμήμα Καρδιαγγειακής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Αναστασία Τσαμπαρλή, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μαργαρίτα Χρυσάνθου, Δρ. 
Βιολογίας- Νευροβιολογίας, ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ξένια 
Χρυσοχόου, Καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
 
27 Μαρτίου 2021, 07:13 | Κώστας Σερβετάς Όλοι οι φορείς και όλες οι επιστημομικές έρευνες είναι υπέρ της 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ…!!! Με την οδηγία 1158/2019 της Ε.Ε. εισήχθη η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια, η άδεια 
φροντίδας και η άδεια απουσίας του πατέρα για την ανατροφή του παιδιού του καθώς και η πληρωμή του 
εργαζόμενου πατέρα κατά τη χρήση των αδειών αυτών .Με τον σαφέστερο τρόπο η οδηγία αναγνωρίζει το 
δικαίωμα και των δύο γονέων στην από κοινού άσκηση των δικαιωμάτων γονικής φροντίδας (caring 
responsibiities) που είναι ο νομικός όρος που έχει αντικαταστήσει την αρχαϊκή επιμέλεια. Με τη γέννηση του 
παιδιού δικαιούται ο πατέρας 10 μέρες άδεια πατρότητας. Έως την ηλικία των 8 ετών δικαιούται 4 μήνες άδεια. 
Μπορεί έως 5 μέρες το χρόνο να πάρει άδεια φροντίδας τέκνου. Επίσης μπορεί ν’απουσιάσει για λόγους ανωτέρας 
βίας που αφορούν το παιδί. Κατά τα πιο πάνω χρονικά διαστήματα θα λαμβάνει μισθό ή επιδόματα. Η ισχύς της 
οδηγίας ορίζεται από τις αρχές Αυγούστου 2019. Για την εφαρμογή της πρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να εισαχθεί στο εσωτερικό δίκαιο. Και ολ’αυτά γίνονται «για να καταστεί δυνατή η 
δημιουργία δεσμού μεταξύ πατέρα παιδιού από νωρίς» δικαίωμα που ηθελημένα αγνοεί το εσωτερικό δίκαιο 
στην περίπτωση γονέων που δεν ζουν μαζί, τότε που ο δικαστής αφαιρεί τον ένα από τη ζωή του παιδιού κατά το 
νομολογιακό έθιμο. 
 
27 Μαρτίου 2021, 03:19 | Αχιλλέας Μπανος Το συμφέρον του τέκνου όπως αποδεικνύεται από όλες τις σύγχρονες 
επιστημονικές μελέτες είναι να μεγαλώνει με ίσο χρόνο ίσα δικαιώματα και εναλλασομενη κατοικία με τους δύο 
γονείς του. 
 
27 Μαρτίου 2021, 02:00 | Μαρία Κ. H «oυσιαστική συμμετοχή….» είναι μια ευχή. Και δεν είναι πάντα προς το 
συμφέρον του παιδιού, ούτε να επιβάλλεται από το δικαστήριο. Το συμφέρον του παιδιού είναι πρωτίστως: > ένα 
σταθερό και ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, > η αδιάρρηκτη σχέση με τον κύριο φροντιστή του, συνήθως την 
μητέρα τουΤο ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΤΙΛΟΓΟ ΣΕ ΜΕΤΑ-
lockdown ΗΜΕΡΕΣ. 
 
27 Μαρτίου 2021, 01:24 | Ειρήνη Μπενάκη Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 00:34 | Ρ.Μ εκπαιδευτικός Κατά το Ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρέπει 
να εισαχθεί στη νομοθεσία των κρατών-μελών η αρχή της εναλλασσόμενης διαμονής μετά τη διάσταση/χωρισμό 
στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων, γιατί μόνο έτσι δημιουργείται συναισθηματική σταθερότητα στα παιδιά. 
Δύο λειτουργικές κατοικίες με ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ και ΙΣΟΧΡΟΝΗ διαμονή για να έχουμε ψυχικά υγιή παιδιά!!! Οι 
σχέσεις των γονέων με τα παιδιά, θα πρέπει να παραμένουν ανεπηρέαστες από τις αλλαγές που συντελούνται 
στις σχέσεις των γονέων μεταξύ τους. O γάμος μπορεί να διαλυθεί, ο γονικός ρόλος όμως υπάρχει για μια ζωή. Στο 
διαζύγιο, χωρίζει το ζευγάρι και όχι οι γονείς από τα παιδιά. Η ασύμμετρη συμμετοχή των γονέων στην ανατροφή 
του παιδιού ή ο αποκλεισμός του ενός (συνήθως του πατέρα) και η συγκρουσιακή σχέση που συχνά αναπτύσσεται 
μεταξύ τους δημιουργεί «ρήγμα» στον ψυχισμό του παιδιού τo φτωχοποιεί σε γνωστικό, συναισθηματικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Και οι δύο γονείς λοιπόν στη ζωή του παιδιού ΙΣΟΤΙΜΑ και ΙΣΟΧΡΟΝΑ χωρίς κανενός είδους 
διάκριση εκτός και αν συντρέχουν αποδεδειγμένα λόγοι που δεν το επιτρέπουν. Εφόσον οι γονείς έχουν ίσα 
δικαιώματα, καθήκοντα και ευθύνες απέναντι στα παιδιά τους, για να υπάρχει «ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου», πρέπει η συμμετοχή αυτή να είναι και ισόχρονη. 
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26 Μαρτίου 2021, 23:52 | Μαρια Β «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης 
των σχέσεών του με καθένα από αυτούς». Τεράστιο λογικό άλμα. Για να φτάσει να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός 
σημαίνει ότι ήδη οι διάδικοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε από κοινού φροντίδα του παιδιού εκτός 
δικαστηρίου και πολύ πιθανό να έχουν μεταξύ τους ένταση. Το παιδί βρίσκεται σε θέση διελκυστινδας. Πολύ 
σημαντικο: Τα προηγούμενα χρόνια με ποιό τρόπο χώριζαν μεταξύ τους την κάλυψη των αναγκών του 
παιδιού;«εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής». Πως μπορεί να κριθεί κάτι τέτοιο αλήθεια; Το παιδί μπαίνει στο καλούπι που του ζητείται από τους 
γονείς του για να έχει την αγάπη τους και να εξασφαλίσει ότι θα επιβιώσει. Είναι εξ ορισμού μια σχέση εξάρτησης. 
Πως θα κρίνει το δικαστήριο αν ένας απο τους δύο είναι χειριστικός και καπηλεύεται την σχέση εξάρτησης για να 
διαβάλλει συστηματικά τον άλλο; Ελπιζω τουλάχιστον σε παρουσία ψυχαναλυτή. 
 
26 Μαρτίου 2021, 23:25 | Αννα ΤΟ Ν/Σ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΔΕΝ ΈΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ Π.Χ. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ,ΨΥΧΙΚΗ ,ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ) Ή 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ,Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ,Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ,Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ 
ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ,ΑΛΛΑ ΠΟΛΎ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΝ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΚΟΜΗ ΔΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ 1/3 Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ.ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΎ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ 
ΨΥΧΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ. -ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ Ν/Σ ΤΟΥ 1983 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΙΜΗΘΟΥΝ. -ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΈΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ. -ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΟΥΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΣΑ ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΨΥΧΙΚΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΊΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ,ΑΚΌΜΗ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Π.Χ.ΠΟΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Ο ΑΔΎΝΑΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ(ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΕΡΓΟΣ) ΓΟΝΕΑΣ ΘΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΏΝΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΟΝΕΑΣ. -ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ.ΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ «ΔΑΣΚΑΛΕΥΤΕΙ» ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ. -ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ Ν/Σ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ 
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΟΥΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΥΧΑΙΑ. ΚΑΝΩ ΈΚΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ 
ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:57 | Α.Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Χωρίζουμε σαν ζευγάρι μένουμε όμως πάντα γονείς για 
τα παιδιά μας!! Δυστυχώς όμως πολλές αποξενώτριες κάνουν κατάχρηση της επιμέλειας και χρησιμοποιούν το 
παιδί ως μέσο εκδίκησης μετά το χωρισμό προς τον πρώην σύζυγο τους. Το παιδί δε θέλει μόνο την ουσιαστική 
αλλά και την ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή και των δυο γονέων του στην ανατροφή του για να αποφευχθούν όλα αυτά. Η 
εναλασσόμενη κατοικία είναι αυτή που το παιδί χρειάζεται κυρίως. Τα παιδιά δεν δένονται με τοίχους, δένονται 
με ανθρώπους!! Τους γονείς τους και τις οικογένειες των γονιών τους! Και της μητέρας αλλά και του ΠΑΤΕΡΑ!  
 
26 Μαρτίου 2021, 22:15 | Χριστίνα Ντατση Είμαι μητέρα δύο ανήλικων παιδιών και μπορώ να διαβεβαιώσω ότι 
τα παιδιά χρειάζονται την παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή τους. Για να εξασφαλιστεί η κοινή ανατροφή, 
πρέπει το άρθρο 1511 να διατυπωθεί με τον εξής τροπο: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
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εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:20 | ΜΑΡΙΑ θα πρέπει να αλλαχτεί ως εξής: Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ουσιαστική, ισότιμη και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα 
του. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:17 | Γιώργος Χ. Δικηγόρος ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Άρθρο 5Ενόψει των ανωτέρω, η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη: 5.3. για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ι σ ό 
τ η τ α των γονέων έναντι των παιδιών τους, τόσο στη νομοθεσία τους όσο και στις διοικητικές πρακτικές 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κάθε γονέας έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη 
σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών τους, προς το βέλτιστο συμφέρον τους. 5.4. 
να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε διαφορά μεταξύ των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που 
βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή όχι.. 5.5. να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της ε ν α λ λ α σ σ 
ό μ ε ν η ς κατοικίας των παιδιών μετά το χωρισμό, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης 
ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις 
ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών. 5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα 
που το αφορούν αφού κριθεί ότι έχει την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις. 5.9. να 
ενθαρρύνουν κατά περίπτωση, την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των οικογενειακών υποθέσεων 
που αφορούν τα παιδιά, ιδίως με τη θέσπιση υποχρεωτικής ενημερωτικής συνάντησης με εντολή του δικαστή, 
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους γονείς για το γεγονός ότι η ε ν α λ λ α σ σ ό μ ε ν η κατοικία μπορεί να 
είναι η καλύτερη επιλογή σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση 
μιας τέτοιας λύσης, εξασφαλίζοντας ότι οι διαμεσολαβητές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και 
ενθαρρύνουν την πολύ – επιστημονική συνεργασία. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:44 | Ιωαννης Αγιασματζης ‘Αρθρο 1511 Συνιστά συμφέρον του παιδιού το δικαίωμα να 
ανατρέφεται ισόχρονα και από τους 2 γονείς. Nα τροποποιηθεί το άρθρο 2 ως εξής :2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:15 | Φωτεινη Αυτοί που δεν μπόρεσαν να τα βρουν μες στο γάμο εξου και το διαζυγιο, θα 
τα βρουν όντας χωρισμένοι? Ή νομίζει ο καθένας ότι θα επιβάλλεται στον αλλο? Το πιο πιθανό ειναι για κάθε 
αποφάση ανατροφης του παιδιου να υπάρχουν αψιμαχίες, γεγονός που θα επιβαρύνει κατά πολύ την ψυχική 
υγεία του παιδιου. Άλλωστε εάν οι γονείς τα βρίσκαμε δεν θα ήταν ακόμα μες στο γαμο? Τα δικαστήρια θα πάρουν 
«φωτια» από τις καταγγελιες/ διαμαχες.. Τι γίνεται όταν ένας γονιός ειναι κακοποιητικος αλλα μη 
καταδικασμενος??? Θα εξαναγκάζεται η επικοινωνία με τον κακοποιητη?!? Αυτό ειναι καθαρός βασανισμος και 
ιδιαίτερα για το παιδί.. Για να μην αναφέρουμε ότι το παιδί θα γίνει μπαλάκι από σπίτι σε σπίτι, μη έχοντας ένα 
σταθερό χώρο να νοιώθει ασφαλεια, θα αναπτύξει ψυχικα προβληματα.. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:01 | Μάρθα Αγγελιδη Και τα 2 σπίτια είναι του παιδιού, άρα εναλλασσόμενη διαμονή. 
Iσόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή των γονέων σε ανατροφή-φροντίδα του. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:37 | Βούλα Γεωργίου Καλησπέρα κ. Βουλευτές , θα ήθελα να σας εκφράσω την άποψη μου 
καθότι μου φαίνεται κάπως τελείως άδικο να υπάρχουν γονείς που να θέλουν να συνεχίσουν να βλέπουν τα παιδιά 
και να συμμετάσχουν στην ανατροφή τους και στην διαπαιδαγώγηση τους και να έχουν ενεργό ρόλο στην 
ανάπτυξη τους και από την άλλη πλευρά κάποιοι να θεωρούν το παιδί ιδιοκτησία τους και μέσο εκδίκησης και 
πίεσης. Το όφελος του παιδιού είναι να έχει δύο γονείς δίπλα του σε καθημερινή βάση με ισοτιμία και ισονομία. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:52 | Τασια Τασσου Σαν γιαγιά γιατί δεν μπορώ να βλέπω το εγγονή μου?? Γιατί υπάρχει 
αύτη η αδικία και μεροληψία του νομού?? Είναι δικαίω?? Ολοι ξέρουμε την απάντηση … Συνεπιμελεια ΤΩΡΑ δοστε 
τα εγγόνια μας πίσω και μην μας βασανίζεται άλλο για να βγάζουν οι δικηγόροι λεφτά. Συμφέρων τον παιδιών 
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είναι να έχουν γιαγιάδες και παππούδες Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα . Ντροπή ποια.. Δυο γονείς .. δυο σπίτια 
.. εχει δυο οικογένειες … εχει δυο ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή .. 
 
26 Μαρτίου 2021, 20:34 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΒΑΡΒΕΡΗ Απαράδεκτη η γενική και εκ των προτέρων ιεράρχηση των 
κριτηρίων αναφορικά με το συμφέρον του τέκνου. Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια που θέτει η παράγραφος 2 
(ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, συμπεριφορά κάθε γονέα 
κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις 
και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο) δεν έχουν σχέση με 
το ίδιο το τέκνο αλλά με την σχέση των γονέων μεταξύ τους και ο νομοθέτης εδώ δρα σαν «δάσκαλος» που τιμωρεί 
τον «άτακτο» μαθητή, τιμωρώντας ταυτόχρονα και τα ανήλικα τέκνα του. Συνδυαστικά και με τις λοιπές διατάξεις 
του νομοσχεδίου, όπως η απαίτηση για αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εναντίον του ενός γονέα για να 
αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, που με βεβαιότητα θα αναγκάσει γονείς να παραβιάσουν δικαστικές αποφάσεις 
προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τον έτερο γονέα για το τεράστιο χρονικό διάστημα που θα 
απαιτηθεί μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, η διάταξη θα οδηγεί σε άδικες αποφάσεις αφαίρεσης 
επιμέλειας με καταστροφικά αποτελέσματα για τα τέκνα. Η παράγραφος 4 και το εδάφιο που αναφέρει την 
πιθανότητα να μη ληφθεί υπόψιν η γνώμη του τέκνου, αποτελεί παραβίαση των διεθνών κειμένων για τα 
δικαιώματα του παιδιού και θα πρέπει να απαλειφθεί. 
 
26 Μαρτίου 2021, 20:17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ Ζω στην Ολλανδία. Εδώ η συνεπιμελεια είναι ο κανονας. 
Αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών είναι η ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
26 Μαρτίου 2021, 19:02 | Μανώλης Πρόταση αλλαγών στο άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, την εναλλαγή του ανηλίκου σε αμφότερες της κατοικίες 
αυτών καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει 
και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, σε καμία περίπτωση νωρίτερα των 7 ετών, πριν από κάθε 
απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το 
δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
26 Μαρτίου 2021, 18:29 | Μητερα Συμφέρον του τέκνου είναι να αποφασίζουν άλλοι για αυτό; να το μεταφέρουν 
από το ένα σπίτι στο άλλο οπότε λέει μια απόφαση ανήμπορο να σποφασησει που θέλει το ίδιο να βρίσκεται; να 
καταλήγει σε δομές γιατί οι γονείς διαφωνούν για το πώς θα μεγαλώσει κ τσακώνονται ενώ μπορεί. να 
μεγαλώσει.με αγάπη κ φροντίδα σε υγιές κ ασφαλές περιβάλλον με τον έναν γονέα; 
 
26 Μαρτίου 2021, 18:20 | Δαρζέντας Χαράλαμπος Η αναφορά στην γονική ισότητα, ότι το συμφέρον του τέκνου 
«εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του». 
Προκειμένου να είναι δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή ενός γονέα στην ανατροφή του παιδιού του και να 
διασφαλιστεί πρακτικά η γονική ισότητα προς όφελος του, χωρίς διακρίσεις σε γονέα με τον οποίο κυρίως 
διαμένει το τελευταίο, επιβάλλεται να προστεθεί η αναφορά στην «ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες αμφοτέρων», όπως 
εφαρμόζεται σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα και με τις επιταγές ψηφίσματος 2079/2015 
του Συμβουλίου της Ευρώπης προβλέπεται ρητώς η εισαγωγή της εναλλασσόμενης κατοικίας στις εθνικές 
νομοθεσίες, ελαχιστοποιώντας τις όποιες εξαιρέσεις σε περιπτώσεις κακοποίησης, παραμέλησης, κλπ.  
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26 Μαρτίου 2021, 18:25 | Φούγιας Στυλιανός Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) Συνεπιμέλεια-κοινή ανατροφή, Ίσος 
χρόνος και με τους δύο γονείς, Εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:04 | Χ. Π. Δικηγόρος 1. «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ από την 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της». Ποιός είναι αυτός που 
ιεραρχεί ότι αυτό ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ εξυπηρετεί όλα τα τέκνα, όλων των γονέων και ότι με αυτό ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ το κριτήριο 
θα πρέπει να κρίνει το δικαστήριο για όλα τα τέκνα όλων των γονέων. Και εάν πρόκειται για κακοποιητικό, ως 
τέτοιον νοούμενο και τον αδιάφορο, γονέα? Γιατί μία ευχή να γίνει νομοθετικό κείμενο δεσμευτικό για τη δικανική 
κρίση;2. «…εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής». Πραγματικά, παγκόσμια (θλιβερή) πρωτοτυπία. Τα παιδιά θα μπουν στο επίκεντρο των εκατέρωθεν 
μομφών, της δικαστικής διαμάχης των γονέων, των πραγματογνωμόνων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχή 
τους, την οποία φέρεται ότι επιχειρεί να προστατεύσει το νομοσχέδιο. Και εάν ένα πολιτισμένο διαζύγιο θα ήταν 
προς το συμφέρον τους, η άνω διάταξη θα τα σέρνει σε δικαστικές αίθουσες μέχρι την ενηλικίωση και στους 
ειδικούς ψυχικής υγείας μέχρι τα βαθιά γεράματα. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:07 | Κοσμας Κατραμαδος Να διαγραφει η λεξη συνεπιμελεια απο ολα τα αρθα του 
νομοσχεδιου,με την λοφικη του υπουργου,και να τονιστει η υποχρεωτικγ γονικη μεριμνα,εκτος αν θετει εαυτον, 
εκτος αυτης της υποχρεωσης. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:00 | Π. Αλεξόπουλος Προτείνω την παρακάτω αλλαγή: «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». 
 
26 Μαρτίου 2021, 16:04 | Κάρμεν Η. Η ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού, και 
η εναλλασσόμενη κατοικία είναι χρέος για κάθε δημοκρατική κοινωνία που σέβεται τους πολίτες της. 
 
26 Μαρτίου 2021, 14:20 | Ελένη Σ. Το οικογενειακό δίκαιο όπως ισχύει σήμερα θέτει στην κρίση του Δικαστή να 
εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του παιδιού εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της 
κάθε υπόθεσης. Η προτεινόμενη περιγραφή και οριοθέτηση της έννοιας του συμφέροντος του παιδιού στην παρ.2, 
περιορίζει την κρίση του Δικαστή και έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας. 
 
26 Μαρτίου 2021, 12:05 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
26 Μαρτίου 2021, 12:01 | Σταύρος Ιορδανίδης Δε ζητάμε Τίποτα λιγότερο από το λογικό !!!!!! Να έχουμε τα 
παιδιά μας και να τα ζήσουμε και εμείς !!!!! Γιατί να χάνουμε και εμείς και αυτά στιγμές που δε γυρίζουν πίσω;;;;; 
Είναι παιδιά μας μόνο για να πληρώνουμε;;;; Δεν είναι παιδιά μας να τα βλέπουμε ;;;; Μη στεναχωριουνται οι 
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κύριες για τις διατροφές τους!!!! ΑΣ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ σα λάφυρα για τα παιδιά μας που τα κρατάνε σε ομηρία και 
εκεί απλά αγοράζουμε χρόνο!!! Αφού ήταν τόσο έξυπνες και με αυτό το τρόπο κατάφεραν να διασφαλίσουν τα 
έσοδα τους και τη ζωη τους !!! Όπου χωρίς να εργάζονται λαμβάνουν επιδόματα ΚΑι διατροφές όσο δυο βασικούς 
μισθούς !!!!! Δηλ και τις διατροφές που δεν είναι και λίγα !!! Και έμμεσα από τα επιδόματα που πάλι εμείς οι ίδιοι 
πληρώνουμε μέσα από την αβάσταχτη φορολογία!!!! ΧΑΛΑΛΙ ΣΑΣ!!! Άφηστε τα παιδιά μας να τα ζήσουμε και εμείς 
!!!! ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ !!! Μας ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ!!!! 50/50 όπου δίνατε. Και εναλασσομενη κατοικία !!!! Όπου 
επίσης δίνατε !!!!! Γιατί να είναι τώρα μπαλάκια τα παιδιά και με μια βαλίτσα ΚΑΙ ένα ρολόι στο χέρι ;;;;;; Στο κάθε 
σπιτι θα υπάρχουν τα ρούχα τους , τα δωματια τους, τα πάντα όλα !!!!!! Είναι το σπιτι του μπαμπά !!! Και το σπιτι 
της μαμάς!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΧΙ ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ !!! Αυτό που δίνει η μαμά δε 
μπορεί να το δώσει ο κπαμπας !!!! Αλλά και αυτό που έχει ανάγκη το παιδι από τη μαμά ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΕΙ 
Η ΜΑΜΑ!!! 
 
26 Μαρτίου 2021, 12:02 | ΔΠ Το οικογενειακό δίκαιο που είναι σε ισχύ, αφήνει τον/την Δικαστή να κρίνει το 
«καλύτερο συμφέρον» σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Δικαστήριο ανά υπόθεση. Η 
παράγραφος 2, ουσιαστικά δεν αφήνει τον/την Δικαστή να χρησιμοποιήσει την κρίση του. Επίσης, το συμφέρον 
του κάθε παιδιού κρίνεται μέσα από τη μελέτη κάθε περίπτωσης και υπερισχύει των δικαιωμάτων των γονέων. 
 
26 Μαρτίου 2021, 12:04 | ΛΕΝΑ Εφόσον οι γονείς είναι ίσοι μεταξύ τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα, καθήκοντα 
και ευθύνες και, σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 1) της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α΄ 192), είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και 
την ανάπτυξή του, η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του πρέπει να είναι ουσιαστική 
και ΙΣΟΧΡΟΝΗ, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ, όπως εφαρμόζεται σε πολλά κράτη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Σουηδία, Γαλλία, Βέλγιο κ.α.). 
 
26 Μαρτίου 2021, 10:40 | Βίκυ Ιδιαίτερα η ισότητα που αναφέρεται στο (3) θα πρέπει να είναι δεσμευτική για 
κάθε δικαστή. Να απαλαχτούμε από τις de facto/copy-paste αποφάσεις (95% υπέρ των μητέρων) που 
αναφέρονται σε βιοκοινωνική υπεροχή, η οποία δεν υφίσταται χρόνια τώρα στην σύγχρονη εποχή μας ! Με τέτοιο 
τρόπο κακόβουλα αρπάζονται παιδιά από την μόνιμη κατοικία τους, δημιουργόντας έναν γονέα επισκέπτη. 
Σταθείτε στην ισότητα των φύλων και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Καμία ανοχή σε διακρίσεις. Ο 
καταλληλότερος γονέας δεν ορίζεται βάση το γένος του! 
 
26 Μαρτίου 2021, 10:56 | Αθανάσιος Χατζηελένης Αφού μιλάμε για το συμφέρον του παιδιού αναρωτιέμαι εγώ… 
Τι καλύτερο μπορεί να πάρει κ χρειάζεται απτην αρχή…? Αγάπη? Κ μετά όλα τα άλλα, τι καλύτερο λοιπόν απτό να 
έχει κ τους δύο του γονείς, τους δύο ανθρώπους που το αγαπούν όσο κανένας άλλος στον κόσμο… 🤔 Γιατί να μην 
είναι αυτονόητο? Απλα αυτό… Τα παιδιά χρειάζονται κ τους δύο γονείς αξιότιμε κύριε Τσιαρα, κύριε Μητσοτάκη, 
κυρίες κ κύριοι. Ας ξεκινήσουμε από κει και μετά ο καθένας ας πάρει κ ας έχει αυτό που πραγματικά αξίζει κάποιος 
που δεν αξίζει ούτε μια μέρα να μην έχει ούτε μια μέρα αλλά αυτοί που αξίζουν τα μισά γιατί να παιρνουν 
ελάχιστες ώρες με τα αγγελούδια τους? Γιατί να μη μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους αυτό που χρειάζονται κ 
τα ίδια τα παιδιά.. Αγάπη, φροντίδα, δέσιμο, εμπιστοσύνη, προστασία, ΖΩΗ…! 
 
26 Μαρτίου 2021, 10:23 | Ευάγγελος Κατσιώτης Το συμφέρον των παιδιών μας, είναι να έχουν και τους 2 γονείς 
ενεργούς στην ανατροφή τους. Επειδή όμως μητέρες και οι οικογένειες αυτών πιστεύουν οτι τα παιδιά είναι 
κτήσεις τους και ακόμη χειρότερα, οτι ο πατέρας είναι για 2-3 βόλτες την εβδομάδα, πρέπει νομικά να 
διασφαλιστεί το συμφέρον των παιδιών μας. Ισόχρονη παρουσία του παιδιού με τους 2 γονείς και εναλλασσόμενη 
κατοικία. Είναι σαφές οτι το παιδί δεν γίνεται νομάς, όπως διατυπώνουν κάποιοι, ειδικά αν η απόσταση κατοικιών 
βρίσκεται εντός 5 χιλιομέτρων. Τα παιδιά μας δένονται με τους γονείς τους κι όχι με αντικείμενα ή σπίτια. ΕΔΩ ΚΑΙ 
ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ. Τα αγαπάμε το ίδιο με τις μάνες τους και μας αγαπούν κι αυτά, γιατί είμαστε η νέα 
γενιά γονιών, οι ισότιμοι γονείς. ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 2021 ΝΑ ΛΕΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ. Οι 
πατέρες είναι διαφορετικοί πλέον, συμμετέχουν ισόχρονα σε όλα πριν το διαζύγιο, γιατί οχι και μετά δηλαδή????? 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, μας χρειάζονται. 
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26 Μαρτίου 2021, 08:29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΡΘΡΟ 1511 ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΝΑ 
ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΟΝ 50 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 06:47 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) 
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως τότε θα έχει το πάνω χέρι δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα 
και έτσι δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά 
τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η βάση μετά 
το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να 
είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της αποκλειστικής 
επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε η ώρα να πάμε 
μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο 
τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!‘ Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση 
άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
26 Μαρτίου 2021, 06:45 | Ευστράτιος Βεζύρης Αρθρο 1511 Να γίνει ξεκάθαρη αναφορά οτι το συμφέρον του 
τέκνου, εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
26 Μαρτίου 2021, 01:54 | ΒΠ Πρώτο μέλημα είναι το συμφέρον του τέκνου. Σε καμιά περίπτωση λοιπόν δεν 
πρέπει να μετατραπεί το τέκνο/τα τέκνα σε μέσο εκβιασμού ή πίεσης του ενός γονέα εις βάρος του άλλου. Δύο 
άνθρωποι που δεν μπορούν να συνυπάρξουν και να ρυθμίσουν ήρεμα και πολιτισμένα τις μεταξύ τους διαφορές, 
θα προκαλέσουν μη αναστρέψιμα ψυχολογικά τραύματα στα παιδιά τους, σε περίπτωση που θα πρέπει να 
συναποφασίζουν για κάθε πτυχή της ζωής του παιδιού τους -από την πιο απλή, π.χ. ποια ξένη γλώσσα θα διδαχθεί 
μέχρι και την πιο πολύπλοκη, π.χ. ποιες σχολές θα δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο. Αν οι γονείς μπορούν να 
έρθουν σε συνεννόηση, τότε μπορούν να το κάνουν και χωρίς δικαστική απόφαση. Τον πρώτο λόγο μπορεί να τον 
έχει όμως μόνο ο ένας εκ των δύο, προκειμένου να υπάρχει ηρεμία και ασφάλεια στη ζωή του τέκνου/των τέκνων. 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:33 | Νίκος Λιώσης Στο άρθρο αυτο θα πρέπει καταρχήν να καθοριστεί η ουσιαστική 
συμμετοχη των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιών. Για να ειναι ουσιαστική θα πρέπει να ειναι 
ισόχρονη ή έστω περίπου ισόχρονη, αλλιώς η παράγραφος είναι εντελώς αόριστη. Οποιοσδήποτε δικαστής θα 
μπορεί να ορίζει την συμμετοχή του ενός στο 10% και του άλλου στο 90% και θα ισχυρίζεται ότι και οι δυο 
συμμετέχουν στην ανατροφή του παιδιού, κάτι το οποίο φυσικά αποτελεί εμπαιγμό. Το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει 
να ορίζεται σαφώς η εναλλασσόμενη διαμονή στα σπίτια και των δυο για να επιτευχθεί αυτή η ουσιαστική 
συμμετοχή, γιατί απλούστατα οι δυο γονείς δεν μένουν πια στο ίδιο σπίτι.. Αν δεν καθοριστεί αυτό με σαφήνεια 
στο νομοσχέδιο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να λέμε για συμμετοχή και των δυο γονέων. 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:18 | ΓΙΩΡΓΟΣ 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να 
συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον 
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η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής ΚΙ ΑΛΛΟ PAS. 
Ρωτήσατε τις ενώσεις ψυχιάτρων; Ρωτήσατε τις ενώσεις Παιδοψυχιάτρων; Ρωτήσατε κοινωνικούς λειτουργούς; 
Το εγκρίνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή; 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:35 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Το συμφέρον του τέκνου είναι κοινή επιμέλεια νομική ισότητα των 
γονέων και εναλλασσόμενη κατοικία!! Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015Την εξίσου κοινή γονική 
μέριμνα και το 1/3 χρόνου επικοινωνίας το έχουμε εδώ και 38 χρόνια και είδατε τα αποτελέσματα. Νομοθετήστε 
για το πραγματικό συμφέρον του παιδιού και αφήστε τις φοβίες έναντι του πραγματικού συμφέροντος του 
παϊδιού. Και μην ξεχνάτε τις δεσμεύσεις σας ενώπιον ολόκληρου του Ελληνικού Λαού και της Ευρώπης. Όλη η 
Ευρώπη μόλις διάβασε το νέο νομοσχέδιο σας γελάει μαζί μας.Υπουργός δικαιοσύνης Βουλή των Ελλήνων στις 
30/09/2020 : Η Συνεπιμέλεια για μένα θα είναι το ελάχιστο δεδομένο που θα υπάρχει σε αυτή την νομοθετική 
πρωτοβουλία. Παρακαλώ όπως, ολοκληρώστε το έργο σας, θα γελούν όλα τα Ελληνόπουλα μαζί μας. Προχωρήστε 
στις Δεσμεύσεις σας στην Βουλή των Ελλήνων, έναντι του συμφέροντος όλων των παιδιών, μην τους δώσετε το 
δικαίωμα να σας αποδοκιμάσουν. 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:56 | Λεωνιδας Άρθρο 5 Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση μεταξύ του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της αποκλειστικής 
επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
(πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Σύλλογος Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα άρθρα του νόμου να 
εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν απόκλιση 
από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5:· «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του (…). 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:30 | ΝΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511Κύριοι το συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις 2 κατοικίες αυτών. Υπουργός δικαιοσύνης Βουλή των Ελλήνων στις 30/09/2020 :Η 
Συνεπιμέλεια για μένα θα είναι το ελάχιστο δεδομένο που θα υπάρχει σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. 
Παρακαλώ όπως, ολοκληρώστε το έργο σας, θα γελούν όλα τα Ελληνόπουλα μαζί μας. Προχωρήστε στις 
Δεσμεύσεις σας στην Βουλή των Ελλήνων, έναντι του συμφέροντος όλων των παιδιών, μην τους δώσετε το 
δικαίωμα να σας αποδοκιμάσουν. 
 
25 Μαρτίου 2021, 22:22 | ΓΟΝΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και 
ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην 
ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει 
για τα θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από 
την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης 
Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, 
όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα 
και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών 
συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα 
του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει 
και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον 
τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και 
με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Η 
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παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η 
γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και 
χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής». 
 
25 Μαρτίου 2021, 22:07 | ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 2.Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις 2 κατοικίες γονέων τους. 
 
25 Μαρτίου 2021, 22:43 | Κώστας Μανουράς Στο ορισμό του συμφέροντος του τέκνου πρέπει να προστεθεί ότι 
αυτό εξυπηρετείται και από την ισόχρονη παρουσία και φροντίδα και των δύο γονέων. Αυτό προκειμένου να είναι 
ξεκάθαρο προς όλους, ιδίως όμως τους δικαστές, στον υπολογισμό του χρόνου ανατροφής ότι καταρχήν το παιδί 
θα πρέπει να ανατρέφεται κατά ίσο χρόνο και από τους δύο γονείς που θα πρέπει να αποτελεί την αφετηρία. 
 
25 Μαρτίου 2021, 22:59 | Αλέξανδρος Κοίλιας Στο άρθρο 1511 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω τροποποίηση:… 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών… (Θα πρέπει να είναι σαφής η 
βούληση του νομοθέτη. Εφόσον δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που περιγράφονται σε επόμενα άρθρα και 
εφόσον πρακτικά είναι εφαρμόσιμο π.χ. η απόσταση μεταξύ των κατοικιών είναι μικρή, οι δύο γονείς θα πρέπει 
να έχουν την ίδια συμμετοχή στην ανατροφή των τέκνων τους). 
 
25 Μαρτίου 2021, 22:23 | ΜΑΚΗΣ Το συμφέρον των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο είναι ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ 
ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. Χρόνια τώρα, Όμως, χάνουν από τη ζωή τους τον πατέρα τους και κανείς δε 
νοιάζεται. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ αν δε γίνει κάτι να αλλάξει αυτή η κατάσταση που ως αποτέλεσμα έχει παιδιά πληγωμένα, 
παιδιά φοβισμένα, παιδιά επιθετικά, παιδιά με τσακισμένο συναισθηματικό κόσμο, παιδιά στερημένα από αγάπη 
και προσοχή, παιδιά που το μόνο που θέλουν είναι να μην αλλάξει στη ζωή τους ΕΝΑ πράγμα!!!! Η φυσική 
παρουσία ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ!!! Ζουμε τοσα χρονια σε ενα σύστημα που προάγει το συμφέρον της μάνας. 
ΝΤΡΟΠΗ!!!! ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΜΑΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ!!! ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ , ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΜΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ!!! ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΡΙΚΟ ΣΥΜΕΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!!! 
 
25 Μαρτίου 2021, 21:01 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡ. ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΙΜΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ ΚΟΡΗΣ 6 
ΕΤΩΝ. ΣΤΟ 2 ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Κ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ. 
 
25 Μαρτίου 2021, 20:15 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΝ 2 ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΩΦΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ 2 ΓΟΝΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΨΥΧΟΣΟΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!! 
 
25 Μαρτίου 2021, 20:36 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΚΥΡΙΑ Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του από κοφίνου και 
εξίσου, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες και των δυο γονέων. 
 
25 Μαρτίου 2021, 20:05 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΔΗΣ Η διατύπωση θα έπρεπε να είναι: Tο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη κατοικία και στους δυο γονείς. 
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25 Μαρτίου 2021, 20:28 | Βίκτωρ Πρασουλίδης Καλησπέρα σας, Ένα παιδί που μεγαλώνει με δύο γονείς πριν το 
διαζύγιο έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και μια καθημερινή επαφή και με τους δύο του γονείς. Μετά το 
διαζύγιο ή κατά τη διάρκεια μιας διάστασης του ζευγαριού το παιδί στερείται τον ένα του γονέα σε μεγάλο βαθμό. 
Αυτό δε λογίζεται ως αλλαγή στον τρόπο ζωής του? Αυτό δε πρέπει να διασφαλίσουμε? Τα παιδιά πρέπει να 
νιώσουν πως τα λάθη των γονέων του δε τιμωρούν τα ίδια. Μη τιμωρείτε τα παιδιά χωρίς να έχουν φταίξει. 
Συνεπιμέλεια η βάση της όποιας δικαστικής διαμάχης. Οι δικαστικές αίθουσες να κρίνουν ισάξια τους δυο γονείς 
με αφετηρία το 50/50 σε όλα για το δίκαιο των παιδιών μας. Σταματήστε όσους ή όσες θεωρούν τα παιδιά μόνο 
δικά τους. Με εκτίμηση. 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:57 | Οικονομοπουλος Χαρίλαος Το νομοσχέδιο μπάζει απο παντού, ΠΟΥΘΕΝΆ δεν υπάρχει 
γονική ισότητα, θα σας απαντήσει σύντομα η Ευρώπη, το από κοινού και εξίσου είναι το ελάχιστο που σας 
επιτρέπει… ραντεβού στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια… σύντομα αγαπητοί… 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:50 | Βασίλης Μαυρίδης Ο νόμος δεν πρέπει να επιτρέπει τη διολίσθηση στην υφιστάμενη 
πρακτική του αποκλεισμού του ενός γονέα από τη ζωή του παιδιού μετά τη διάλυση της έγγαμης συμβίωσης, που 
ενθαρρύνει τη λογική της «ιδιοκτησίας» του παιδιού από τον γονέα που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια και να 
το καθιστά ευάλωτο σε όλες τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η ανατροπή σημαντικών συναισθηματικών 
δεσμών με έναν από τους έως τη διάσταση φροντιστές του, στην συμπεριφορική και ψυχοσυναισθηματική του 
εξέλιξη. Η ασύμμετρη συμμετοχή των γονέων στην καθημερινή/ βιωματική ανατροφή του παιδιού ή ο 
αποκλεισμός (σκόπιμος ή μη) του ενός (συνήθως του πατέρα) και, κυρίως, η εχθρική /συγκρουσιακή σχέση που 
συχνά αναπτύσσεται μεταξύ τους δημιουργεί «ρήγμα» στον ψυχισμό του παιδιού που όχι μόνο φτωχοποιεί σε 
πολλά επίπεδα (γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό) την λειτουργία του, αλλά, εν δυνάμει, συνιστά, σε 
συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, ένα σοβαρό τραύμα (Britton, 2004· Morgan, 2005· Phares, 2013). Στο 
συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων του. 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:32 | Βίκτωρ Πρασουλίδης Καλησπέρα σας και Χρόνια Πολλά, Το άρθρο αναφέρεται σε 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου. Ο νόμος, που 
θα ψηφιστεί θα πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα τον όρο της Συνεπιμέλειας ως κοινή αφετηρία και των δύο γονέων 
σε οποιαδήποτε έναρξη δικαστικής διαμάχης. Αυτή τη στιγμή ο ένας γονέας διεκδικεί το δικαίωμα του παιδιού 
του να έχει δύο γονείς, ενώ ο άλλος απλά ενεργεί με γνώμονα το προσωπικό του όφελος. Παρατηρείται επίσης το 
φαινόμενο ο ένας γονέας να έχει ήδη σχέση με τρίτο πρόσωπο εκτός γάμου και το παιδί του να περνά περισσότερο 
χρόνο με έναν άγνωστο παρά με τον άλλο του γονέα, που αγωνίζεται μόνο τους για να το βλέπει. Το δικαίωμα των 
παιδιών να έχετε ως μοναδικό γνώμονα εδώ – δείξτε τους ένα δίκαιο νόμο – σταματήστε επιτέλους μια αδικία 40 
ετών, που γονείς θρηνούν τα ζωντανά παιδιά τους. Με εκτίμηση. 
 
25 Μαρτίου 2021, 18:28 | Konstantinos E Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.  
 
25 Μαρτίου 2021, 18:38 | Γιώργος Β. Φυσικά και θα πρέπει να συνεκτιμάται η γνώμη ενός ώριμου ανήλικου, αλλά 
οι δικαστές δεν έχουν την ικανότητα μόνοι τους μέσα σε μια ακρόαση 3-5 λεπτών να σχηματίσουν ορθή άποψη 
για τη γνώμη ενός ανηλίκου που το βλέπουν για πρώτη φορά. θα πρέπει να πάψει η αυτή η οπισθοδρομική 
πρακτική και να ανατίθεται σε ειδικούς παιδοψυχολόγους η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για να 
αποσαφηνιστεί η αληθής γνώμη του ανήλικου (οι δικαστικοί δεν θα πρέπει ποτέ να παρευρίσκονται μόνοι τους 
με το ανήλικο αλλά μόνο παρουσία των ειδικών παιδοψυχολόγων και με την τήρηση πρακτικών). Είναι άλλωστε 
γνωστό ότι οι ερωτήσεις που κάνουν οι δικαστές είναι κατευθυνόμενες για να επικυρώσουν προειλημμένες copy 
paste αποφάσεις ανάθεσης της επιμέλειας, για να αποφύγουν την ενασχόληση με την ουσία της υπόθεσης και 
παραλείπουν πάντα να εξετάσουν αν οι απαντήσεις του ανηλίκου είναι προϊόν υποβολής από «τον γονέα που 
συνήθως διαμένει με το παιδί» και τον περίγυρό του. 
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25 Μαρτίου 2021, 16:12 | Παρασκευή Δ Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα 
μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου. Μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Κρίμα που 
αποτελεί Νόμο του Κράτους. Κατά 98% έως σήμερα η επιμέλεια δίνεται στην μητέρα. Πόσο πιο ρατσιστικό βάση 
φύλου να είναι αυτό ;Τα παιδιά έχουν δύο γονείς. Ολα από 50-50. 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:23 | Χρήστος Μασσαράς Για να είναι ουσιαστική η συμμετοχή των γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του τέκνου θα πρέπει να είναι ισόχρονη με εναλλασσόμενη διαμονή στην οικία τους. 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:41 | Κωσταντίνος Αλεξανδρατος Το παιδί έχει 2 γονείς. Συμμετοχή ισόχρονη και ουσιαστική 
των γονέων σε ανατροφή-φροντίδα του. Και τα 2 σπίτια είναι του παιδιού, άρα εναλλασσόμενη διαμονή. 
 
25 Μαρτίου 2021, 13:26 | Άγγελος Ζυρνόβαλης «Άρθρο 1511 Άσκηση – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ κατά το συμφέρον του τέκνου, ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Άρθρο 1520 παρ 1). 
1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ πρέπει να αποβλέπει 
στο συμφέρον του τέκνου.2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΗ συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ – 
ΤΕΚΝΟΥ, και αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση 
του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ή με τον 
τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ 
των γονέων να σεβαστεί τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά 
το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και 
με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.3. Η απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως 
του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων 
άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. (ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΧΕ, ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΑΣΕ ΑΔΙΑΦΟΡΗ, ΙΔΙΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ)4. 
Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε 
απόφαση σχετική με την ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.», ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ. 
 
25 Μαρτίου 2021, 11:02 | Γιώργος Β. Η διατύπωση ότι το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται από την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του είναι επιεικώς ανεπαρκέστατη. Πρέπει ρητά ο νόμος να 
προβλέψει την ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού καθώς και την 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στην περίπτωση διαζυγίου των γονέων. Εάν παραμείνει η ασάφεια και η αοριστία 
στην διατύπωση του νόμου, ανοίγει η κερκόπορτα της αυθαιρεσίας για αυτούς που θα κληθούν να εφαρμόσουν 
τη νομοθεσία σε βάρος της βούλησης του νομοθέτη. 
 
25 Μαρτίου 2021, 11:52 | P V Απόψεις για το Νομοσχέδιο Συνεπιμέλεια 1) Θα πρέπει οι δικαστικές αποφάσεις να 
διατηρούν την ισότητα, την ισοπολιτεία, την αντικειμενικότητα και γενικά ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να έχουν 
επικοινωνία και με τους δύο γονείς. 2) Θα πρέπει οι δικαστικές αποφάσεις να χορηγούν συνεπιμέλεια, ίσο χρόνο 
ή κατά το δυνατόν αν δεν είναι πλήρως εφαρμόσιμο. 3) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνεπιμέλεια θα πρέπει ο 
γονέας που έχει την επιμέλεια να χορηγεί στον έτερο γονέα κάθε τρίμηνο αναλυτική αναφορά όσον αφορά την 
υγεία, την ανάπτυξη, τις δραστηριότητες, τις σπουδές και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο. 4) Σε περίπτωση που ο 
ένας γονέας αρνείται να παραχωρήσει το τέκνο για επικοινωνία στον άλλο γονέα με την έλευση του περιπολικού 
να τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 500,00 Ευρώ, την πρώτη φορά και μετά την δεύτερη με 1.000,00 Ευρώ ανά 
την φορά, χωρίς να επικαλείται δικαιολογίες για τέκνα έως 15 ετών ότι δεν θέλει να ακολουθήσει τον έναν ή τον 
άλλον γονέα. 5) Σε περίπτωση που κάποιος γονέας καταφεύγει σε ιδιώτες Ψυχολόγους ή Ψυχιάτρους για να 
απομακρύνει τον άλλο γονέα από το τέκνο τους αυτές να μην λαμβάνονται υπόψη καθόλου από τα δικαστήρια αν 
δεν τηρείται ο κώδικας δεοντολογίας των εκάστοτε επαγγελματικών συλλόγων, όπως είναι οι ατομικές και 
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ομαδικές συνεδρίες και με τους 2 γονείς και με τα παιδιά. 6) Οι δάσκαλοι επίσης θα πρέπει να τηρούν στους γονείς 
ίσες αποστάσεις και ίδια αντιμετώπιση όσον αφορά την ενημέρωση για την εκπαίδευση των παιδιών – μαθητών. 
Και οι δύο γονείς έχουν ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών. 7) Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει επιμέλεια μόνο 
στον ένα γονέα, υπάρχει κακός επηρεασμός, καλλιέργεια μίσους και συνεχής αποπροσανατολισμός του παιδιού 
από την πραγματικότητα και την αλήθεια. 8) Οι κακοποιητικοί γονείς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
τιμωρούνται και να χάνουν την επιμέλεια. 9) Τα παιδιά θα πρέπει να λαμβάνεται η γνώμη τους μόνο στην 
περίπτωση της συνεπιμέλειας και όταν υπάρχει μία συνεχής και ομαλή επικοινωνία και με τους δύο γονείς. 10) Τα 
παιδιά επίσης δεν πρέπει να αποκόπτονται και να αποξενώνονται από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς καθώς και 
θείους – θείες κλπ. 11) Είναι λυπηρό να δίνουν την επιμέλεια μόνο στον ένα γονέα, δηλαδή ο άλλος γονέας δεν 
αγαπάει τα παιδιά του ; Υπάρχει κάποιος άλλος που τα αγαπά περισσότερο από τους δύο γονείς; 12) Σε περίπτωση 
που ο ένας γονέας κατηγορεί τον άλλο ψευδώς με βαριές κατηγορίες αυτόματα να χάνει την πλήρη επικοινωνία 
με το τέκνο. 13) Οι ειδικοί επιστήμονες παιδοψυχολόγοι – παιδοψυχίατροι να είναι απαραίτητοι στην επανένωση 
οικογενειών μετά από σύνδρομο αποξένωσης του τέκνου.. 14) Να συντάσσετε από τον γονέα που έχει την γονική 
επιμέλεια ανά 3μηνο έγγραφο που να ενημερώνει τον άλλο γονέα για την σωματική, πνευματική και για όλες τις 
δραστηριότητες του/των τέκνων, σε περίπτωση που δεν τηρείται διοικητικό πρόστιμο 200,00 ευρώ. 
 
25 Μαρτίου 2021, 09:18 | Γιωργος Το νομοσχέδιο αυτό είναι κατά των συμφερόντων των παιδιών και των γονέων. 
Δεν μπορείς να θεωρείς ότι ένα παιδί είναι μια αψυχη βαλίτσα που θα μετακινείται ψυχρά και αδιάφορα από το 
ένα σπίτι στο άλλο με το ζόρι. Που θα κάνει φίλους; Πού θα πηγαίνει σχολείο το παιδί; Αν οι χωρισμένοι γονείς 
είναι μακριά θα επιβάλλει ο νόμος να μείνουν κοντά; Και κοντά πόσο κοντά; Πως μπορεί κάποιος να θεωρεί οτι 
αυτό είναι υπερ του παιδιού; Ο δικαστής πρέπει να αποφασίζει που θα μείνει το παιδί και να έχει ένα σπίτι εναν 
προσωπικό χώρο. Εννοείται ο δικαστής πάλι θα αποφασίσει για τον άλλο γονέα να εχει επαφή με το παιδί. Αλλά 
χωρισμένοι γονείς που στις περισσότερες περιπτώσεις μισούν ο ένας τον άλλον είναι δυνατόν να συμφωνήσουν 
με υποχρεωτική συνεπιμέλεια; Συνέχεια στα δικαστήρια θα είναι σε μακροχρόνιες δίκες. Τι ψυχολογικά 
προβλήματα θα υποστούν τα παιδιά; Απαράδεκτος ο νόμος και πρωτίστως εναντίον των παιδιών. 
 
25 Μαρτίου 2021, 08:23 | Αναστάσιος Γιαμουρίδης Ο νόμος έρχεται να θεραπεύσει την σημαντική απόκλιση 
μεταξύ του ισχύοντος νομικού πλαισίου και νομολογίας (ήτοι, του προβληματικού τρέχοντος καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας) με την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και εισηγήσεις των ειδικών όσον αφορά το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων (πχ Συνήγορος του Παιδιού, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Το Άρθρο 5 πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την αρχή και τα μετέπειτα 
άρθρα του νόμου να εξειδικεύουν, περιοριστικά ή ενδεικτικά αλλά σαφώς, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν απόκλιση από αυτή. Πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 2 του Άρθρου 5:«Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του (…)». 
 
25 Μαρτίου 2021, 02:56 | NIKOLAOS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ!! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 
ΞΕΧΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ. ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΚΕΛΗ ΓΙΑ Το συμφερον του παιδιου ….. 
ΣΚΕΛΟΣ 1 ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙς ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΑΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΚΟΝΤΑ Ο ΕΝΑΣ ΑΠ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ και φυσικα εφοσον το θελει ο ενας. 
Ο αλλος γονεας μπορει να μην θελει για τον α,β,προσωπικο λογο !.ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.. ΠΩς ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΕΝΑΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΟΤΑΝ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΜΕΝΕΙ 30 40 ΛΕΠΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ 
???ΣΚΕΛΟΣ 2 να δινεται χρονος επικοινωνιας για το συμφερων του παιδιου με εναλασομενη κατοικια μετα απο 
συνενοηση των γονεων αλλος πιο πολλυ αλλος πιο λιγο για λογους Π.Χ εργασιας.παροιμοια σκελη μπορει να 
μπουν και για αλλεσ περιπτωσεις για το 1/3 2/3 !!! και το δικαστηριο κρινοντασ απο τις πραγματικες περιπτωσεις 
να δινει την καταληλοτερη λυση με βαση τις συνθηκες αυτες. ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΕς ΝΑ ΞΟΔΕΥΟΥΝ ΛΕΦΤΑ 
!! ΛΕΦΤΑ ! λεφτα !!!! στα δικαστηρια !!!! και να παζαρευουν για τα αυτονοητα …τα παιδια τουσ !!!!!!! ΒΑΛΤΕ 
ΣΚΕΛΗ ,ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙς ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥς ΓΟΝΕΙς ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥς ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΤΑ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΑΠΛΑ !!!! ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕς ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥς !!! 
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25 Μαρτίου 2021, 01:18 | Ε.Ν. Κάθε περίπτωση διαζυγίου είναι διαφορετική οπότε λογικά πρώτα θα πρέπει να 
εξετάζεται κάθε μια πολύ προσεκτικά… είναι παράλογο να τις βάζουμε όλες τις υποθέσεις στο ίδιο τσουβάλι. 
Σίγουρα το συμφέρον των παιδιών είναι προτίστως η ίδια τους η ασφάλεια και το κατά πόσον είναι πραγματικά 
ωφέλιμο και δυνατόν το να περνάει ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς εναλλάσοντας συνέχεια κατοικία χωρίς να 
διαταράσσεται η ψυχική τους υγεία… δεν μπορούμε να πέρνουμε αψήφιστα τέτοιου είδους αποφάσεις… τα 
παιδιά δεν είναι πράγματα να τα τραβάς μια από εδώ και μια από εκεί έχουν ψυχή, μυαλό που τα καταγράφουν 
ΌΛΑ!!! Οτιδήποτε έχει να κάνει με τα παιδιά πρέπει να γίνει με ΠΟΛΎ ΠΡΟΣΟΧΉ και αυτό είναι το αυτονόητο… 
 
25 Μαρτίου 2021, 00:35 | ΛΕΜ Το παιδί που θα είναι υποχρεωμένο να συνεχίσει να είναι σε επαφή με τον πατέρα 
ο οποίος ασκεί βία ψυχολογική, σωματική, λεκτική κ.τ.λ στο ίδιο και πιθανόν και στη μητέρα του έχει κάποιο 
συμφέρον;;; Πολύ συχνές, δυστυχώς, καταστάσεις από τις οποίες δεν θα απαλλαγεί ούτε το παιδί ούτε η μητέρα, 
μιας και αυτός ο νόμος θα δίνει την δυνατότητα σε αυτόν τον πατέρα να συνεχίσει να ασκεί βία και στους δύο. 
 
25 Μαρτίου 2021, 00:00 | Αντώνης Καρπέλος Το νομοσχέδιο αυτό πρόκειται όπως όλα δείχνουν να φέρει άσχημες 
εξελίξεις στη χώρα. Δυστυχώς το συμφέρον του παιδιού δεν λαμβάνεται υπόψη, παρά τις πολλές κωδωνοκρουσίες 
περί του αντιθέτου. Το συμφέρον του παιδιού σίγουρα κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί πως είναι 
να γίνεται «βαλίτσα» μη έχοντας ένα μόνιμο σπίτι. Επίσης σίγουρα το συμφέρον του παιδιού δεν είναι να 
βρίσκεται στη μέση μιας διαμάχης εντός ή εκτός εισαγωγικών και να εργαλειοποιείται με κάθε τρόπο από τον ένα 
γονέα κατά του άλλου. Αν δε αναφερθώ στο τι θα βιώσει η μάνα ή ο πατέρας που θα αναγκαστεί να έχει και πάλι 
πάρε δώσε με τον πρώην ή την πρώην αντίστοιχα, η ζυγαριά γέρνει μονόπλευρα προς το να μην περάσει το 
νομοσχέδιο αυτό. Βάζετε δυο ανθρώπους που έχουν αποστασιοποιηθεί επειδή πολλές φορές έχουν ακόμη και 
βιαιοπραγήσει ο ένας κατά του άλλου (χώρια οι ψυχολογικές επιθέσεις με κάθε δυνατό τρόπο), να έχουν και πάλι 
επαφές ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ. Το σκεφτήκατε καλά αυτό; Και φυσικά επειδή γίνεται λόγος για το συμφέρον του παιδιού, 
αυτό είναι εν τέλει που θα πρέπει να ζήσει, χωρίς να εκφράζεται η φωνή διαμαρτυρίας του από κανέναν στο 
πολιτικό φάσμα, αναγκαστικά μέσα σε αυτή την κατάσταση «πολέμου» και αβεβαιότητας. Σίγουρα αυτό δεν 
μπορεί να είναι το συμφέρον του παιδιού. Ξανασκεφτείτε τι πρόκειται να έρθει στη χώρα μέσω του συγκεκριμένου 
νομοσχεδίου. Από έναν απλό πολίτη. 
 
24 Μαρτίου 2021, 23:30 | Ιωάννης Στα. Άρθρο 1511 (…) 2.Στο συμφέρον του τέκνου,που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
Εναλλασόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (….). 
 
24 Μαρτίου 2021, 23:36 | Ντινος Κ. «Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με 
αυτούς». Δεν μπορεί να είναι συμφέρον του τεκνου, να στερείτε τον εναν γονέα, είναι ενάντια στην φύση είναι 
ενάντια στην λογική. Προτείνω αυτό που έχει προτείνει και το Συμβούλιο τς Ευρώπης, η Ελληνική Ψυχολογική 
Εταιρεία, ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων και φυσικά ο Έλλην Συνήγορός του Πολίτη. Εγω όταν ήμουν παιδι 
είχα δυο γονείς στη ζωή μου, τα παιδιά μου, γιατί να μην εχουν? 
 
24 Μαρτίου 2021, 22:53 | Β.Λαμπος Το άρθρο αυτό καλο θα ήταν να συμπληρωθεί και με την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του,με εναλασομενη διαμονή στις κατοικίες και των 
δυο γονέων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 22:01 | Νικολαος Τσαρουχας Το συμφερον του τεκνου εξυπηρετειται πρωτιστως απο την 
ισοχρονη φυσικη παρουσια και ουσιαστικη συμμετοχη και των δυο γονεων στην ανατροφη και τη φροντιδα του,με 
εναλλασσομενη διαμονη στις κατοικιες και των δυο. 
 
24 Μαρτίου 2021, 21:22 | Γιώργος Το σκεπτικό του άρθρου θυμίζει τη Σολομώντια λύση που προτείνει να κόψει 
το παιδί στη μέση. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιου. Η νουθεσία στους δικαστές να μην επηρεάζονται 
από φύλο, θρησκεία κτλ είναι τουλάχιστον προσβλητική για τους δικαστές οι οποίοι γνωρίζουν τις αρχές αυτές 
του «δικαίου» στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Τέλος, υπάρχουν γονείς, άνδρες και 
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γυναίκες που πρέπει να έχουν την λιγότερη δυνατή συμετοχή στην ανατροφή του παιδιού. Είναι απαράδεκτο να 
στερείται ο φυσικός δικαστής την ευελιξία να κρίνει κατά περίπτωση. Ακούω απόψεις για υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια και δεν πιστεύω στ’ αυτικά μου. Εγκλήματικό! Αυτό ΣΙΓΟΥΡΑ δεν είναι προς το συμφέρον του 
παιδιού. 
 
24 Μαρτίου 2021, 21:04 | Μαρία Το συμφέρον του τέκνου είναι κοινή επιμέλεια νομική ισότητα των γονέων και 
εναλλασσόμενη κατοικία!! Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2079/2015. 
 
24 Μαρτίου 2021, 21:13 | Κωνσταντίνος R «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της 
γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». Το συμφέρον του τέκνου είναι να 
μεγαλώνει με την φυσική παρουσία και των δύο του γονέων ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ και πάντως όχι λιγότερο από 
το 1/3 του συνολικού χρόνου ανά έτος. Ολα τα υπόλοιπα απο 50-50 και οι δύο γονείς. 
 
24 Μαρτίου 2021, 21:41 | Ε.Τ Tο συμφέρον ενος τέκνου, εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων των γονεων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 20:08 | Θεόφιλος Πρεβεντής Το νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση, κάθε άλλο παρά 
θα είναι προς όφελος των παιδιών. Η εναλλασσόμενη κατοικία των παιδιών θα είναι καταστροφική για τον 
ψυχισμό και την διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους από τα οποία θα κριθεί το μέλλον τους. Η διαρκής 
μετακίνησής τους από το σπίτι του ενός γονέα στο σπίτι του άλλου σε σταθερές ημέρες και ώρες – μεταφέροντας 
κάθε φορά τον σχολικό εξοπλισμό τους και κάθε άλλο απαραίτητο για τις εξωσχολικές δραστηριότητές τους που 
εμπίπτουν στο διάστημα παραμονής τους στο σπίτι κάθε γονέα – σαν ρομπότ, σαν να είναι νομάδες, θα τους 
προκαλέσει σύγχυση, φοβίες, άγχος, ανασφάλειες και αβεβαιότητα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και πρέπει να 
μεγαλώνουν σε σταθερό περιβάλλον διαβίωσης, πρέπει να έχουν σταθερά σημεία αναφοράς και σταθερές 
σχέσεις με συνομήλικούς τους καθώς και σταθερό τρόπο ανατροφής. Οι γονείς χωρίζουν λόγω, κυρίως, 
διαφορετικών απόψεων, αντιλήψεων, ιδεών και αξιών και κατ΄ επέκταση διαφορών ως προς τον τρόπο 
ανατροφής, διαπαιδαγώγησης, μελέτης και εκπαίδευσης των παιδιών τους. Έτσι, το παιδί, μεταβαίνοντας από το 
σπίτι του ενός γονέα στο σπίτι του άλλου, θα υφίσταται και θα βιώνει διαφορετικές συμπεριφορές, ιδέες αξίες και 
αρχές. Με τις συνεχόμενες αυτές μεταβολές στο περιβάλλον διαβίωσής του, το παιδί θα βιώνει μια διπολική 
κατάσταση με καταστροφικές συνέπειες στην ανάπτυξη του ψυχισμού του και στην πνευματική του εξέλιξη, 
αναπτύσσοντας συμπτώματα άγχους και συναισθηματικές δυσκολίες, όπως υποστηρίζουν εξειδικευμένοι 
παιδοψυχολόγοι. Δεν πρέπει, επίσης, να μην ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στις πλείστες φορές «κακού διαζυγίου» 
όπου οι γονείς εξακολουθούν να έχουν άσχημες σχέσεις με προστριβές, διενέξεις, λογομαχίες κλπ, τίθεται το 
ερώτημα: πως θα συμφωνούν, αυτοί οι γονείς και πως θα συνεννοούνται και θα συνεργάζονται, τουλάχιστον, για 
τα βασικά: ανατροφή, διαπαιδαγώγηση, γαλούχηση με τις σωστές ιδέες και αρχές, για την υγιή ψυχοσωματική 
και πνευματική ανάπτυξη τους, για τα θέματα εκπαίδευσης, δραστηριοτήτων τους κλπ. Το αποτέλεσμα θα είναι 
να παρατηρούνται περισσότερες δικαστικές διαμάχες, ακριβώς για την επίλυση των διαφορών και των διενέξεων 
που θα ανακύπτουν μεταξύ των γονέων που έχουν τη συνεπιμέλεια, που και πάλι τις καταστάσεις αυτές θα βιώνει 
το παιδί. Δεν παίζουμε με τις ψυχές και το μέλλον των παιδιών, των αυριανών, εφήβων, ενηλίκων, πολιτών της 
πατρίδας μας, επικαλούμενοι την εφαρμογή της συνεπιμέλειας σε χώρες του εξωτερικού, χωρίς να λάβουμε 
υπόψη τη δική μας νοοτροπία, ξένη με αυτήν των χωρών αυτών, στις οποίες το παιδί με την ενηλικίωσή του 
εγκαταλείπει την οικία του, διαβιεί και βιοπορίζεται μόνο του χωρίς τη συμβολή των γονέων στο κτίσιμο του 
μέλλοντός του. Γι΄ αυτό το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. 
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24 Μαρτίου 2021, 20:14 | Μπατσακουτσας Δημήτρης Στην παρ.2 να προστεθούν οι λέξεις όπως φαινονται με 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ«2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από ΤΗΝ ΙΣΗ, την ουσιαστική, ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΕ ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ, καθώς επίσης και στην ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ – ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου ΕΚΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας 
ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση 
καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
Παρατηρηση 1 : οι διορθωσεις αυτές να γίνουν προκειμένου και οι δυο γονεις να έχουν ίσο χρονο με το τέκνο να 
μην υπάρχει μονομερείς πραξεις από τον ένα γονέα διασφαλιζοντας πάντα το συμφερον και τα δικαιωματα του 
τέκνου εχοντας ισοτιμη ανατροφη και από τους δυο γονεις καθως αποτελεί δικαιωμα του παιδιου συμφωνα με 
τον Ν.2101/1992 «Κυρωση διεθνους συμβασης για τα δικαιωματα του παιδιου καθως και εφαρμογη του Αρθρου 
4 του Συνταγματος της Ελλάδας περι ισότητας των Ελλήνων πολιτων. Παρατηρηση 2: προηγούμενες συμφωνίες ή 
αποφάσεις δικαστηριων δεν αποτελουν αναγκαστικα επιθυμια και πρόθεση του κάθε γονέα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:53 | Μαργαρίτης Αδαμίδης Ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). Έτσι μεταφράζεται και 
εξυπηρετείται το πραγματικό συμφέρον του τέκνου. 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:20 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μία έννοια νομικά αόριστη. Με το ισχύον 
οικογενειακό δίκαιο εναπόκειται στη κρίση του Δικαστή να εξειδικεύσει πως εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον 
του εκτιμώντας τα εξατομικευμένα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Η προσπάθεια οριοθέτησης και περιγραφής 
αυτής της έννοιας, όπως επιχειρείται στην παρ.2, αφενός περιορίζει ανεπίτρεπτα την κρίση του Δικαστή, αφετέρου 
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα μας, σύμφωνα με τις οποίες το συμφέρον του 
παιδιού κρίνεται ατομικά στην κάθε περίπτωση και υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος των 
γονέων του. 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:54 | Μαρία Πολίτου Θα προτείνω αυτό που έχει προτείνει το Συμβούλιο τς Ευρώπης, η 
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων και φυσικά ο Έλλην Συνήγορός του Πολίτη. 
«Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται καταρχάς από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασόμενη κατοικία με αυτούς». 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:46 | Μαρία Τσαλαμανιού, συνταξιούχος δικηγόρος Εφόσον οι γονείς έχουν ίσα δικαιώματα, 
καθήκοντα και ευθύνες απέναντι στα παιδιά τους, για να υπάρχει «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου», πρέπει η συμμετοχή αυτή να είναι και ισόχρονη. Εξάλλου, κατά το 
Ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρέπει να εισαχθεί στη νομοθεσία των κρατών-μελών η αρχή 
της εναλλασσόμενης διαμονής μετά τη διάσταση/χωρισμό στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων, γιατί μόνο έτσι 
δημιουργείται συναισθηματική σταθερότητα στα παιδιά. 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:21 | Νικος Στεργιου Μια μικρη αλλα πολυ σημαντικη αλλαγη2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 2 
ΓΟΝΕΙΣ!!! 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:22 | Κελ Τι εννοείτε όταν λέτε ότι το δικαστήριο πρέπει να σέβεται την ισότητα μεταξύ των 
γονέων; Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισότητα των γονέων μετά το γάμο; Τι πρόβλεψη κάνει το νομοσχέδιο 
για να διασφαλίσει την ισότητα εντός του γάμου; Μήπως το νομοσχέδιο κάνει διακρίσεις μεταξύ παιδιών εντός 
και εκτός γάμου, εφαρμόζοντας από μόνο του τις διακρίσεις που ζητά να αποφεύγουν οι δικαστές; Αν αδιαφορείτε 
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για την ισότητα εντός του γάμου πρέπει να συνεχίσετε να αδιαφορείτε και για την ισότητα εκτός. Αυτό συνιστά 
ίση αντιμετώπιση γονέων και παιδιών εντός και εκτός γάμου χωρίς διακρίσεις. 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:31 | Μανώλης Λαμπάκης Το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, ο 
Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, ο Σύλλογος Κοινωνιολόγων, ο Συνήγορος του Πολίτη, πλήθος επιστημονικών 
ερευνών και η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, έχει αποτυπώσει σε δημοσκοπήσεις και μελέτες την ισόχρονη κοινή 
ανατροφή με εναλλασσόμενη κατοικία. Συνεπώς Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:48 | ΣΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εορτασμός της Ελληνικής Επανάστασης των παιδιών του 2021, 
με διεκδίκηση της συνεπιμέλειας αυτών. Επαναστάτησαν γιατί διεκδικούν: Τα ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των γονέων μέσα στην οικογένεια. Παντρεύονται Δύο Ίσοι πολίτες. Κάνουν παιδί-παιδιά Δύο Ίσοι γονείς. Γιατί μετά 
το διαζύγιο ξεκινάει το άδικο και η ανισότητα? Γιατί παύει ο ένας να είναι ίσος με τον άλλον? Γιατί το παιδι-ια 
αναγκάζονται να στερούνται τον ένα γονιό? Ποια είναι η λογική όλου αυτού σήμερα το 2021? Εργάζονται και δύο 
γονείς στην πλειοψηφία ,έχουν τον ίδιο ελεύθερο χρόνο και οι δύο. Η πλειοψηφία των διαζυγίων γίνονται μετά 
την γέννηση των παιδιών. Η Συνεπιμέλεια είναι ότι πιο δίκαιο για τα παιδιά και γονείς. Έχουμε καρφωμένα μέσα 
στο μυαλό μας τα λόγια σας στην Βουλή των Ελλήνων. Η Συνεπιμέλεια είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε 
για τα παιδιά μας. Η ίση φυσική παρουσία στην ζωή τους είναι το αυτονόητο. Θα νομοθετήσουμε μόνο για το 
καλό και το συμφέρον των παιδιών. Σώστε τα παιδιά και βάλτε πλάτη σε όσους σας εμπόδισαν τον Δεκέμβριο να 
αποσύρετε το προσχέδιο νόμου αναμόρφωσης οικογενειακού δικαίου με Ίσο χρόνο, Εναλλασσόμενη κατοικία και 
ΙΣΑ δικαιώματα γονέων. Γράψτε Ιστορία και γίνετε εσείς ο πραγματικός πατέρας όλων των παιδιών. Κατεβάστε το 
σχέδιο νόμου που είχατε εξ αρχής σαν στόχο σας. Μην κάνετε τώρα πίσω.40 χρόνια σκλαβιάς και φυλακής για τα 
παιδιά μας είναι πολλά δεν αντέχουν άλλο. Δώστε τους ζωή γιατρέψτε τους τον πόνο. Είναι η τελευταία μας 
ευκαιρία να τα σώσουμε. Ευχαριστώ. 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:08 | Σταθης Κεχαγιας ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ 
α) Οποία αντίθετη άποψη από αυτήν δηλώνει την ακαταλληλότητα του για γονέας (εξαίρεση η ενδοοικογενειακή 
βία η οποιαδήποτε μορφή βίας από οποία πλευρά και αν προέρχεται). β) Οποία αντίθετη άποψη από αυτήν 
δηλώνει την εκμετάλλευση του ζητήματος με σκοπό το κέρδος .Το συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
με ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς για την ομαλή 
ανάπτυξή του. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ……. 50 /50. 
 
24 Μαρτίου 2021, 17:26 | Βαρσος Μαριος στο αρρο 1511 πρεπει να υπαρξει τροποποιηση της διατυπωσης…. στο 
συμφερον του τεκνου που εξυπηρετειται πρωτιστως απο την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστικη συμμετοχη και των δυο 
γονεων στην ανατροφη κ φροντιδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕς ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ…. 
 
24 Μαρτίου 2021, 16:32 | Χαρίλαος Δ. Η επιμονή πολλών στην άποψη ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητα 
ισόχρονη συμμετοχή με εναλλασσόμενη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες αμφότερων γονέων με ξεπερνά. 
Είναι, αλήθεια, προς το συμφέρον των παιδιών το να γίνονται «μπαλάκι» και να πηγαινοέρχονται από το ένα σπίτι 
στο άλλο;! 
 
24 Μαρτίου 2021, 16:00 | Φρειδερικη Μπλετσου Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, ο Σύλλογος Ελλήνων 
Ψυχολόγων, ο Σύλλογος Κοινωνιολόγων, ο Συνήγορος του Πολίτη, πλήθος επιστημονικων ερευνών και η 
πλειοψηφία της κοινής γνώμης, όπως έχει αποτυπωθεί σε δημοσκοπήσεις είναι υπέρ της ισοχρονης κοινής 
ανατροφής με εναλλασσομενη κατοικια. Επομένως: «’Αρθρο 15112. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…).  
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24 Μαρτίου 2021, 15:35 | Σ.- Δεδομένου ότι: 1) σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του παρόντος 
νομοσχεδίου «καθιερώνεται η αρχή της ισότητας των γονέων στις ευθύνες και τα δικαιώματα έναντι του τέκνου», 
2) σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη (αρμόδιο κατά το Σύνταγμα και τον νόμο για την προάσπιση των 
ατομικών δικαιωμάτων και δη του παιδιού) «η διασφάλιση ισόρροπου, ισοβαρούς, ισόχρονου και ισάξιου 
(δικαιώματος, αλλά πρωτίστως) καθήκοντος ανατροφής … αποτελούν τον απαραβίαστο πυρήνα του δικαιώματος 
του παιδιού», 3) η ισόχρονη παρουσία και των δύο γονιών όταν αυτή είναι δυνατή, δεν βλάπτει με κανέναν τρόπο 
το συμφέρον του παιδιού η λέξη «ισόχρονη» πρέπει να προστεθεί στην παράγραφο 2 ως εξής: «Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του τέκνου» ώστε η εκπεφρασμένη βούληση του νομοθέτη για ισοτητά δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων να είναι ρητή και σαφής (και ως προς την χρονική διάσταση) και να μην προκύπτει ερμηνευτικά 
από τον εφαρμοστή του δικαίου. 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:58 | ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Οι γονείς έχουν παιδεία και αρχές. Δε μπορεί κανείς και καμιά 
να επιβάλλει τίποτα. Επίσης, όταν συμφωνεί το πρώην ζεύγος και διευθετεί τα θέματα του τέκνου και το παιδί 
πλέον περνάει καλύτερα, οι νόμοι γίνονται χαρτιά για πέταμα. Δε σας πέφτει λόγος, δεν έχετε κανένα νομικό ή 
ηθικό δικαίωμα να ανακατεύεστε στη ζωή άλλων με πρόσχημα το συμφέρον του τέκνου, εκτός και αν εμμέσως 
πλην σαφώς θέλετε να πάρετε το παιδί από τους φυσικούς του γονείς. 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:20 | Αρτεμις Μασσαλή Θα πρέπει να προστεθεί και η ισόχρονη συμμετοχή και των δύο 
γονέων στο συμφέρον του τέκνου όπως ήταν στο προσχέδιο. Μια διατύπωση θα μπορούσε να είναι:– Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων του. 
 
24 Μαρτίου 2021, 14:35 | Θανάσης Αργυριου Εάν πραγματικά το δούμε αμερόληπτα, το συμφέρον του παιδιού 
οικοδομείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, όπερ σημαίνει μεταξύ άλλων, εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες εναλλάξ και των δύο γονέων 
του. 
 
24 Μαρτίου 2021, 14:56 | αρχαριος Το κυρίαρχο συμφέρον τόσο των παιδιών όσο και των γονέων τους έπειτα 
από ένα χωρισμό είναι να αισθάνονται και να είναι ελεύθεροι. Τα ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ της υποχρέωσης και των δύο 
γονέων για την επιμέλεια είναι 1) ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ βια να συνεχιζετε, 2) σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών 
γενετήσια πράξη κατά εξακολουθηση, 3) η διπλή κατοικία θα επιφέρει ψυχικό μαρασμό για τα παιδιά, 4) δομές 
ιδρύματα. Η θέσπιση αυτή αφορά αυτούς που χώρισαν και δεν έχουν κάποια αμοιβαία κατανόηση και αυτό είναι 
αδιανοητο από τους νομοθέτες να συνεναισουν σε ένα διαστροφικο νόμο. 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:03 | Δασκαλακης ΑΝΤΩΝΙΟΣ Οι ειδικοί ψυχικής υγείας και το Συμβουλιο της Ευρώπης 
προτείνουν ισόχρονη ανατροφή και εναλλασσομενη κατοικια και ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ του παιδιού…. Οπότε: Συμφέρον 
τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
15112. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:27 | N;ikos Δεν ζητάμε τπτ άλλο από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή των παιδιών μας. Οι ειδικοί σας έχουνε προτείνει τι ειναι το καλύτερο για τα παιδιά μας. Συμφέρον 
τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
15112. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:04 | Tas Πως θα διασφαλιστεί το συμφέρον του παιδιού, αν κάποιος απ’ τους γονείς 
κακοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο το παιδί έστω και μια φόρα (αρκεί για ζημιά μακροπρόθεσμη) όταν 
επιβάλλουμε υποχρεωτική συνεπιμέλεια; Όσοι έχουν το σθένος να το αναδείξουν δικαστικά, καλώς εν μέρει, αλλά 
το θέμα είναι σ’ όσους εκβιάζονται και δεν έχουν το σθένος να καταγγείλουν την κακοποίηση. Επιπρόσθετα, αφού 
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εστιάζουμε στο συμφέρον του παιδιού, πρέπει να συνυπολογίσουμε ένα παράγοντα εξαιρετικά και σημαντικά 
βασικό οτι το κάθε άτομο (εν προκειμένω το παιδί, όπως και κάθε άτομο συνήθως) χρειάζεται το μόνιμο χώρο του 
που θα του παρέχει ασφάλεια και φυσικά τη δυνατότητα στην περαιτέρω ανάπτυξή του σε όλα τα επίπεδα. 
Προστατεύστε τους αδύναμους, η συνεπιμέλεια δεν θα βοηθήσει. 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:20 | Σωκράτης «πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου» Πάλι η μπάλλα στα 
χέρια του δικαστή άρα πάμε για νέες δίκες επί δικών! Που είναι η κοινή επιμέλεια και ανατροφή που το κράτος 
δίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλους γονείς? «Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα 
μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου». Στην ουσία με το εν λόγω νομοσχέδιο 
ΔΕΝ δίνετε δικαιώματα στους γονείς ΑΛΛΑ ΟΔΗΓΙΕΣ στους δικαστές! «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής». Το παιδί εάν έχει αποξενωθεί δεν θα δώσει ουδέτερες πληροφορίες! Γιατί αφαιρέθηκε ο όρος-
κατάσταση Γονική Αποξένωση?? Ποιός θα κρίνει και πώς αν η αναφορά του τέκνου δεν είναι προιόν υποβολής ή 
κακόβουλων συνειδητών ή ασυνείδητων ενεργειών του αποξενωτή γονέα? 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:01 | Θ.Κ. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. Το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς για την ομαλή ανάπτυξή του. 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:21 | Αθανάσιος Όταν λέτε ότι 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα ….. Εννοείται δηλαδή ότι 
στην διαμάχη των δύο γονέων στα δικαστήρια θα σέρνεται και τα παιδιά. Με εξέταση από τον δικαστή αν είναι 
ώριμο να μετρήσει η άποψη του κάθε φορά. Κι αν δεν σεβαστεί το δικαστήριο την άποψη του τι αντίκτυπο θα έχει 
αυτό στην ψυχολογία του παιδιού; Είναι που είναι δύσκολο για ένα παιδί το διαζύγιο θα πρέπει να το βιώνει και 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:09 | Θ.Κ. Το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. Έχω 2 παιδιά, κορίτσια. Ήμουν Αγγλία για μισό χρόνο για δουλειές. Παρότι τα επισκεπτόμουν 
μηνιαίως τα παιδά δεν ήταν καθόλου καλά. Αναγκάστηκα να παρατήσω τη δουλειά μου και να επιστρέψω σε μια 
θολή πραγματικότητα και ένα αβέβαιο μέλλον. Τα παιδιά τα έχω σπίτι μου 12 με 17 ημέρες αναλόγως το μήνα. Η 
διαφορά είναι ολοφάνερη. Ότι πιο κοντά στο φυσιολογικό μπορεί να υπάρξει. Παρά το μεγάλο διάστημα που τα 
έχω καταβάλλω ολόκληρη την διατροφή αδιαμαρτύρητα ως μέσο να εξασφαλίσω την συνεργασία της μητέρας 
τους. Μικρό τίμημα μπροστά στην ευτυχία των παιδιών μου. 
 
24 Μαρτίου 2021, 11:41 | Σταματάκης Στέλιος Οι ειδικοί ψυχικής υγείας και το Συμβουλιο της Ευρώπης 
προτείνουν ισόχρονη ανατροφή και εναλλασσομενη κατοικια. Οπότε: Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 15112. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 11:29 | Κουλακιώτου Ευσταθία Εφ’οσον υπαρχει η φραση «ο ανηλικος εχει κατοικια την 
κατοικια του γονεα με τον οποιο συνηθως διαμενει» το παρον νομοσχεδιο ΔΕΝ νομοθετει συνεπιμελεια ! Επισης 
ειναι γεματο αντιφασεις,οσο δε για το 1/3 σε εκαστο γονεα και το 3ο 1/3 μαχητο το ακουμε απο τον Υπουργο μονο 
προφορικα.Αγνοει και ακυρωνει τις διεθνεις συμβασεις τις οποιες εχει ηδη κυρωσει η χωρα μας για τα θεμελιωδη 
ανθρωπινα δικαιωματα παιδιων και γονεων. Αγνοει τα επιστημονικα πορισματα των ειδικων που στοχευουν στην 
ψυχικη υγεια των παιδιων και υποστηριζουν οτι πραγματικο συμφερον των παιδιων ειναι να ανατρεφονται απο 
κοινου και ισοχρονα και απο τους δυο γονεις (εφ’οσον ειναι καταλληλοι) ανεξαρτητα απο την νομικη τους σχεση 
και τελος αγνοει την επιθυμια των Ελληνων πολιτων που εκφραστηκαν μεσα απο δημοψηφισμα κατα 90% υπερ 
της συνεπιμελειας καθως και τις χιλιαδες υπογραφες που συγκεντρωθηκαν και συμφωνουν με αυτην. Εαν 
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ψηφιστει το συγκεκριμενο νομοσχεδιο χωρις να τροποποιηθουν τα αρθρα 1511,1513,1514,1519,1520 θα 
συνεχιζει να διαιωνιζεται η κακοποιηση των παιδιων και των γονεων τους οπως επισης θα επιδεινωθει και το 
δημογραφικο προβλημα καθως οι πολιτες ειναι πλεον ενημερωμενοι και γνωριζουν τους κινδυνους που εγκυμονει 
πλεον ενας γαμος. Διορθωστε τα αρθρα ωστε να οδηγουν στην ουσιαστικη λυση που ειναι η ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ! 
 
24 Μαρτίου 2021, 11:37 | Ηλίας Ε Αρθρο 1511Να γίνει ξεκάθαρη αναφορά οτι το συμφέρον του τέκνου, 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) 
 
24 Μαρτίου 2021, 11:05 | Παναγιώτης Όταν λέτε για ισότητα ανεξαρτήτου φύλου ή και θρησκεύματος τί εννοείτε 
ακριβώς; Εάν για παράδειγμα ένας μπαμπάς λόγω του θρησκεύματος που ακολουθεί βλέπει το παιδί του ως 
περιουσιακό στοιχείο μπορεί να διανοηθεί ο οποιοσδήποτε δικαστής να του δώσει την επιμέλεια; Και λέτε επίσης 
πως δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η άποψη ενός παιδιού εάν δεν είναι αρκετά ώριμο. Δηλαδή με λίγα λόγια 
εάν ένας από τους γονείς του το κακοποιούν συνέχεια και το παιδί δεν θέλει να μείνει με αυτόν τί θα κάνετε; Θα 
αγνοήσετε την ελεύθερη βούληση ενός μικρού παιδιού που δεν θέλει να ζει υπό τέτοιες συνθήκες; Τα παιδιά είναι 
το μέλλον του τόπου και αν οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι άθλιες το ίδιο ισχύει και για το μέλλον τους. 
Προτιμότερο θα ήταν να γίνουν αλλαγές σε αυτό το άρθρο του αστικού κώδικα γιατί μόνο προβλήματα μπορεί να 
προκαλέσει. 
 
24 Μαρτίου 2021, 09:04 | Λευτέρης Χατζηγεωργίου Προτείνω την παρακάτω διατύπωση:…Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων… 
 
24 Μαρτίου 2021, 09:15 | ΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΕΚΝΟΥ.Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 09:52 | Αντώνης Παύλου Στο παρών άρθρο θα πρέπει να προστεθεί ότι το συμφέρον του 
παιδιού εκτός από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονιών στην ανατροφή και την φροντίδα 
του , εξυπηρετείται απαραίτητα και από την εναλλασσόμενη διαμονή του στις κατοικίες και των δύο γονέων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 08:12 | Λάκης Γλαύκος 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του,ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ.Kαθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα 
από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
24 Μαρτίου 2021, 02:10 | ΚΏΣΤΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΆΖΕΤΕ ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΆΛΙ, ΑΦΉΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΣΣΤΕΣ 
ΝΑ ΚΡΊΝΟΥΝ ΜΌΝΟΙ ΤΟΥΣ, Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΘΑ ΦΈΡΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΌ, ΑΦΟΥ ΘΑ 
ΚΑΤΑΔΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΑΡΑΓΕ ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΜΥΑΛΟ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΚΑΚΌ ΠΟΥ ΘΑ 
ΦΈΡΕΤΕ Η ΤΟ ΚΆΝΕΤΕ ΕΠΊΤΗΔΕΣ??? 
 
24 Μαρτίου 2021, 01:31 | Μ. Συμφέρον του τέκνου σε δύο σκοτωμένους-αντιδικούντες γονείς δεν γίνεται να 
υπάρξει. Μόνο προβλήματα θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο και εκατοντάδες χιλιάδες δίκες στα ήδη έχοντα 
συμφόρηση δικαστήρια της Ελλάδας. Έως οτου επιλυθούν (χρόνια) αυτές οι διαφορές το ή τα παιδιά θα έχουν 
γίνει μάρτυρες σε σκηνικά πολέμου στο σπίτι ή στην οικογένεια γενικά για το οποιοδήποτε μικρό πράγμα καθώς 
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ο ένας θα τσακώνεται με τον άλλον παίρνοντας προσωρινές διαταγές ή μέτρα και για τα πιο γελοία φυσικά θέματα. 
Επίσης αποτροπή διάρρηξης; Κι αν ο ένας γονέας φέρεται κακοποιητικα με οποιονδήποτε τρόπο στο ή στα παιδιά 
τι θα γίνει; Χιλιάδες προβλήματα που θα φέρουν κι άλλα.Ναι στην συναινετική όχι στην υποχρεωτική 
συνεπιμελεια. 
 
24 Μαρτίου 2021, 00:38 | ΛΡ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΙΚΑΝΟΙ!! Να τιθενται υπο 
εξεταση πρωτού αποφασιστει συνεπιμελεια. Σκοπος ειναι η ευζωια του παιδιου σε ΥΓΙΕΣ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ 
περιβαλλον.Αν αυτο το εκτρωμα ψηφιστει ετοιμαστειτε να γεννηθουν και να μεγαλωσουν απειροι ψυχικα 
διαταραγμενοι ανθρωποι ..με οτι αυτο συνεπαγεται.. 
 
24 Μαρτίου 2021, 00:36 | Λ ΓΙΩΤΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ….. 
ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΝΗΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΑΝ ΝΙΩΘΕΙ ΚΑΛΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ !!! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΠΟΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΗ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΙΝΕΙΑ ??? …. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΟΥ 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΑΧΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ), 
ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ, ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΝΕΝΟΗΘΟΥΝ ΑΤΟΜΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ !!! 
 
24 Μαρτίου 2021, 00:08 | Σταύρος Παράγραφος 2.Πως είναι δυνατόν δύο άνθρωποι που δεν αντέχουν ο ένας τον 
άλλον (αλλιώς για ποιο λόγο να χώριζαν;;) να μπορούν να έχουν από κοινού συμμετοχή στην φροντίδα και 
επιμέλεια του παιδιού. Ο ένας θα λέει άσπρο, ο άλλος μαύρο.Ένα απλό και καθημερινό παράδειγμα, ο ένας γονιός 
θα θέλει το παιδί να μάθει Αγγλικά, ο άλλος γονιός θα θέλει τα Γαλλικά. Θα αρχίσουν οι κόντρες και οι τσακωμοί 
και το παιδί θα είναι πάλι στη μέση.Αλήθεια, από όλες αυτές τις κόντρες που θα δημιουργηθούν έχετε σκεφτεί 
πως τα παιδιά είναι τα μόνα χαμένα της υπόθεσης;;; Παράγραφος 4. Ποια είναι τα κριτήρια που θα κρίνει το 
δικαστήριο πως ένα παιδί είναι ώριμο και τι ορίζει αυτό ως ώριμο;Αν το παιδί πει πως ο ένας από τους δύο γονείς 
είναι ακατάλληλος είτε λόγω συμπεριφοράς είτε λόγω βίας έχει το δικαίωμα το δικαστήριο να το κρίνει ως 
αναληθής επειδή το παιδί δεν θα έχει την ωριμότητα που θα ήθελαν αυτοί ή επειδή θα θεωρήσουν πως το παιδί 
επηρεάζεται από τον άλλο γονιό;; Οι ζωές των παιδιών, κύριοι και κυρίες νομοθέτες, δεν είναι παιχνιδάκι για να 
παίζουμε με τις λέξεις και τις φράσεις. Όλες οι έρευνες των ειδικών του εξωτερικού στο οικογενειακό δίκαιο έχουν 
δείξει πως η υποχρεωτική συνεπιμέλεια έχει εφιαλτικά αποτελέσματα και έχει αποτύχει παταγωδώς. Η Γαλλία 
είναι ένα παράδειγμα χώρας όπου η υποχρεωτική συνεπιμέλεια έχει αποτύχει και τα προβλήματα είναι 
τεράστια.Μην ξεχνάτε πως παιδιά δεν είναι μόνο τα μωρά ή όσα είναι στη παιδική ηλικία αλλά και όσα είναι στην 
εφηβική και ένα παιδί σε αυτή την ηλικιακή ομάδα δεν μπορεί ο λόγος του να μην έχει βαρύτητα. Θα απαιτεί όχι 
μόνο να εισακουστεί αλλά και να εφαρμοστεί ο λόγος του. Στην τελική για το καλό των παιδιών δεν γίνονται όλα 
αυτά;; Αν δεν το ξέρουν αυτά ποιο είναι το καλό τους, τότε ποιοι το ξέρουν ;;;;;Τέλος, η δήλωση του προέδρου 
πρωτοδικών κ. Πλαγάκου πως μπαμπάδες με πολιτική επιρροή και οικονομική επιφάνεια πιέζουν για να περάσει 
αυτός ο νόμος, θα ερευνηθεί;  
 
24 Μαρτίου 2021, 00:48 | Λ ΓΙΩΤΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ….. 
ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΝΗΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΑΝ ΝΙΩΘΕΙ ΚΑΛΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ !!! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΠΟΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΗ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΙΝΕΙΑ ??? ….ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΟΥ 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΑΧΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ), 
ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!! 
 
24 Μαρτίου 2021, 00:27 | KOSTAS ARGOS ΣΤΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ, ΌΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ ΥΠΗΡΧΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ 1000 ΦΟΡΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΝΑ «ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ» ΚΑΙ ΝΑ «ΞΕΒΟΛΕΥΕΤΑΙ» (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ), ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΈΧΕΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΠΑΦΗ-ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ(ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΔΥΟ), ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ «ΟΡΦΑΝΟ» ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ(ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ), Ο ΟΠΟΙΟΣ 
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ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΑΠΟΞΕΝΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ «ΠΗΓΑΙΝΕ-ΈΛΑ»! 
 
24 Μαρτίου 2021, 00:04 | Δ. Λιακόπουλος Συνεπιμέλεια σε συνθήκες ενδοοικογενειακής βίαςΑυτό το οποίο η 
κυβέρνηση εσκεμμένως παραβλέπει είναι οι εκατοντάδες καθημερινές ιστορίες έμφυλης βίας και παιδικής 
κακοποίησης και ειδικά σε αυτήν την παρατεταμένη περίοδο της καραντίνας. Αγνοεί, προκλητικά, η κυβέρνηση 
ότι:Η ενδοοικογενειακή βία έχει έμφυλο πρόσημο. Πόσες περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε που ο σύζυγος κακοποιεί 
επανειλημμένα μητέρα και παιδιά και κανείς δε κάνει τίποτα, μέχρι να αντικρίσουν το πτώμα οι γείτονες και να 
πουν ότι «κατά τα άλλα ήταν καλό παιδί…» ; Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κων/πολης, απαγορεύεται η επικοινωνία 
του τέκνου με τον γονέα που δρα κακοποιητικά άμεσα ή έμμεσα προς αυτό, κάνοντάς το θεατή κακοποιητικών 
συμπεριφορών. Σύμφωνα με την έκθεση «Η βία κατά των γυναικών και η προσχώρηση της Ε.Ε. στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης», που δημοσιοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Νοεμβρίου 2017, η έμφυλη βία και 
συγκεκριμένα η ενδοοικογενειακή βία έχει καταστεί για τις Ευρωπαίες μεταξύ 15 και 44 χρόνων η πρώτη αιτία 
αναπηρίας και θανάτου, αφήνοντας πίσω ακόμη και τα αυτοκινητικά δυστυχήματα ή τον καρκίνο. Οι αριθμοί είναι 
τρομακτικοί, καθώς ,όπως καταγράφεται, 50 γυναίκες στην Ε.Ε. δολοφονούνται κάθε εβδομάδα από νυν ή πρώην 
σύντροφό τους. Από αυτές το 1/3 μαχαιρώνεται, το 1/3 φονεύεται με πυροβόλο όπλο, το 20% στραγγαλίζεται και 
το 10% ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου.Και πριν από την πιο πάνω συνθήκη, σύμφωνα με τον νόμο 3500/06, 
αναγνωρίζεται ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρή κοινωνική παθογένεια, που 
παραβιάζει ατομικές ελευθερίες, κυρίως των γυναικών, οι οποίες και πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από το 
φαινόμενο. Επεκτάθηκε, επίσης, το αξιόποινο παραδοσιακών εγκλημάτων και σε συμπεριφορές, οι οποίες μέχρι 
πρότινος υπάγονταν στην έννοια των βασανιστηρίων. Με τον τρόπο αυτό δηλώθηκε η πρόθεση του νομοθέτη να 
αποτρέψει φαινόμενα μετατροπής της οικογένειας σε τόπο ατιμώρητης καταπάτησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.Σημαντική -και εν πολλοίς πρωτοποριακή – στον νόμο ήταν η αντιμετώπιση των ανηλίκων ως 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, ακόμα κι αν οι πράξεις αυτές δεν στρέφονται άμεσα εναντίον τους, αλλά απλώς 
τελούνται ενώπιον τους. Εν προκειμένω , ελήφθησαν υπόψη επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία οι 
πράξεις Ε.β επιδρούν αρνητικά στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη των ανηλίκων, με κίνδυνο το φαινόμενο να 
διαιωνίζεται. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Β, ΟΤΑΝ 
ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (άρθρο 6).Ας 
αναλογιστούμε, όμως, πόσες τέτοιες υποθέσεις δεν φτάνουν ποτέ στα δικαστήρια, πόσες γυναίκες σιωπούν κάτω 
από το βάρος των συνεχών απειλών και του φόβου, πόσες φορές η αστυνομία τις στέλνει πίσω στον κακοποιητή 
τους. Κι όταν φθάσουν, μας πετάει προκλητικά στο πρόσωπο το επερχόμενο νομοσχέδιο την πιο επαίσχυντη 
διάταξη που θα μπορούσε να σκαρφιστεί, απευθυνόμενο, όπως φαντάζονται, σε μικρόνοες και αδαείς. Ότι δηλ. η 
άσκηση της επιμέλειας δεν θα αφαιρείται με την τυχόν ΕΓΚΛΗΣΗ της μητέρας, θα αφαιρείται μετά την ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ 
απόφαση της δικαιοσύνης. (Δεν εκπλησσόμαστε, το έχουμε ξαναπεί, η πολιτική αυτή είναι απολύτως ενταγμένη 
στα πλαίσια της συντηρητικοποίησης, φτωχοποίησης και καταπάτησης κάθε κεκτημένου δικαιώματος). Εμείς οι 
νομικοί της πράξης γελάμε, πολύ πικρά όμως, που χρησιμοποιούν, ως πειστικό επιχείρημα,την πιο αργή 
δικαιοσύνη της Ε.Ε, όπως την κατάντησαν (έχει καταδικασθεί πλειστάκις η χώρα μας από το ΕΔΔΑ) για να μας 
πείσουν ότι έλαβαν υπόψη τους την ενδοοικογενειακή βία.Ξέρουμε άραγε για πόσα χρόνια μιλάμε για να εκδοθεί 
τελεσίδικη απόφαση; 8 έτη κατά το μάλλον ή ήττον (πέντε έτη από τη πράξη για να φθάσει στο ακροατήριο και 
άλλα 3 έτη που αναστέλλεται κατά τη κύρια διαδικασία), ώστε να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ή να παραγραφεί 
και να μπεί στα συρτάρια της εισαγγελίας. Δηλαδή, θα έχουμε το δυσοίωνο σενάριο, ενώ θα εκκρεμεί η ποινική 
διαδικασία, ο θύτης να αποφασίζει με το θύμα του και να συνδιαλέγεται μαζί του και το παιδί, αν είναι το θύμα, 
να διαμένει μαζί του μέχρι την ενηλικίωση. Ας σκεφτούμε πόσα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και, ειδικά, 
ανήλικα παιδιά, αυτή την στιγμή τρέμουν ακόμα και στη θέα του θύτη τους. Πολλώ δε μάλλον, όταν ξέρουν, a 
priori, ότι ο δρόμος της δικαίωσης θα είναι μακρύς, αν αυτή έλθει ποτέ. Κι αν η κακοποιήτρια είναι γυναίκα, 
φυσικά, και πρέπει να ισχύουν τα ίδια, αλλά δυστυχώς τα νούμερα είναι αμείλικτα, γιατί η έμφυλη βία είναι 
πρωταρχικό συστατικό της πατριαρχίας και απότοκο αποτέλεσμά της. Κι ας πάρουμε, ως υπόθεση εργασίας, ότι ο 
θύτης καταδικάζεται μετά από 5 – 8 χρόνια τελεσίδικα. Η έννομη τάξη μας αντέχει το γεγονός ότι, καθόλη αυτή τη 
διάρκεια, το θύμα, το παιδί, ζούσε κι ενηλικιώθηκε με τον κακοποιητή του και υποβάλλαμε και τη γυναίκα στη 
βάσανο να συνδιαλέγεται και να υποκύπτει, προφανώς, σε ένα επίσης κακοποιητή πρώην σύζυγο;Τα παιδιά, 
όμως, δεν είναι αντικείμενο ή εμπόρευμα που αν συμβεί κάποια βλάβη ή ζημιά σε αυτά κατά τη διάρκεια της 



1788 
 

συνεπιμέλειας, μετά θα αλλάξεις τη ρύθμιση, γιατί αποδείχτηκε ότι είναι επιβλαβής για το παιδί. Η Δικαιοσύνη 
έχει καθήκον να προστατεύσει τα παιδιά απο το ρίσκο του κινδύνου και να υπολογίσει τον κίνδυνο εκ των 
προτέρων. Μιλάμε για ανθρώπους με ίσα δικαιώματα, όπως αναγνωρίζονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και, επιπρόσθετα, στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του παιδιού.Ακόμα πιο εξοργιστική είναι η πρόβλεψη 
που κυκλοφόρησε στο πρώτο προσχέδιο (ώσπου να καταλήξουν, σφιγμομετρώντας τις αντιδράσεις) για αφαίρεση 
επιμέλειας μόνο σε περίπτωση που ο γονέας είναι κακοποιητικός προς το παιδί, όπως ορίζεται στο προτεινόμενο 
και επίμαχο άρθρο 1532. Οι μητέρες- θύματα έμφυλης βίας θα εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 
σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της απώλειας της επιμέλειας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε 
συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη 
πόλη για να το προστατεύσει ή να προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο έτερος γονέας θα μπορεί να κάνει 
μήνυση για παραβίαση της δικαστικής απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι 
να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο κατοικίας. Και τούτο, καθώς καμία πρόβλεψη δεν έχει λάβει χώρα για 
τα αναρίθμητα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που συμβαίνουν πίσω απο τις κλειστές πόρτες, με θεατές 
ανήλικα παιδιά και μοναδικό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού τους κόσμου. Παιδιά που πλέον 
δεν θα ακούγονται στις δικαστικές αίθουσες, που καμία ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν θα λαμβάνεται 
υπόψιν και καμία γυναίκα δεν θα βρίσκει το δίκιο της, μένοντας τελικά μόνη και αβοήθητη σε έναν κόσμο βαθειάς 
πατριαρχίας και μισογυνισμού.Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εκκρεμούν δικαστήρια εναντίον κάποιων ενεργών 
μπαμπάδων για κακοποίηση (ανάμεσά τους αυτός που κακοποίησε την πρώην σύζυγό του στο προαύλιο του 
σχολείου των παιδιών του, μπροστά στα μάτια γονιών, παιδιών και δασκάλων στην Κέρκυρα). Η Πλατφόρμα των 
ανεξάρτητων μηχανισμών και εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις διακρίσεις και τη βία κατά των γυναικών (EDVAW 
Platform), που συστάθηκε από τον ΟΗΕ για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των μηχανισμών του διεθούς 
δικαίου, εξέδωσε τον Μάιο του 2019 ανακοίνωση επισημαίνοντας την ανάγκη οι υποθέσεις επιμέλειας και 
επικοινωνίας των γονέων με τα τέκνα να κρίνονται με γνώμονα την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών στη ζωή και τη σωματική, σεξουαλική και 
ψυχολογική ακεραιότητα.Στην ανακοίνωσή τους τα μέλη της Πλατφόρμας επεσήμαναν πως «οι κακοποιητικές 
σχέσεις μεταξύ των γονέων επηρεάζουν κυρίως τις γυναίκες και έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ζωή των παιδιών. 
Παρόλα αυτά η βία κατά των γυναικών σπάνια αντιμετωπίζεται από τις εθνικές αρχές ως σχετικός παράγοντας 
στις αποφάσεις επιμέλειας». Το γεγονός ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει αξιοποιηθεί δεν είναι λόγος 
για μεταβολές προς ικανοποίηση συγκεκριμένων ομάδων. Τα παιδιά δεν είναι κινητά ή αποκτήματα για να 
τίθενται τεκμήρια. Ουσιαστικότερη κρίση και αιτιολογημένη ανάλυση των κριτηρίων που οδηγούν στην δικαστική 
απόφαση, αρκεί. Το Follow up είναι μια εξαιρετική δικλείδα ασφαλείας και επιτέλους, ας τεθεί το θέμα για τα 
οικογενειακά δικαστήρια.Δεν πρέπει να μας υποψιάσει ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο σε αυτήν την δυστοπική 
συνθήκη; Η πρώτη καραντίνα στον τόπο μας, τον Μάρτιο του 2020, «άνοιξε» με μία διπλή γυναικοκτονία (σε 
διάσταση οι σύζυγοι) και η δεύτερη με μία ακόμη στη Μάνη ενώπιον του ανηλίκου παιδιού τους. Έπειτα από έναν 
σχεδόν ολόκληρο χρόνο εγκλεισμού, με τα επίσημα στοιχεία να είναι αμείλικτα σε σχέση με την αύξηση της 
έμφυλης βίας κατά το «μένουμε σπίτι» και την πλήρη φτωχοποίηση μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, το 
νομοσχέδιο για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια αποτελεί κόκκινο πανί για κάθε μητέρα, κάθε γυναίκα, κάθε 
προοδευτικό άνθρωπο, κάθε συλλογικότητα υπεράσπισης της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού.Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η κρίση ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση κατά 20% της ενδοοικογενειακής 
βίας, χαρακτηρίζοντάς την «κρυμμένη πανδημία».Σοκαρισμένος από την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας ο 
γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε να υπάρξει «εκεχειρία στο σπίτι».Σε κάποιες χώρες και 
στη δική μας, οι τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας κατέγραψαν πενταπλάσιο αριθμό τηλεφωνημάτων, όμως το 
lockdown κατέστησε πιο δύσκολο για τα θύματα να αναζητήσουν βοήθεια. Κάποιες χώρες μετέτρεψαν ξενοδοχεία 
σε καταφύγια για γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας και δημιούργησαν πρωτοβουλίες ,ώστε να τις 
ενθαρρύνουν να αναζητήσουν βοήθεια κατά τις επισκέψεις τους σε φαρμακεία ή σούπερ μάρκετ. Εμείς φέρνουμε 
την υποχρεωτική συνεπιμέλεια!Και η κακοποίηση δεν είναι μόνο φυσική, είναι λεκτική, οικονομική κι ενδύεται 
τόσες άλλες φόρμες. Και η παρούσα συνθήκη ευνοεί περαιτέρω. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, το ποσοστό απώλειας 
θέσεων εργασίας για τις γυναίκες εργαζόμενες είναι 1,8 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών, σχεδόν 
διπλάσιο – οι γυναίκες υπερτερούν εξάλλου μεταξύ εκείνων που εργάζονται άτυπα και σε ευάλωτους τομείς. 
Διεθνή media κύρους, όπως οι New Υork Times, εμφανίζονται να ανησυχούν ιδιαίτερα, ισχυριζόμενα ότι 
ενδεχομένως ένας χρόνος «Covid-19» μπορεί να ξεκάνει δεκαετίες κοινωνικών αγώνων, πολύτιμα κεκτημένα στο 
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πεδίο της ισότητας των φύλων. Όπως λέει το πιο πάνω έντυπο , η γυναίκα με μειωμένους μισθούς, ενίοτε όρους 
ημι-απασχόλησης, χωρίς κοινωνικά/οικογενειακά στηρίγματα, δίχως back up (ναι, οι μαμάδες είναι το ύστατο και 
ανεξάντλητο back up), με πολλαπλάσιες υποχρεώσεις και βάρη οικονομικά, με πίεση για απόδοση σε παράδοξη 
εποχή, οδεύει προς σε ένα ψυχολογικό αφανισμό, στα καθ´ημάς και προς την υποχρεωτική συνεπιμέλεια.Σε ποιο 
περιβάλλον ισότητας θα αναπτυχθεί και θα στεριώσει η υποχρεωτική συνεπιμέλεια; Ειδικοί του ΟΗΕ εκτιμούν ότι 
το χάσμα της φτώχειας μεταξύ ανδρών και γυναικών θα μεγαλώσει το 2021 λόγω της οικονομικής ύφεσης. Η 
θηλυκοποίηση της φροντίδας έχει εγκατασταθεί μονίμως.Ακόμη και πριν την πανδημία του κοροναϊού, οι 
γυναίκες έκαναν τρεις φορές περισσότερη μη αμειβόμενη εργασία στο σπίτι ή φροντίζοντας παιδιά και 
ηλικιωμένους, σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, όμως αυτό επιδεινώθηκε το 2020 καθώς 
οι γυναίκες ανέλαβαν το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας των μελών της οικογένειας που αρρώσταιναν ή των 
παιδιών που πλέον δεν πήγαιναν σχολείο.Έρευνα μεταξύ γονέων σε πέντε πλούσιες χώρες κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η μη αμειβόμενη εργασία των μητέρων στο σπίτι σχεδόν διπλασιάστηκε και έφτασε τις 65 ώρες 
την εβδομάδα, περίπου κατά ένα τρίτο περισσότερο σε σχέση με αυτή των ανδρών.Μια ομάδα υπέρ της ισότητας 
των δύο φύλων στη Βρετανία επεσήμανε ότι «υπάρχουν στοιχεία επιστροφής στη δεκαετία του ’50» σε ό,τι αφορά 
τον καταμερισμό των εργασιών.Όταν, λοιπόν, παίρνουν οι πατεράδες την επιμέλεια των παιδιών καταλαβαίνουν, 
πολύ γρήγορα, πόσο σκληρή δουλειά είναι αυτή και αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν πληρωμένη φροντίδα και 
τότε καταλαβαίνουν τι σημαίνει απλήρωτη οικιακή εργασία, η οποία, όμως, τους απελευθερώνει τον χρόνο, ώστε 
να μπορούν να βγάλουν λεφτά στην αγορά εργασίας. Ή Παντρεύονται πάλι…Βασικό συστατικό της πατριαρχίας 
στον καπιταλισμό είναι η απλήρωτη οικιακή εργασία των γυναικών, που έχουν μέχρι σήμερα την ευθύνη όχι μόνο 
του νοικοκυριού και της ανατροφής των παιδιών αλλά και της φροντίδας των γηραιότερων. Όλα αυτά φυσικά και 
είναι εργασία, αφού απαιτεί χρόνο, κόπο και εξειδικευμένες γνώσεις κι εδώ έρχεται η ιδεολογία περί 
«μητρότητας» να επισκιάσει ακριβώς ότι πρόκειται περί εργασίας και να το παρουσιάσει ως κάτι που η γυναίκα 
οφείλει να κάνει απλά από αγάπη για τα παιδιά και την οικογένεια, χωρίς αντάλλαγμα.Τα στοιχεία που 
καταγράφονται για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, με τα ποσοστά να έχουν 
εκτοξευθεί κατά τις περιόδους της καραντίνας την άνοιξη, αλλά και το φθινόπωρο/χειμώνα του 2020. Και 
πρόκειται μόνο για τα στοιχεία εκείνα που έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί η βυθισμένη 
πλευρά του παγόβουνου της βίας, που μένει αθέατη κάτω από το νερό, για όσα περιστατικά δεν έχουν 
καταγγελθεί. Τα δικαστήρια θα αυξηθούν κατακόρυφα, με μόνους ζημιωμένους το παιδί και τον γονέα με τον 
λιγότερο χρόνο και οικονομική δυνατότητα, δηλαδή συνήθως τη μητέρα. Επίσης, πολλοί πατεράδες θα 
εκμεταλλευτούν τη νέα κατάσταση για να μειώσουν ή να σταματήσουν να πληρώνουν διατροφή. Και το κερασάκι 
στην τούρτα: Δυστυχώς, στο νομοσχέδιο αναφέρεται: «Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα μεταρρύθμισης ή 
ανάκλησης έγγραφων συμφωνιών και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από 
την πρόταση της επιτροπής, μέσα σε διάστημα δύο ετών, εφόσον γίνουν νόμος του κράτους». Καταλαβαίνετε το 
γαϊτανάκι δικών που θα ανοίξουν και την επιβεβαίωση του τίτλου του άρθρου μας σχετικά με έναν ακόμη βρόχο 
στον λαιμό της Ελληνίδας μητέρας. Όλες δηλαδή οι υφιστάμενες αποφάσεις μπορεί να βρεθούν στον αέρα.Ήδη 
πολλοί απειλούν τις μητέρες των παιδιών τους πως θα τους πάρουν το παιδί πριν ακόμα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. 
 
23 Μαρτίου 2021, 23:07 | Φάνης Το συμφέρον του τέκνου είναι η από κοινού άσκησης γονικής μέριμνας (με 
κυριότερη έκφανση την συνεπιμέλεια) οπως προβλέπεται στα άρθρα 18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Παιδιού και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναγνωρίζεται με το υπ. αρ. 2079/2015 
ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης.Ο συνήγορος του πολίτη , ο σύλλογος Ελλήνων ψυχολόγων, ο σύλλογος 
Ελλήνων κοινωνιολόγων και η Ελληνική ψυχολογική εταιρεία με τις προτάσεις τους υποστηρίζουν το δικαίωμα 
του παιδιού στην κοινή ανατροφή με ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία.Το 87% των πολιτών είναι υπέρ της 
συνεπιμέλειας. Η κοινωνία έχει αλλάξει και είναι η στιγμή να αλλάξει και το οικογενειακό δίκαιο. Ίσος χρόνος με 
εναλλασομενη κατοικία και ίσα δικαιώματα για όλους τους γονείς, για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα 
να μεγαλώνουν σε μια σύγχρονη κοινωνία με τις αρχές της ισότητα και της ισονομίας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:05 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΝΩΣΗΣ Στο 2 είναι πολύ σημαντικό να συμπληρωθεί η έννοια της 
ισόχρονης συμμετοχής και των δύο γονέων όσον αφορά στην ανατροφή και φροντίδα του, με διαμονή στις δύο 
κατοικίες και των δύο γονέων εναλλάξ. 
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23 Μαρτίου 2021, 21:50 | Ελίνα Το συμφέρον του κάθε παιδιού είναι διαφορετικό. Μπορεί για ένα παιδί να είναι 
προς το συμφέρον του να το μεγαλώνουν και οι δύο του γονείς μαζί. Μπορεί για άλλο παιδί να είναι προς το 
συμφέρον του να το μεγαλώνει μόνο ο ένας γονέας αποκλειστικά. Μπορεί για κάποιο άλλο παιδί να είναι προς το 
συμφέρον του να το μεγαλώνουν οι παππούδες. Επειδή λοιπόν η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κυρίως λόγω 
του γεγονότος ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για γονείς (από εκεί ξεκινά το κακό), θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες μιας υπόθεσης πριν αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια 
ενός παιδιού. Γι’ αυτό, η συνεπιμέλεια δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική και δεν πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια. 
Έχοντας αυτό ως δεδομένο, θα μπορέσουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα εξυπηρετηθεί καλύτερα το συμφέρον του 
κάθε παιδιού και ποια μορφή επιμέλειας/συνεπιμέλειας θα ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση. 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:37 | ΕΛΕΝΗ Κ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:26 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:20 | Ουρανία Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:09 | Απόστολος Καρτοφύλης ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511Η παραγραφος 2 να τεθεί ως εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Η παραγραφος 
4 να τεθεί ως εξής:“Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να 
εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.»(Ο 
Δικαστής εξιδικεύει ούτως ή άλλως την αόριστη νομική έννοια συμφέρον του παιδιού στην καθε 
περίπτωση,ακολουθεί όμως τα κριτηρια του νομοθετη ο οποίος ακολουθεί τις επιταγες της ΔΣΔΠ του ΟΗΕ , τις 
οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.Ετσι γινεται στις δημοκρατίες. Περαν 
αυτού υπάρχουν οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς 
στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση 
με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο γονείς. Ετσι γινεται στο πολιτισμενο κόσμο).  
 
23 Μαρτίου 2021, 19:40 | Kosmas Katramados Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
23 Μαρτίου 2021, 18:26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ Να γίνει η διατύπωση «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων». 
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23 Μαρτίου 2021, 17:35 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ Οι ειδικοί ψυχικής υγείας και το Συμβουλιο της Ευρώπης 
προτείνουν ισόχρονη ανατροφή και εναλλασσομενη κατοικια. Οπότε:Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
23 Μαρτίου 2021, 17:50 | Σεπετσής Νικόλαος Η παρατήρηση στο άρθο 1511 του Αστικόυ Κώδικα είναι η εξής: 2. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. 
Kαθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
23 Μαρτίου 2021, 16:31 | Νίνου Γιώτα Αρθρο 1511Το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Κυριε Υπουργέ ειναι ευκαιρία να βάλετε ένα τελος στο 
μαρτύριο αυτό προτιστως των παιδιών και μετά των υπολοίπων.Γείτονας μου χωρισμένος με δυο υπέροχα 
παιδιά… Καθημερινά ζω όλο αυτό που τραβάει και δεν μπορώ να κάνω κάτι να βοηθήσω αυτά τα παιδιά..Έχουν 
επικοινωνία τρεις (3) ώρες την Πέμπτη και τρέχει από έδω από εκεί να μπορέσει να τα διαβάσει να τα ταΐσει να 
μπορέσει να επικοινωνήσουν να πουν τα νέα τους και το αποτελεσμα στο τέλος από το 3ωρο να λένε τα παιδιά 
μπαμπά δεν θελουμε να φύγουμε ποτέ περασε η ώρα;Πάρε την μαμα να της πεις να μείνουμε. Δεν γίνετε παιδιά 
μου πρέπει να πάμε στην μαμα.. Που είναι το κακό πατέρα και δεν μπορείς να μας αφήσει ; Είναι δυνατόν να 
ακούς δυο αθώα παιδιά να λένε το αυτονόητο και να μην μπορείς να κανείς κάτι; Βοηθήστε.. 
 

23 Μαρτίου 2021, 16:56 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..) άρθρο 9 (αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ) όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 

κοινού και ΕΞΙΣΟΥ με την μητέρα➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
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οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
23 Μαρτίου 2021, 16:53 | Απόστολος Καρτοφύλης ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 Το άρθρο 2 θα πρέπει να τροποποιηθεί 
έτσι ώστε να είναι ως προς το συμφέρον του παιδιού. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
23 Μαρτίου 2021, 15:06 | Λεωνίδας Καλμούκος Προτείνω στο άρθρο 1511 το εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.  
 
23 Μαρτίου 2021, 14:14 | Γεώργιος Χατζηελευθερίου ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:24 | Σέβη Σ Ενώ δεν τολμάει το νομοσχέδιο να το κατονομάσει, αυτο που τελικά φέρνει είναι 
η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, με ό, τι αυτό μπορεί να σημαίνει ιδιώς για τα κακοποιημένα παιδιά. Με ποιο 
δικαίωμα αφαιρείτε απο τον φυσικό δικαστή τα εργαλεία να αποφασίζει να μην παραδίδει τα παιδιά στον 
κακοποιητικό γονέα; Τι πάει να πεί «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής», προκειμένου να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο η γνώμη του παιδιού; Είναι ή δεν 
είναι ευθεία απόρριψη της γνώμης του παιδιού; Εϊναι ή δεν είναι αυτό ευθεία μομφή απέναντι στις μητέρες; 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:38 | ΒΚ Πως θα γίνει έλεγχος συμπεριφοράς κατά το προηγούμενο διάστημα? Όταν ένας 
πατέρας εξαφανίζεται διαρκώς? Όταν ένας πατέρας βρίζει κατ’εξακολούθηση την μητέρα μπροστά στο παιδί? 
Όταν ένας πατέρας στέλνει σχεδόν καθημερινά μηνύματα που φτάνουν στα όρια της παρενόχλησης? Όταν ένας 
πατέρας τρομοκρατεί ένα παιδί 3 χρονών ότι θα το πάρει από το σπίτι του γιατί είναι «αρρωστημένο» να αποζητά 
την αγκαλιά της μητέρας του? Όταν ένας πατέρας αρνείται να δώσει φάρμακα στο άρρωστο παιδί για να μην το 
κάνει να κλάψει? Όταν ένας πατέρας δηλώνει ότι είναι «υπεράνω» και δεν φοράει μάσκα γιατί ο κορωνοιός είναι 
ο τρόπος ελέγχου της κοινωνίας? Πως θα τα δείτε όλα αυτά κύριε Υπουργέ? 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:37 | Ιωαννης Το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:21 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΤΙΝΑ Το παρόν νομοσχέδιο θεωρείτε ΕΛΛΙΠΕΣ και ενάντια στο Συμφέρον 
των τέκνων – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Διότι το πραγματικό συμφέρον του τέκνου, εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Παρακαλώ όπως τροποποιηθεί σύμφωνα τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (European Convention on Human Rights , βλ. Ψήφισμα 
2079/2015 ) και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού ( United Nations Convention 
on the Rights of the Child) ,η διατήρηση και ενίσχυση της σχέσης και με τους δυο γονείς , θεωρείται βασικό κριτήριο 
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για μια ισορροπημένη ανάπτυξη και αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών. Διαφορετικά δεν νομοθετείτε για το καλό 
και το συμφέρον αυτών αλλά για την μερική αποξένωση του. Ευχαριστώ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:44 | Ζαχαράτος Γιάννης Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Άρθρο 
1511 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στον ένα εκ των δύο 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και 
ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε 
αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση 
διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών 
μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:56 | Ζαχαράτος γιάννης Άρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Άρθρο 
1511 Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις στον ένα εκ των δύο. 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ απο τη στιγμη που υπαρχουν αξιοι γονεις που αγαπουν και ενδιαφερονται 
γι τα παιδια τους,οτ καλυτερο ειναι η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Ισος χρονος με τα παιδια κοινη φροντιδα και εναλασσωμενη 
κατοικια. να σταματησει πλεον το φαινωμενο της γονεικης αποξενωσης απο τον γονεα που εχει την επιμελεια και 
να υπαρχουν σημαντικες κυρωσεις.Το καλυτερο για το παιδι ειναι να εχει ιση επαφη και με τους δυο γονεις. 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:22 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ * ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:48 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ * ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:18 | Χριστίνα Σερδενέ * Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:15 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Είμαι αστυνομικός και υπηρετώ τον πολίτη 30 

χρόνια. Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή 
περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην 
άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα 
πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που 
αθωώθηκα , Ε.Δ.Ε. που φυσικά και εκεί αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με 
δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα 
και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει 
να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω 
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κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για 
το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο 
σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης , έχω όλο τον χρόνο να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. Το 
νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!!* Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
23 Μαρτίου 2021, 11:26 | ΑΡΗΣ «Άρθρο 1511 Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα 
από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Προσθήκη: Η πρόθεση του 
άλλου γονέα πως αποδυκνείεται, με τις συνεχείς αρρωστιες του παιδιου όταν ειναι να το πάρει ο πατέρας? και η 
μη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις πως επιτυγχάνεται, ψάχνω όλο τον Ποινικό κώδικα και δεν βλέπω 
τιμωρία… ίσως θα πρέπει να καταθέσεις άλλη μήνυση να εκδικασθεί μετα απο 5 χρόνια.. να σας πώ ένα μυστικό.. 
σε 5 χρόνια δεν θα τιμωρήσει κανεις την ψυχοσωματικα αρρωστη μανα. Εγω σε προσωπική μου εμπειρία, τραβαγα 
την αστυνομία να πάω να πάρω τα παιδια και δεν ερχόταν, μου ελεγαν καντης μηνυση, της έκανα εγκληση και δεν 
πέρασε καν ουτέ το αυτόφωρο… Σιγα μην ασχοληθούμε με παραβίαση επικοινωνίας μου είπαν έχουμε τόσα 
σοβαρα θέματα. Η αποξενωση του πατέρα δεν ειναι σοβαρό θέμα, με τις ευλογίες του Κου Υπουργού βεβαίως 
που τους κλείνει το ματακι 2 χρόνια τώρα. Πλήρης ατιμωρήσία για τις Κες ελέω Κου Υπουργού. Στον Ποινικό 
κώδικα αντιθέτως βρήκα παμπολα εδαφια πως να εισπραξουν τις διατροφές των 500 ευρω οι κυρίες… μια διαταγη 
πληρωμης + τα εξοδα του δικηγρου της και προβαινει σε κατασχεση. Ο πατέρας χάνει την γκαρσονιέρα του και 
γίνεται αστεγος με συνοπτικές διαδικασίες για το καλο των παιδιών του, των δικηγόρων και του Κου Υπουργού. 
Σας περιμένουμε εκλογές εξοχότατε… Το 91% του Ελληνικου λαού. Απολάυστε το οσο γυρίζει. 
 
23 Μαρτίου 2021, 11:52 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΘΗΝΩΝ -ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Αθήνας Το συμφέρον του παιδιού 
είναι η ισόχρονη και ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά 
του νόμου στην ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής 
όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που 
εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της 
γονικής αποξένωσης Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη 
φιλική προς τα παιδιά, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το 
βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την 
ψυχολογία των παιδιών συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: «Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Η παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής: “Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου 
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πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση 
σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι 
δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». (Ο Δικαστής εξιδικεύει ούτως ή άλλως την αόριστη νομική έννοια 
συμφέρον του παιδιού στην καθε περίπτωση, ακολουθεί όμως τα κριτηρια του νομοθετη ο οποίος ακολουθεί τις 
επιταγες της ΔΣΔΠ του ΟΗΕ , τις οδηγιες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου και της ΕΕ καθώς και το Άρθρο 8 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. 
Ετσι γινεται στις δημοκρατίες. Περαν αυτού υπάρχουν οι ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή 
λογική. Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που 
οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι αναγκαίοι και οι δυο γονείς. Ετσι γινεται στο 
πολιτισμενο κόσμο). 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:50 | ΒΑΡΔΗΣ Η μέχρι στιγμής εικόνα μετά την ανάρτηση του νέου νομοσχεδίου σας, στο site 
της κυβερνήσεως είναι: Πατεράδες: Απογοητευμένοι βάση των δεσμεύσεων σας, που δεν υλοποιήθηκαν αλλά και 
οι ίδιοι δεν κέρδισαν κάτι επιπλέον από αυτό που είχαν μέχρι σήμερα, με από κοινού γονική μέριμνα και τεκμαρτό 
χρόνο 1/3 και θα συνεχίσουν ως επισκέπτες στην ζωή των παιδιών τους. ΠΑΙΔΙΑ : Στεναχωρημένα, που δεν τους 
δίνετε το δικαίωμα να βλέπουν και να έχουν και τους 2 γονείς δίπλα τους, όταν αυτά το επιθυμούν και θα 
συνεχίζουν να διαβάζουν τα χαρτιά της μαμάς τους για το πότε θα μπορούν να αγκαλιάσουν και να παίξουν με 
τον πάτερα τους. Μητέρες : Νευριασμένες, που οι πατεράδες θα μπορούν να βλέπουν έστω και 1/3 τα παιδιά 
τους. Συμπέρασμα: Τα παιδιά για το οποία, γίνετε ο νέος νόμος, παραμένουν δυστυχισμένα και δεν νιώθουν ότι 
έγινε κάτι για το καλό και το συμφέρον αυτών, αφού δεν θα έχουν δίπλα τους και τους 2 γονείς τους, άρα θεωρούν 
ότι και πάλι τα αγνοήσατε. Πρόταση: Γράψτε Ιστορία αφήστε τα παιδιά να σας σηκώσουν στα χέρια. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ = ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Ευχαριστώ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:31 | Ναταλία Ζαχαριά Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:28 | Σπύρος.-Μόνιμος ότι:1) σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του παρόντος 
νομοσχεδίου «καθιερώνεται η αρχή της ισότητας των γονέων στις ευθύνες και τα δικαιώματα έναντι του τέκνου», 
2) σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη (αρμόδιο κατά το Σύνταγμα και τον νόμο για την προάσπιση των 
ατομικών δικαιωμάτων και δη του παιδιού) «η διασφάλιση ισόρροπου, ισοβαρούς, ισόχρονου και ισάξιου 
(δικαιώματος, αλλά πρωτίστως) καθήκοντος ανατροφής … αποτελούν τον απαραβίαστο πυρήνα του δικαιώματος 
του παιδιού», 3) η ισόχρονη παρουσία και των δύο γονιών όταν αυτή είναι δυνατή, δεν βλάπτει με κανέναν τρόπο 
το συμφέρον του παιδιού η λέξη «ισόχρονη» πρέπει να προστεθεί στην παράγραφο 2 ως εξής: «Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του τέκνου» ώστε η εκπεφρασμένη βούληση του νομοθέτη για ισοτητά δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων να είναι ρητή και σαφής (και ως προς την χρονική διάσταση) και να μην προκύπτει ερμηνευτικά 
από τον εφαρμοστή του δικαίου. 
 
23 Μαρτίου 2021, 01:51 | Μαιρη Τολια Εφ’οσον υπαρχει η φραση «ο ανηλικος εχει κατοικια την κατοικια του 
γονεα με τον οποιο συνηθως διαμενει» το παρον νομοσχεδιο ΔΕΝ νομοθετει συνεπιμελεια ! Επισης ειναι γεματο 
αντιφασεις,οσο δε για το 1/3 σε εκαστο γονεα και το 3ο 1/3 μαχητο το ακουμε απο τον Υπουργο μονο προφορικα. 
Αγνοει και ακυρωνει τις διεθνεις συμβασεις τις οποιες εχει ηδη κυρωσει η χωρα μας για τα θεμελιωδη ανθρωπινα 
δικαιωματα παιδιων και γονεων. Αγνοει τα επιστημονικα πορισματα των ειδικων που στοχευουν στην ψυχικη 
υγεια των παιδιων και υποστηριζουν οτι πραγματικο συμφερον των παιδιων ειναι να ανατρεφονται απο κοινου 
και ισοχρονα και απο τους δυο γονεις (εφ’οσον ειναι καταλληλοι) ανεξαρτητα απο την νομικη τους σχεση και τελος 
αγνοει την επιθυμια των Ελληνων πολιτων που εκφραστηκαν μεσα απο δημοψηφισμα κατα 90% υπερ της 
συνεπιμελειας καθως και τις χιλιαδες υπογραφες που συγκεντρωθηκαν και συμφωνουν με αυτην. Εαν ψηφιστει 
το συγκεκριμενο νομοσχεδιο χωρις να τροποποιηθουν τα αρθρα 1511,1513,1514,1519,1520 θα συνεχιζει να 
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διαιωνιζεται η κακοποιηση των παιδιων και των γονεων τους οπως επισης θα επιδεινωθει και το δημογραφικο 
προβλημα καθως οι πολιτες ειναι πλεον ενημερωμενοι και γνωριζουν τους κινδυνους που εγκυμονει πλεον ενας 
γαμος. Διορθωστε τα αρθρα ωστε να οδηγουν στην ουσιαστικη λυση που ειναι η ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΟΙΝΗ 
ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ! 
 
23 Μαρτίου 2021, 01:54 | Σασα ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
23 Μαρτίου 2021, 01:25 | Ανδρέας κύριε υπουργέ βελτιώστε το άρθρο να είναι δίκαιο και για τους δύο γονείς!! 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
 
22 Μαρτίου 2021, 22:54 | IYulia Το άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί και να γραφτεί έτσι για να είναι δίκαιο για 
το παιδί. Το συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη κατοικία, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. 
 
22 Μαρτίου 2021, 20:48 | Παναγιώτης Καριτσος Το μόνο συμφέρων του παιδιού είναι ΕΝΑ .. να έχει και τους δυο 
γονείς του ισάξια. Να έχει ίσο χρόνο και στα δυο σπίτια , να μπορεί να αγαλλιάζει και να δεχεται χάδια και από 
τους δυο γονείς του.50/50. Οποίος δεν συμφωνάει με αυτό συνηθώς θέλει να εκδικηθεί τον άλλον γονέα 
στερώντας του το ίδιο του το παιδί ή στοχεύει σε μια παχουλή διατροφή. Που όπως όλοι ξέρουμε με 2-3 
δικηγορικά τεχνάσματα, και αφού χρυσοπληρώσει τον δικηγόρο, δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψει. Μονόδρομος 
η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ή η ξενιτιά για τους μπαμπάδες ..και καλή τύχη μάγκες. 
 
22 Μαρτίου 2021, 18:39 | Κοστίς Νευροκοπλής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της». Η 
πρόταση μου θα ήταν να υπάρξει η κάτωθι μετατροπή: «Η ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
φροντίδα και στην ανατροφή του παιδιού αποτρέπει την διάρρηξη της σχέσης με κάποιον από αυτούς πράγμα 
που είναι προς το συμφέρον του παιδιού και των γονέων. Το δικαστήριο εκκινώντας από την βάση της υπάρχουσας 
προ της λύσης του γάμου επιβεβλημένης και εξίσου γονικής μέριμνας και επιμέλειας, να αποφασίζει εάν νέοι 
παράγοντες συντρέχουν στην μετατροπή της ή την άρση της». 
 
22 Μαρτίου 2021, 17:41 | ΚΕΛΛΥ Ισότιμο χρόνο με τους γονείς δεν περνούν τα τέκνα ούτε κατά τη διάρκεια της 
έγγαμης συμβίωσης των γονέων. Συνήθως, η μητέρα είναι εκείνη που επιμελείται το ημερήσιο πρόγραμμα και τη 
διατροφή του τέκνου. Πατέρας συνήθως συνεπικουρεί και δεν ασχολείται με γυναικείας φύσης θέματα, γιατί για 
αυτά προίκισε η φύση τη μάνα. Δε λέει πχ επιτέλους να αλλαξω την πάνα, ούτε δώσε μου το θύλαστρο να βγάλω 
γάλα, ούτε αχ τι καλά να γεννούσα στη θέση σου. Κατά κανόνα σέβεται το ρόλο της μάνας και αφήνει μανα και 
τέκνο να βιώσουν με ηρεμία αυτες τις στιγμές. Στην πορεία αναλαμβανεί πιο ενεργό ρόλο, με το πέρασμα των 
χρόνων, με σεβασμό προς τη μάνα του παιδιού και η μάνα προς αυτόν (είτε σε γάμο είτε χωρισμένοι). Αυτά στις 
φυσιολογικές καταστάσεις όπου ο καθένας σέβεται το ρόλο του άλλου και δεν επιτρέπει σε τρίτους (συνήθως 
πεθερές) να ζήσουν για δεύτερη φορά το ρόλο τους ως μανάδες, μεγαλώνοντας αυτές ως καταλληλότερες τα 
παιδιά των κανακάρηδων, που φέρουν κατα κατόνα και το επώνυμό τους (και απο εκεί ξεκινούν πολλα 
οικογενειακά δράματα με άπειρες αποφάσεις στην ελληνικη Δικαιοσύνη με παρεμβατικές πεθερές). Αλήθεια με 
το επώνυμο των τέκνων τι θα γίνει; Δε βλέπω αρθρο για να παιρνούν υποχρεωτικά τα τέκνα το επωνυμο και των 
δύο γονέων. ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ; ΕΚΕΙ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ; ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΑ 
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ΠΟΥ ΤΟ ΓΕΝΝΑ. Σύμφωνα με το νόμο πριν το γάμο σύζυγοι συμφωνουν συναινετικα το επωνυμο των τέκνων και 
οι μανάδες ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ να το θέσουν καν το να προστεθεί και το δικό τους. ΕΚΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ 
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ; ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΔΕΝ ΒΟΛΕΥΕΙ ΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ; ΖΗΤΑΜΕ 
ΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΓΕΝΝΑ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ! 
 
22 Μαρτίου 2021, 16:00 | Μαριάνθη Αρθρο 1511Το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Κυριε Τσιάρα η ανεξάρτητη αρχή ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
έχει μιλήσει ξεκάθαρα. Κάτι λιγότερο από αυτό είναι κακοποίηση των παιδικών ψυχών. Δεν μπορώ να φανταστώ 
ως μητέρα να μιλάμε για την ελληνική κουλτούρα κτλπ ενώ έχει θέσπιση την συνεπιμελεια η Νότιος Αφρική.  
 
22 Μαρτίου 2021, 15:42 | Σοφία Παπαδάκη Αρθρο 1511Το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Τα παιδιά είναι χαρούμενα όταν ζουν και μεγαλώνουν και με 
τους δυο γονεις τους σε δυο λειτουργικά σπίτια. Τα παιδιά κυριε Υπουργέ δένονται με ανθρώπους δεν δένονται 
με επιπλα και τοίχους.  
 
22 Μαρτίου 2021, 15:55 | Λ. Βενιγένης Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρέπει να γίνει προσθήκη ως εξής: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Αυτό, όπου το επιτρέπει η εγγύτητα των κατοικιών των δύο γονέων, 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή του ανηλίκου στις κατοικίες αμφοτέρων των γονέων. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
 
22 Μαρτίου 2021, 15:46 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Το έννομο συμφέρον του παιδιού είναι αόριστη νομική 
έννοια και δεν μπορεί να εξειδικεύεται από το Νομοθέτη αλλά μόνο από το φυσικό δικαστή, ο οποίος κρίνει κάθε 
ένδικη περίπτωση εξατομικευμένα. Το Ελληνικό οικογενειακό δίκαιο είναι από τα πλέον πρωτοποριακά δίκαια και 
δεν έχει χρήζει αλλαγών που μόνο προβλήματα δημιουργούν αντί να τα λύνουν. 
 
22 Μαρτίου 2021, 15:38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ Με το νέο άρθρο το «συμφέρον του παιδιού» που 
αποτελεί μια αόριστη νομική έννοια, υπαγόμενη προς εξειδίκευση στην κρίση του Δικαστή, ανάλογα με το κάθε 
παιδί και την κάθε περίπτωση, καθοδηγείται τώρα από το Νομοθέτη σε προκαθορισμένες και συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις, όπως η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς 
επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς», οι οποίες, όμως, δεν αποτελούν 
πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις των ανθρωπίνων σχέσεων. Δεν ειναι δηλαδή δυνατόν να έχει αποφασιστεί ήδη 
από Νομοθέτη ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ το συμφέρον του παιδιού για ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις και αυτό να είναι πάντα η 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων, αφού υπάρχουν και περιπτώσεις κακοποιητικών γονέων που το 
συμφέρον του παιδιού τους είναι η απομάκρυνσή τους και όχι η συμμετοχή τους. 
 
22 Μαρτίου 2021, 14:05 | Ηλίας Παρασκευόπουλος Παράγραφος 2.Για την «ουσιαστική συμμετοχή» και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του τέκνου εξυπακούεται ότι πρέπει να παρέχεται ο ανάλογος χρόνος ώστε 
αυτή η δυνατότητα να μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το τεκμήριο του ελάχιστου 1/3 του χρόνου του τέκνου με τον 
ένα γονέα αποτελεί επιστημονικά το μίνιμουν ώστε να θεωρηθεί ότι το τέκνο συνεπιμελείται. Παρόλ’ αυτά η 
ισότητα των φύλων έναντι των γονεϊκών ευθυνών τους επιτάσσει την εξίσου συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις 
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της ανατροφής και φροντίδας του. Παράγραφος 3. Αυτή η Παράγραφος αφαιρεί από τη συζήτηση τον ήδη 
επιστημονικά καταρριμμένο μύθο περί βιοκοινωνικής υπεροχής της μητέρας. 
 
22 Μαρτίου 2021, 14:39 | T.S. Διαβάζοντας κανείς το άρθρο πραγματικά αρχίζει και αμφιβάλλει για τις 
πραγματικούς σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί αφού είναι ολοφάνερο ότι είναι καθαρά γραμμένο και 
διαμορφωμένο έτσι ώστε να εξυπηρετεί όλα τα συμφέροντα των πατεράδων οι οποίοι αντιλαμβάνονται την 
επικοινωνία τους με τα παιδιά σαν έναν τρόπο, μια ύστατη προσπάθεια να καταφέρουν έστω κ έτσι να 
τιμωρήσουν με το δικό τους νου τις μητέρες ή να τις εκδικηθούν, (σύμφωνα με το δικό τους σκεπτικό πάντα!!!). 
Γιατί θεωρώ αδύνατο όποιος πραγματικά από αυτούς είχε αναθρέψει και μεγαλώσει τα παιδιά του να μην μπορεί 
να αντιληφθεί πως μόνο το συμφέρον του παιδιού δεν εξυπηρετεί!!! Κ ποιο συμφέρον δηλαδή όταν προσπαθούν 
μετατρέψουν τα παιδιά σε μπαλάκια τα οποία θα μετακομίζουν από σπίτι σε σπίτι κάθε 2-3 μέρες , 
διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο όλη την κοινωνική τους πραγματικότητα, τις εξωσχολικές τους 
δραστηριότητες, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με τους φίλους τους, τις καθημερινές τους συνήθειες, τις 
καθημερινές τους σχολικές επιδόσεις; ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ. 
ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ 
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!!! ΕΤΣΙ ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΦΟΒΙΕΣ, ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ, ΑΓΧΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ… ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ ΤΑ 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ… Ναι! Το συμφέρον 
των παιδιών είναι να βλέπουν και τους δύο γονείς με τρόπο όμως που σέβεται και εξυπηρετεί προπάντων την 
καθημερινότητα των παιδιών, που τα κάνει ευτυχισμένα, ασφαλή, σίγουρα για τον εαυτό τους. Και είναι σίγουρο 
πως οι αληθινοί «πατεράδες» που νοιάζονται πραγματικά για το συμφέρον των παιδιών τους, την ψυχική τους 
ηρεμία, την καθημερινή ασφάλεια και σταθερότητα αναγνωρίζουν ότι μόνο κλονισμό στη ζωή τους μπορούν να 
φέρουν αυτές οι αλόγιστες αλλαγές και ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ επίσης πως αν το θέλουν πραγματικά μπορούν να κάνουν 
θαύματα με τα παιδιά τους όσο χρόνο κ αν περνούν μαζί τους… λίγο ή πολύ… Γιατί πολύ φοβάμαι δυστυχώς πώς 
όλοι αυτοί οι πατεράδες που μέχρι τώρα χτυπούσαν ανελέητα τις μητέρες των παιδιών τους με δικαστήρια για μη 
καταβολή διατροφής ή για μείωση διατροφής και σχεδόν ταυτόχρονα απαιτούσαν αύξηση επικοινωνίας 
κραυγάζοντας πως μόνο το καλό των παιδιών τους θέλουν…. κ όταν τελικά κατάφερναν να έχουν τα παιδιά μαζί 
τους, τα άφηναν στις γιαγιάδες και παππούδες με ένα κινητό ή tablet στο χέρι, αδιαφορώντας για τα μαθήματα 
τους, τα φροντιστήρια τους, τα διαβάσματα τους, τις χαμένες παρέες τους…. Αυτοί όλοι πρώτοι πρώτοι τώρα θα 
διεκδικήσουν τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους κρυμμένοι πίσω από το γνωστό άλλοθι πως μόνο για τα παιδιά 
τους νοιάζονται!!!! Προσοχή γιατί παίζετε με ανθρώπινες ψυχές και όχι με παιχνίδια και εγωισμούς… 
 
22 Μαρτίου 2021, 14:19 | Αντώνης Για το συμφέρον του τέκνου πρέπει να νομοθετηθεί α) η συνεπιμέλεια β) 
εναλασσόμενη κατοικία και γ) γονεϊκή αποξένωση. 
 
22 Μαρτίου 2021, 11:04 | Μιχαήλ -. Πρώτιστο συμφέρον του παιδιού είναι η εναλλασσόμενη κατοικία με ίσο 
χρόνο διαμονής και κοινή ανατροφή του ανήλικου τέκνου. Με κατάργηση διατροφής για να μην υπάρχουν 
αντιδικίες στα δικαστήρια. Υποχρέωση και των 2 γονέων να συνεισφέρουν οικονομικά για το ανήλικο τέκνο για 
παντός φύσεως ανάγκες του. 
 
22 Μαρτίου 2021, 11:35 | Βασιλική Π. Η συνεπιμέλεια είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει για το οικογενειακό δίκαιο 
το οποίο έχει δοκιμαστεί πολλά χρόνια σε πολλές προηγμένες χώρες με άριστα αποτελέσματα σε σύγκριση με το 
ξεπερασμένο και αποτυχημένο μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας που αρχίζει και αποσύρεται σιγά σιγά από 
πολλές χώρες αλλά δυστυχώς όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα στην Ελλάδα όλα έρχονται με πολλά χρόνια 
καθυστέρηση. Η συνεπιμέλεια δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους γονείς, οι οποίοι θα μπορούν από 
κοινού να αποφασίσουν ό,τι θέλουν, απεναντίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους δικαστικούς 
λειτουργούς όταν και οι δύο γονείς κρίνονται ικανοί και κατάλληλοι να ασκήσουν τα γονικά τους καθήκοντα. Όσοι 
και όσες είναι κατά της συνεπιμέλειας το κάνουν απλά για τα προσωπικά τους συμφέροντα και για να μην χάσουν 
τα προνόμια τους. Το χαζό επιχείρημα που επικαλούνται της ενδοοικογενειακής βίας αφορά μικρό ποσοστό 
ανδρών και γυναικών και σε καμιά περίπτωση δεν αφορά την πλειοψηφία των γονέων αλλιώς θα πρέπει να 
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παραδεχτούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία εγκληματιών και βίαιων ανθρώπων το οποίο και βέβαια δεν ισχύει. 
Επίσης το παιδί βαλίτσα είναι ένα άλλο αστείο επιχείρημα γιατί ήδη και στην αποκλειστική επιμέλεια αλλάζει σπίτι 
το παιδί, όταν η μάνα πηγαίνει στην δουλειά δεν αφήνει το παιδί στο σπίτι της μητέρας της και πολλές φορές το 
αφήνει και να κοιμηθεί εκεί, τότε δεν γίνεται βαλίτσα δεν αλλάζει σπίτι, μόνο όταν πηγαίνει στο σπίτι του μπαμπά 
του γίνεται βαλίτσα και αλλάζει σπίτι. Το παιδί δεν δένεται με τους τοίχους και τα έπιπλα αλλά με τους ανθρώπους 
και τα συναισθήματα που βιώνει. Είμαι γυναίκα-μάνα και πραγματικά με στενοχωρεί πολύ που βλέπω γυναίκες-
μάνες που βρίσκουν ένα σωρό αστείες δικαιολογίες για να εμποδίσουν την επικοινωνία των παιδιών τους με τον 
μπαμπά τους και πρώην σύντροφο τους. Δεν κάνουν κακό σε αυτόν αλλά στα παιδιά τους. Συμπέρασμα δεν 
νομοθετούμε με βάση την εξαίρεση αλλά με βάση τον κανόνα και ο κανόνας λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των γονέων δεν είναι κακοποιητικοί και όλοι αυτοί αξίζουν και επιβάλλεται να έχουν συνεπιμέλεια για το καλό 
τον παιδιών τους πρώτα από όλα. Συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο ανατροφής και εναλλασσόμενη κατοικία 
 
22 Μαρτίου 2021, 11:44 | ΠΟΛΙΖΗ ΕΛΕΝΗ. Αρθρο 1511Το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.  
 
22 Μαρτίου 2021, 10:55 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άρθρο 1511 παρ.2Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την 1. ουσιαστική, ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και την 
φροντίδα του με εναλλασσόμενη διαμονή αυτού στις οικίες αμφότερων των γονέων και 2. την αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. Οι 
αναφερόμενες προσθήκες απαιτούνται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της 
Ελληνικής Δημοκρατίας (άρθρο 18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού, άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, υπ. αρ. 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της, πληθώρα διακρατικών και εγχώριων – 
διεπιστημονικών μελετών, τις επίσημες γνωμοδοτήσεις της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου 
Ελλήνων Κοινωνιολόγων, του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη 
(Παιδιού) καθώς και με την αρχή της ισότητας των δύο γονέων (άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, άρθρο 
1511 παρ. 3 Α.Κ.), που επιβάλουν την ενιαία και αδιάσπαστη γονική μέριμνα, για όλους τους γονείς, που δεν έχουν 
κριθεί ακατάλληλοι για το γονικό τους ρόλο. 
 
22 Μαρτίου 2021, 10:53 | Ναταλία. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
κατοικίες αμφοτέρων. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου…. Στην Ελλάδα απο 14 ετών το παιδί μπορεί να 
συνάψει σύμβαση εργασίας, όταν συμφωνούν και οι δύο γονεις. Στην Ελλάδα απο 17 ετών το παιδί μπορεί να 
ψηφίζει. Στην Ελλάδα απο 16 έτων το παιδί να είναι κάτοχος διπλώματος μοτοποδηλάτου και απο 17 ετών κάτοχος 
διπλώματος αυτοκινήτου. Στην Ελλάδα απο 16 έτων το παιδί αποφασίζει για το επάγγελμα που θα ακολουθήσει. 
Στην Ελλάδα το ανήλικο παιδί μπορει να καταθέσει σαν μάρτυρας σε ποινικό δικαστηριο. Το Ευρωπαικό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με απόφαση του στις 18.12.2018 αποφασίζει ότι 13 ετών το παιδι μπορεί 
να επιλέξει που θέλει να μείνει και ποιός θα έχει την επιμέλεια του. Στην ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ,ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ 
 
22 Μαρτίου 2021, 09:42 | Αθανάσιος. Η μοναδική λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα είναι η εναλλασόμενη 
κατοικία και ο 50/50 ίσος χρόνος των παιδιών και με τους δύο γονείς. 
 
22 Μαρτίου 2021, 07:21 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ. Άρθρο 1511 παρ.2 Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την 1. ουσιαστική, ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και την φροντίδα του 
με εναλλασσόμενη διαμονή αυτού στις οικίες αμφότερων των γονέων και 2. την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. Οι αναφερόμενες προσθήκες 
απαιτούνται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας (άρθρο 
18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού, άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπ. αρ. 2079/2015 
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ψήφισμα του Συμβουλίου της, πληθώρα διακρατικών και εγχώριων – διεπιστημονικών μελετών, τις επίσημες 
γνωμοδοτήσεις της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, του Συλλόγου 
Ελλήνων Ψυχολόγων, της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη (Παιδιού) καθώς και με την αρχή της 
ισότητας των δύο γονέων (άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, άρθρο 1511 παρ. 3 Α.Κ.), που επιβάλουν την 
ενιαία και αδιάσπαστη γονική μέριμνα, για όλους τους γονείς, που δεν έχουν κριθεί ακατάλληλοι για το γονικό 
τους ρόλο. Ενδεικτική βιβλιογραφίαhttps://elpse.com/wp-content/uploads/2020/07/ELPSE-KEIMENO-GIA-TH-
SYNEPIMELEIA.pdf 
 
22 Μαρτίου 2021, 00:34 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ. Το συμφέρον του παιδιού είναι η ισόχρονη και 
ισότιμη συμμετοχή των δύο γονέων στην ανατροφή του, και πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά του νόμου στην 
ισόχρονη συμμετοχή. Η απλή αναφορά σε ουσιαστική συμμετοχή δεν είναι αρκετή. Ο δικαστής όταν αποφασίζει 
για τα θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται από 
την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της γονικής αποξένωσης. 
Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, 
όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα 
και να εξασφαλισθεί ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών 
συνθήκες. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Η παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα 
του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει 
και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον 
τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, την συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και την συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και 
με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο». ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Η 
παραγραφος 4 να τεθεί ως εξής «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η 
γνώμη του, αφού εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθηκες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση και 
χωρις να εξαναγκαζεται σε επιλογή γονέα πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα 
συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή 
υποβολής.» 
 
22 Μαρτίου 2021, 00:56 | Ρ. Γ. Διαβάζοντας κανείς το άρθρο θα νόμιζε ότι το συμφέρον του τέκνου είναι το εξής 
ένα: να ζει και με τους δύο γονείς του, και μάλιστα ακριβώς ίσο χρόνο με τον καθένα. Να γίνει έτσι κι ας το βιάζουν. 
Κι ας κακοποιείται. Κι ας φοβάται. Κι ας μην νιώθει ούτε ηρεμία, ούτε σταθερότητα, ούτε ασφάλεια. Καταργείτε 
το δικαίωμα των παιδιών να χρειάζονται περισσότερο χρόνο με τον βασικό τους φροντιστή; Καταργείτε το 
δικαίωμα των παιδιών να αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια κοντά στον έναν από τους δύο γονείς τους; Ή μήπως 
θέλετε να φιμώσετε τα παιδιά, μην τυχόν και μαρτυρήσουν την κακοποίηση που υφίστανται;! Το τέκνο όμως είναι 
πρωτίστως ΑΝΘΡΩΠΟΣ, και ως άνθρωπος έχει όλα τα δικαιώματα τα συνταγματικά κατοχυρωμένα. Το πραγματικό 
συμφέρον του τέκνου είναι να αναπτυχθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με αγάπη και ηρεμία. Όταν οι γονείς 
χωρίζουν άσχημα, όταν η συνεννόηση μεταξύ τους είναι αδύνατη, όταν κάθε προσπάθεια επικοινωνίας καταλήγει 
σε ένταση, απειλές, τρομοκρατία, βία κάθε μορφής, τότε για ποιο συμφέρον του παιδιού συζητάμε;! Ας πούμε τα 
πράγματα με το όνομά τους. Το συμφέρον που εξυπηρετείται είναι αυτό του κακοποιητικού γονέα, να συνεχίζει 
ανενόχλητος την εγκληματική δράση του. Οι γονείς που μπορούν να συνεργαστούν το πράττουν ήδη, εδώ 
συζητάμε για αυτούς που ΔΕΝ μπορούν. Υποχρεωτική συνεπιμέλεια = υποχρεωτική ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. Απειλείτε την 
μητέρα με αφαίρεση επιμέλειας, σε περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι ικανός να έχει σταθερό δεσμό με το τέκνο. 
Το άρθρο αντιμετωπίζει τον «πατέρα» ως «προστατευόμενο μέλος» και το τέκνο ως αντικείμενο χρήσης για την 
ικανοποίηση των συμφερόντων του «πατέρα». ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ. 
 
21 Μαρτίου 2021, 22:14 | M.Π Να σας αποτυπώσω ένα μόνο από τα χθεσινά μηνύματα του πατέρα του παιδιού 
μου; “Έρχεται η συνεπιμελεια και θα σε πατήσω κάτω σάπια μάνα! Θα στο πάρω το παιδί και θα κλαις! Θα το 
κάνω να σε μισήσει!» Τα κοσμητικά επίθετα δεν τα παραθέτω για ευνόητους λόγους! ΥΓ ΠΟΤΕ δεν απέκοψα το 
παιδί από τον πατέρα! ΠΟΤΕ δεν του μίλησα άσχημα για αυτόν! Για ποιο συμφέρον του τέκνου μιλάτε;;; Νομίζετε 
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πως είμαι η εξαίρεση;;; Ακούσατε ποτε εμπειρίες μητέρων; Ή μόνο τους ισχυρούς μπαμπάδες; Εμάς ποιος θα μας 
ακούσει;;; 
 
21 Μαρτίου 2021, 22:23 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Το συμφέρον του τέκνου είναι να μεγαλώνει και με τους δύο 
γονείς, ισόχρονα και να στηρίζεται και στα δυό του πόδια! Το λένε όλες οι έρευνες, η επιστήμη της Ψυχολογίας, 
της Κοινωνιολογίας, το λέει η Συνήγορος του Παιδιού, το λέει η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ! Κι αυτό διασφαλίζεται μόνο με 
θεσμοθέτηση της Ισοτιμίας, 50-50 του χρόνου και ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, πλην περιπτώσεων που ένας από 
τους δύο είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ. Οτιδήποτε άλλο (πχ 1/3) είναι παρωδία και νομοθέτηση της στρεβλής Νομολογίας. 
Τέλος, η Γονεϊκή Αποξένωση και η εργαλειοποίηση των παιδιών, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ΕΓΚΛΗΜΑ και 
μάλιστα ιδεχθές, καθόσον παράγει και παραδίδει στην Κοινωνία, σακατεμένους τους αυριανούς Πολίτες της… 
 
21 Μαρτίου 2021, 22:56 | ΕΛΕΝΗ - Ούσα μητέρα 2 παιδιών δε θα καταδεχομουν ποτέ να στερησω τα παιδιά μου 
να ζουν, να μεγαλώνουν χωρίς να έχουν τον πατέρα τους δίπλα τους καθημερινά. Και όχι σαν πατέρας επισκέπτης. 
Είναι το χρέος μας για τα παιδιά μας. Το συμφέρον των παιδιών είναι να έχουν και τους 2 γονείς. Είναι τόσο απλό 
και όμως με τον υπάρχον οικογενειακό δίκαιο βλέπουμε πως η απάντηση στην ερώτηση «ποιο είναι το συμφέρον 
του τέκνου;» , είναι διαπραγματεύσιμη και αόριστη! Γιατί έχει γίνει πλέον αδιαπραγμάτευτο να μεγαλώνουν 
παιδιά με 1 γονέα και πάνω απ όλα να μεγαλώνουν παιδιά δυστυχισμένα. Και ας μην αναμασαμε την καραμέλα 
των παιδιών «βαλίτσα » γιατί και με το τωρινό οικογενειακό δίκαιο έχουμε Όχι μόνο παιδιά «βαλίτσες » αλλά και 
παιδιά που δε ζουν τον έναν από τους δύο γονείς (κυριως τον πατέρα) αλλα τοσα χρονια δεν είδαμε να μας 
απασχολούσε αυτό, ήταν δεδομένο. Τώρα ξαφνικά ήρθε η συντέλεια του κόσμου για το καλό των παιδιών! Τώρα 
που για πρώτη φορά γίνεται ένα πρώτο βήμα, ένα καινούριο ξεκίνημα που προσπαθεί να δείξει σε μας τους γονείς 
ότι το καλό των παιδιών μας είναι πάνω απ Όλα να μη στερούνται κανέναν από τους δύο γονείς. Κ ούτε 
αναφέρομαι σε περιπτώσεις οικογενειακής βίας που σ αυτές τις περιπτώσεις Κανένα δικαστήριο δε 6α επιτρέψει 
κάτι τέτοιο επειδή και μόνο μπορεί να υπάρξει συνεπιμελεια. Οπότε ας αφήσουμε τις υπεκφυγές και τις 
δικαιολογίες για μην πραγματοποιηθεί ένα νομοσχέδιο που θα θέσει το συμφέρον του παιδιού ως 
αδιαπραγμάτευτο όρο!!! Γιατί τόσα χρόνια στο όνομα του καλού των παιδιών έχουν γίνει (κυρίως από μητέρες) 
μεγάλα «εγκλήματα » , προκειμένου να εκδικηθούν, ας μην κρυβόμαστε πίσω απ το δάχτυλο μας, κ ουσιαστικά 
κάνοντας κακο στην ψυχολογία και στη ζωή των παιδιών χωρίς να τις απασχολεί καθόλου. Οπότε είναι άτοπο να 
μπαίνουν μπροστά φεμινιστικά κινήματα διατυπανιζοντας. Πόσο αυτό θα βλάψει την μητέρα (Που δεν ισχύει) Ενώ 
όλους μας θα έπρεπε να απασχολεί το καλό των παιδιών πρώτα. Αυτό είναι το χρέος μας ως γονείς. Να είναι τα 
παιδιά μας υγιή ψυχολογικά και σωματικά με την φυσική παρουσία και των δύο γονιών. 
 
21 Μαρτίου 2021, 20:09 | Λία Ρ. Καλησπέρα σας. Το νομοσχέδιο είναι απλά παρωδία. Πώς μπορεί να είναι προς 
όφελος του παιδιού να αλλάζει κατοικία κάθε 2-3 μέρες και μάλιστα όταν η μία από την άλλη απέχει χιλιόμετρα? 
Είναι αδύνατο το παιδί να έχει 2 σχολεία, 2 ίδιες εξωσχολικές δραστηρίοτητες, συναναστροφή με διαφορετικά 
παιδιά , δασκάλες και να είναι σε ηλικία που δε μπορεί καν να συνειδητοποιήσει τι του έχει συμβεί. Είναι βέβαιο 
ότι αυτές οι αλλαγές θα προκαλέσουν στα παιδιά μας προβλήματα ψυχολογικά, φοβίες, άγχος, επιθετικότητα, 
καθώς μεγαλώνουν. Δε μπορείτε να παίζετε με τις παιδικές ψυχές απλά και μόνο για να επικαλούμαστε ότι έτσι 
συμβαίνει στο εξωτερικό. Όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια. 
 
21 Μαρτίου 2021, 20:42 | ΜΑΡΙΑ Α. ΖΑΦΕΙΡΗ Άρθρο 5 – Συμπληρωματικό σχόλιο σχετικά με ην γνώμη του τέκνου. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό προβλέπεται και στο ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο. Αντλώντας στοιχεία από προσωπική 
εμπειρία αντιδικίας γονέων, σας καταθέτω ότι σχετικό αίτημα του πατέρα, τόσο πρωτόδικα όσο και στο εφετείο, 
όχι μόνο δεν έγινε δεκτό, αλλά δεν απαντήθηκε κιόλας, για ποιον λόγο δεν έγινε δεκτό !Πώς θα διασφαλιστεί αυτό 
μετά την ισχύ του παρόντος νόμου ; Είναι λίγο αόριστο το «ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου». Θα πρέπει να 
γίνει ποιο συγκεκριμένο. π.χ. από 5 ετών και πάνω. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι ΔΕΝ πρέπει να 
γίνονται δεκτές εκθέσεις ή βεβαιώσεις από διάφορους ειδικούς ψυχικής υγείας. Θα πρέπει κάτι τέτοιο να είναι 
απόρροια μόνο διάταξης του δικαστηρίου και να αφορά και στους δύο γονείς και στα παιδιά. Επίσης όταν ένας 
γονέας ζητά σχεδόν γονατιστός την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του άλλου γονέα, αυτό πρέπει να γίνεται 
δεκτό από το δικαστήριο. Διότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Παιδιά αλλά και γονείς έχουν 
μείνει απροστάτευτοι. Έχουμε δει βεβαίωση από ειδικό ψυχικής υγείας, που μετά από διοικητικό έλεγχο, 
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εκδόθηκε πόρισμα ότι η «ασθενής» δεν εξετάστηκε !Έχουμε δει έκθεση ειδικού ψυχικής υγείας, που αναφέρει ως 
πηγή της το τέκνο, το οποίο δεν την έχει συναντήσει ποτέ. Που αναφέρεται στον πατέρα που ομοίως δεν τον έχει 
συναντήσει ποτέ !Έχουμε δει μητέρα που ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια να έχει αυτοτραυματιστεί στο 
πρόσωπο και να ζητά με δικαστικό αιφνιδιασμό να δικαστεί ο πατέρας σε δύο ώρες και να φύγει από το σπίτι. Την 
έχουμε δει κλέουσα στα δικαστήρια να λέει πόσο ξύλο έχει φάει, από έναν άνθρωπο που δεν έχει πειράξει ούτε 
μυρμήγκι. Έχουμε δει μητέρα να ζητά την μείωση της επικοινωνίας με τον πατέρα, για να μην πηγαίνει αυτός στην 
Εκκλησία το με κοινή απόφαση των γονέων βαπτισμένο προ επταετίας τέκνο. Συμπερασματικά στο σημείο αυτό 
σε σχέση με αυτά που ΠΡΕΠΕΙ να λαμβάνει υπόψη η απόφαση του δικαστηρίου, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα 
διευκολυνθεί σε αυτό από τις προτάσεις και μόνο των διαδίκων. Πολλές είναι οι φορές που διαφαίνεται από τα 
αιτήματα των γονέων αλλά και από τα «αποδεικτικά» στοιχεία που προσκομίζουν, ποιος έχει δυστυχώς το 
κακόβουλο σύνδρομο γονέα και ποιος πραγματικά αγωνιά για το συμφέρον των παιδιών. Μακάρι όλα αυτά να 
λαμβάνονταν υπόψη μέχρι σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ήταν αναγκαίο να αναμορφώσετε το οικογενειακό 
δίκαιο. Πιστεύω ότι θα είχαμε λιγότερους πικραμένους γονείς και λιγότερα συναισθηματικά κακοποιημένα 
παιδιά. Δεν είμαι νομικός, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βάλετε δικλείδες ασφαλείας, ώστε πραγματικά το παρόν 
νομοσχέδιο να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην ελληνική κοινωνία. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:22 | ΜΑΝΟΥΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΙΩΤΗΣ Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:03 | ΣΟΦΙΑ ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:40 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:43 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:43 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:48 | ΘΩΜΑΣ ΛΕΒΑΣ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:05 | ΜΑΡΙΑ Α. ΖΑΦΕΙΡΗ. Στο άρθρο 5 – Συμφέρον του τέκνου, πάλι λείπει η λέξη ΕΞΙΣΟΥ. 
«…πρωτίστως από την ουσιαστική ΕΞΙΣΟΥ συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του….» 
Επίσης : «…η απόφαση του δικαστηρίου ΠΡΕΠΕΙ να λαμβάνει ιδίως υπόψη…» Στο σημείο αυτό αντλώντας στοιχεία 
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από προσωπική εμπειρία επταετούς αντιδικίας γονέων, και στις 4 αποφάσεις (ασφαλιστικών μέτρων – 
μεταρρύθμισης αυτής – πρωτόδικη απόφαση εκδίκασης αγωγής – απόφαση εφετείου), μπήκαν πραγματικά «στην 
άκρη» εκτός των άλλων, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία περί σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου γονέα, περί της 
συμπεριφοράς κάθε γονέα και περί μη συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις. ΠΑΡΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΧΕΙ ΣΑΦΗ ΑΡΘΡΑ για τις παραπάνω περιπτώσεις και όχι μόνο. Πώς πραγματικά θα 
διασφαλίζεται αυτό από εδώ και πέρα ; οι γονείς που ήδη έχουν θέσει τέτοια πραγματικά περιστατικά υπόψη της 
Εληνικής Δικαιοσύνης, τί ακριβώς πρέπει να κάνουν μετά την ισχύ του παρόντος νόμου ; να θέσουν εκ νέου τα 
πριν και τα μετά ; Το πρόβλημα ήταν πραγματικά μόνο η έλλειψη επιμόρφωσης των δικαστών ; ή η «δυσκολία» 
εφαρμογής του νόμου ;Ειδικά σε σχέση με την μη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, εκδίδονται αθωωτικές 
αποφάσεις λόγω (από ότι πλέον διαφαίνεται και από την παραδοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης) έλλειψης 
αυστηρότητας εφαρμογής του νόμου έναντι του γονέα που ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια, από τα ποινικά 
δικαστήρια. Επίσης είδαμε να κραδένονται ως τρόπαια αθωωτικές αποφάσεις λόγω αρχειοθέτησης με την αλλαγή 
του Π.Κ. Επίσης είδαμε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελαχίστων αμφιβολιών ή λόγω συγγνωστής πλάνης. 
Οτιδήποτε δηλαδή για να μην ακουστεί το «ένοχη». Επίσης είδαμε το «θύμα» να γίνεται «θύτης» μέσω της 
μάστιγας των ψευδών καταμηνύσεων. Έλαβε την μικρότερη των ποινών αρκεί να ακουγόταν το «ένοχος» για να 
μην γύριζε αυτό «εναντίον» της ασκούσας την αποκλειστική επιμέλεια. Επίσης είδαμε στα ποινικά δικαστήρια, 
διαφωνία μεταξύ εισαγγελέων και δικαστών, ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου !!! Ακούσαμε 
εισαγγελέα να λέει στον πατέρα ότι έρχεστε εδώ και μας τρώτε τον χρόνο !!!Γονέας κρίθηκε ένοχος για 
συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ υπήρχε σχετική δικαστική απόφαση ότι η γονέας «αντικειμενικά είχε τελέσει το 
αποδιδόμενο σε αυτήν αδίκημα». Στο δικαστήριο ακούσαμε ότι ο εισαγγελέας διαφωνούσε με την δικαστή. Και 
δεν μιλάμε για το χωράφι του γείτονα αλλά για παιδικές ψυχές !Στο σημείο αυτό, επειδή παρακάτω, στο άρθρο 
14 του παρόντος, η μη συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις, αναφέρεται ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας, 
θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι πραγματικά αυτό θα αποδεικνύεται. ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΥΝ 
ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΟΥΝ 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:43 | ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΟΥΚΑ. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:34 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΕΖΥΡΗΣ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:09 | ΝΙΝΟΥ ΓΙΩΤΑ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:13 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:49 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΝΗΣ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:23 | ΧΡΥΣΑ ΜΑΡΑΚΗ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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21 Μαρτίου 2021, 19:33 | Γιώργος Κουνδουρακης Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:32 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ. Αρθρο 1511Το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:39 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:58 | ΕΛΕΝΗ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:47 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΑΝΔΡΕΟΥ. Διόρθωση διατύπωσης άρθρου 139 ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) 
(ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου) εισήχθη νέο άρθρο 1519,Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας. Παρακαλώ για αλλαγή και αφαίρεση της πρότασης «Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». Διότι με τα πραγματικά δεδομένα το κάθε πρόσφορο μέσο 
σημαίνει ότι: ο γονέας που έχει την επιμέλεια κάνει ασφαλιστικά μέτρα παίρνει στα χέρια του προσωρινή 
απόφαση και αλλάζει τόπο κατοικίας χωρίς να υπολογίζει τα θέλω του παιδιού, αποκόβοντας βίαια την 
επικοινωνία του με τον άλλον γονέα του. Είναι πολύ σημαντικό κενό στο νέο νομοθέτημα σας.  
 
21 Μαρτίου 2021, 18:45 | Δήμητρα Τ. Πραγματικά ποιό έναι το συμφέρον του παιδιού? Να μετακομίζει σε άλλη 
πόλη, να ζει σαν ορφανό απο πατέρα, να αλλάζει όλη η κοινωνική του πραγματικότητα, να χάνει τους φίλους του, 
τους συγγενείς του πατέρα του? ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οχι κύριοι συντάκτες του 
νομοσχεδίου. Ειναι δικαίωμα του παιδιού να μην αλλάξει η καθημερινότητα του μετά τη διάσπαση των γονέων 
του. Μετράει η γνώμη του παιδιού? Ανάλογα… αν το παιδί πει στον δικαστή ότι θέλει να μείνει με τη μητέρα του 
όλα καλά (μετράει η γνώμη του), όταν το παιδι πει ότι θέλει να μείνει με τον μπαμπά του ο δικαστής θεωρεί οτι η 
γνώμη του παιδιού είναι προιον επηρεασμού απο τον πατέρα που το βλέπει 2 ώρες την εβδομάδα. Πρέπει λοιπό 
το παιδί να εξετάζεται απο ειδικό επιστήμονα 
 
21 Μαρτίου 2021, 14:01 | Βασιλική. Άρθρο 1511 παρ.2Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την 1. ουσιαστική, ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και την φροντίδα του με 
εναλλασσόμενη διαμονή αυτού στις οικίες αμφότερων των γονέων και 2. την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου. Οι αναφερόμενες προσθήκες 
απαιτούνται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας (άρθρο 
18 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού, άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπ. αρ. 2079/2015 
ψήφισμα του Συμβουλίου της, πληθώρα διακρατικών και εγχώριων – διεπιστημονικών μελετών, τις επίσημες 
γνωμοδοτήσεις της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, του Συλλόγου 
Ελλήνων Ψυχολόγων, της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη (Παιδιού) καθώς και με την αρχή της 
ισότητας των δύο γονέων (άρθρα 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, άρθρο 1511 παρ. 3 Α.Κ.), που επιβάλουν την 
ενιαία και αδιάσπαστη γονική μέριμνα, για όλους τους γονείς, που δεν έχουν κριθεί ακατάλληλοι για το γονικό 
τους ρόλο.  
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21 Μαρτίου 2021, 13:29 | Αθανάσιος Παπαδημητριου - Ενοψει της αναμόρφωσης του Οικογενειακού Δικαίου 
και της έντονης δημόσιας συζήτησης, ιδίως σε σχέση με το θέμα της συν-επιμέλειας, η Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε., 
επίσημος επιστημονικός φορέας των Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου, επεξεργάστηκε τα θέματα που αφορούν τις 
επιπτώσεις του χωρισμού/ διαζυγίου των γονέων και της διάσπασης της οικογενειακής ενότητας στην ψυχική 
υγεία των παιδιών, και παραθέτει τις απόψεις της σχετικά. Ι. H εδραιωμένη επιστημονική γνώση, η σύγχρονη 
βιβλιογραφία*, και η κλινική πρακτική, επιβεβαιώνουν ότι για την ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών και για 
την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, είναι απαραίτητη η ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή τους, και η μεταξύ τους συνεργασία με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των παιδιών. ΙΙ. 
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό σύστημα, οι γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή των παιδιών τους, 
στις δε περιπτώσεις διάσπασης του οικογενειακού δεσμού, εφόσον οι γονείς δεν συμφωνούν μεταξύ τους, το 
δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού, είτε στον έναν γονέα, είτε και στους δύο, σε 
διάφορους χρονικούς ή λειτουργικούς συνδυασμούς συν-επιμέλειας, είτε σε τρίτο άτομο, με βασικό κριτήριο τη 
διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. ΙΙΙ. Εξαιρετικά σημαντικά σημεία σε σχέση με το συμφέρον του παιδιού 
είναι η αξιολόγηση της επάρκειας / καταλληλότητας κάθε γονέα στην άσκηση του ρόλου του και της δυνατότητας 
ανταπόκρισής του στις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, όπως επίσης και η εκτίμηση των 
σχέσεων του παιδιού με τον κάθε γονέα. Και για μεν τη γονική επάρκεια, τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται 
εκ των προτέρων αυτονόητη η δυνατότητα των γονέων να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών τους, οι δε σχέσεις 
του παιδιού με τον κάθε γονέα, δεν διαμορφώνονται «εν κενώ» μετά το χωρισμό τους αλλά αποτελούν συνέχεια 
της προηγούμενης φάσης ζωής της οικογένειας. Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την ψυχική υγεία και την 
κοινωνική προσαρμογή των παιδιών μετά το χωρισμό των γονέων τους, είναι η συνεργασία των γονέων πριν, στη 
διάρκεια, και μετά το χωρισμό τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα παιδιά των έντονα συγκρουσιακών διαζυγίων 
αναφέρονται ως τα «παιδιά του Αρμαγεδδώνα», οι δε επιπτώσεις των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και της 
αντιδικίας των γονέων στην ψυχική τους υγεία είναι ολέθριες. Επομένως, κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ελεύθερου συγκρούσεων. 
ΙV. Εξαιρετικής σημασίας για τη ρύθμιση της επιμέλειας είναι επίσης η ηλικία του παιδιού, δεδομένου ότι οι 
ανάγκες του παιδιού και η δυνατότητα προσαρμογής του διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το 
αναπτυξιακό στάδιο, ατομικά χαρακτηριστικά, και ενδεχόμενες συναισθηματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες. 
Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο, να εξασφαλίζεται σταθερότητα στο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. σχολείο, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, κύκλος συνομηλίκων, κ.λπ.) και στις συνθήκες ανατροφής. Ιδίως τα βρέφη και νήπια, 
έχουν ανάγκη από σταθερά σημεία αναφοράς καθώς σε περιπτώσεις συνεχόμενων μεταβολών στο περιβάλλον 
τους εκδηλώνουν συμπτώματα άγχους και συναισθηματικές δυσκολίες, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά και οι 
έφηβοι, έχουν ανάγκη από σταθερό περιβάλλον, για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με συνομηλίκους, και 
από σταθερότητα στον τρόπο ανατροφής. V. Όσον αφορά τις μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της συν-
επιμέλειας, και επομένως της εναλλασσόμενης διαμονής των παιδιών, στην ψυχική υγεία παιδιών και γονέων, τα 
συμπεράσματα είναι αντικρουόμενα και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, προς το παρόν τουλάχιστον, με 
επιφύλαξη. Οι περισσότερες μελέτες είναι συγχρονικές, λόγω και της πρόσφατης σχετικά εφαρμογής της χρονικής 
συν-επιμέλειας, τα δείγματα είναι μικρά, και δεν υπάρχουν διαμήκεις μελέτες που να επιβεβαιώνουν τις όποιες 
επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Επιπρόσθετα, μελέτες που αναφέρουν θετικά αποτελέσματα, προέρχονται από 
χώρες με διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες όπου η επιλογή της συν-επιμέλειας έχει γίνει από τους ίδιους τους 
γονείς με έγκριση και υποστήριξη των δικαστικών ή/και κοινωνικών υπηρεσιών. Επομένως, δεν αντανακλούν το 
ποσοστό του χρόνου που μοιράζονται τα παιδιά με καθένα από τους δύο γονείς, αλλά τη θετική μάλλον επίδραση 
της συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των γονέων. Αντίθετα, στα συγκρουσιακά διαζύγια οι γονείς 
αναλώνονται στην επίλυση των δικών τους ενδοψυχικών και διαπροσωπικών προβλημάτων και δεν είναι σε θέση 
να θέσουν σε προτεραιότητα τις ανάγκες των παιδιών, με αρνητικές συνέπειες στον ψυχισμό και την εξέλιξή τους. 
Τα αίτια των γονικών συγκρούσεων συχνά είναι πολύ βαθύτερα, και δεν αναμένεται να λυθούν απλά με το 
ισόχρονο μοίρασμα της επιμέλειας, αλλά με κατάλληλη υποστήριξη των γονέων, όπως προτείνεται παρακάτω. VI. 
Συμπερασματικά, προκειμένου τα παιδιά να δομήσουν υγιή ψυχισμό και να εξελιχθούν προσωπικά και κοινωνικά, 
έχουν απόλυτη ανάγκη από γονείς επαρκείς και συνεργαζόμενους στην φροντίδα και ανατροφή τους, και από 
σταθερή και προβλέψιμη καθημερινότητα, σύμφωνα πάντοτε με τις αναπτυξιακές και ατομικές τους ανάγκες. Η 
ρύθμιση της επιμέλειας, είτε συναινετικά είτε με απόφαση Δικαστηρίου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω 
και να αποφασίζεται με κριτήριο το συμφέρον του συγκεκριμένου κάθε φορά παιδιού. Και προκειμένου να 
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διασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού η ουσία των αποφάσεων πρέπει να εκπληρώνει τις βασικές 
συναισθηματικές και αναπτυξιακές του ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τη συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού, η 
αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, και άλλους 
εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. VII. Η άποψη της Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε. είναι ότι πρέπει να 
προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιών-γονέων, και κάθε φορά να επιλέγεται η 
καταλληλότερη για το συγκεκριμένο παιδί, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση συν-
επιμέλειας ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των παιδιών με καθένα από τους δύο γονείς. Στις περιπτώσεις 
όπου οι γονείς διαφωνούν έντονα και δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για την επιμέλεια των παιδιών 
τους, επιβάλλεται να προβλεφθεί μια σειρά μέτρων για την προστασία των παιδιών και την διασφάλιση της κατά 
το δυνατόν βέλτιστης επαφής και επικοινωνίας και με τους δύο γονείς. Ως τέτοια μέτρα προτείνονται: 1. Η 
υποχρέωση των αντιδικούντων γονέων να παρακολουθήσουν, πριν την προσφυγή στο δικαστήριο, συνεδρίες 
οικογενειακής διαμεσολάβησης από ειδικά εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους διαμεσολαβητές ειδικούς 
ψυχικής υγείας. Στόχος της διαμεσολάβησης θα είναι η προαγωγή της λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ των 
γονέων και η δημιουργία ενός σχεδίου ανατροφής των παιδιών, το οποίο θα αναγνωρίζει και θα ανταποκρίνεται 
στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Η συμφωνία των γονέων για τη ρύθμιση της επιμέλειας, της επικοινωνίας, και 
της διατροφής, και το σχέδιο ανατροφής, θα υποβάλλονται προς κρίση στο δικαστήριο. 2. Από τη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης μπορεί να προκύψει ότι ενδείκνυται ή/και επιβάλλεται η συμβουλευτική γονέων από ειδικούς 
ψυχικής υγείας, με στόχο, μέσω της ουσιαστικής κατανόησης των αναγκών, των συναισθημάτων, και της 
συμπεριφοράς των παιδιών μετά το χωρισμό, να προωθηθεί η κατάλληλη ανταπόκριση κάθε γονέα στις ανάγκες 
των παιδιών, και να υποστηριχθούν οι γονείς στο ρόλο τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θεωρούμε ότι 
οι αλλαγές που συμβαίνουν μετά το χωρισμό των γονέων και τη διάσπαση της οικογενειακής ενότητας επηρεάζουν 
τη ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, επομένως ο θεσμός της συμβουλευτικής γονέων σε 
κάθε περίπτωση διαζυγίου, θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος. 3. Επιπλέον, η Πολιτεία θα πρέπει 
να θεσμοθετήσει το Οικογενειακό δικαστήριο, στο οποίο οπωσδήποτε θα προβλέπεται η δημιουργία 
διεπιστημονικής ομάδας με θέσεις ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, με 
εξειδίκευση στο πεδίο αυτό, που θα εκτιμούν την κάθε περίπτωση και θα επικουρούν τον δικαστή στην απόφασή 
του. Την έλλειψη αυτή «υποκαθιστούν» σήμερα οι αντίδικοι γονείς, προσκομίζοντας γνωματεύσεις από ειδικούς 
ψυχικής υγείας, συνήθως αντικρουόμενες, τις οποίες λαμβάνουν κατά περίπτωση υπόψη οι δικαστές, 
αναλώνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από τη ζωή των παιδιών, αλλά και των ιδίων, δαπανώντας μεγάλα ποσά, και 
επιβαρύνοντας την απονομή της δικαιοσύνης. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά κυρίως γιατί η ανάπτυξη των 
παιδιών δεν μπορεί να περιμένει, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική, την ταχεία διεκπεραίωση αυτών των 
οικογενειακών υποθέσεων. Οι Ψυχίατροι Παιδιού και Εφήβου, πιστεύουμε πως με αυτή την τριπλή θεσμική 
πλαισίωση, υποχρεωτική διαμεσολάβηση από ειδικούς ψυχικής υγείας – συμβουλευτική γονέων – οικογενειακό 
δικαστήριο, θα υποστηριχθούν οι γονείς στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου, με στόχο το όφελος του παιδιού 
και την διασφάλιση μιας αρμονικής και ισότιμης σχέσης του και με τους δύο γονείς. Ειδικά για την πρόταση 
νομοθετικής ρύθμισης της συν-επιμέλειας ως «υποχρεωτικής», που όπως εξαγγέλθηκε έχει σκοπό να 
προστατεύσει τα παιδιά από την εργαλειοποίησή τους εν μέσω συγκρουσιακών διαζυγίων αλλά και να 
διασφαλίσει τα δικαιώματα των γονέων στο να μοιράζονται τη ζωή των παιδιών τους, επειδή κάθε περίπτωση 
παιδιού και γονέων είναι διαφορετική, και ιδίως επειδή στα συγκρουσιακά διαζύγια υπάρχουν όλα τα 
προαναφερόμενα πολύπλοκα θέματα της ψυχικής ζωής των γονέων και των παιδιών, θεωρούμε ότι 
“σολομώντειες λύσεις” δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, γι’ αυτό και η μορφή της επιμέλειας δεν πρέπει 
να ρυθμίζεται άκαμπτα και οριζόντια. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε τη νομοθετική πρόβλεψη της 
παρακολούθησης, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, της εφαρμογής των αποφάσεων ανάθεσης 
επιμέλειας και του ελέγχου των αποτελεσμάτων τους, όπως επίσης και της αναθεώρησης των αποφάσεων, όποτε 
προκύπτει ανάγκη. Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου παραμένει στη 
διάθεση της Πολιτείας για οποιαδήποτε περαιτέρω συμβολή στο συγκεκριμένο έργο, εφόσον της ζητηθεί. Το Δ.Σ. 
της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων 
 
20 Μαρτίου 2021, 23:42 | Δήμητρα Μπουκουβάλα-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια. Έχω σοβαρές αμφιβολίες για 
το έργο των δικαστών και για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης. Πώς θα κρίνει ο δικαστής την ικανότητα 
και την πρόθεση του καθενός γονέα για συνεννόηση και σεβασμό με τον άλλο; Εδώ ίσως θα ήταν ωφέλιμο αν 
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προβλεπόταν μια συνεργασία ανάμεσα σε διαμεσολαβητή ή σύμβουλο ψυχικής υγείας και δικαστή, όπου οι 
γονείς θα κατέφευγαν υποχρεωτικά πριν το Δικαστήριο για κάποιες συνεδρίες, ώστε να ελεγχθεί η πρόθεσή τους 
να συνεργαστούν ως προς την άσκηση της γονικής μέριμνας. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια υπηρεσία 
«συμβουλευτική γονέων μετά από το διαζύγιο», ώστε να προσφεύγουν οι γονείς πριν ρυθμίσουν τα θέματα 
επικοινωνίας, επιμέλειας και διατροφής των τέκνων τους, με σκοπό να βρουν υποστήριξη απέναντι σε 
δυσλειτουργικές συμπεριφορές και προβλήματα, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τα παιδιά 
τους. Επίσης για το αν θα πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του τέκνου σχετικά με την άσκηση της 
γονικής μέριμνας από τους γονείς του, η άποψή μου είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και πάντα ενώπιον και υπό την καθοδήγηση ειδικού και όχι ενώπιον του δικαστή. Το να βάλεις ένα 
παιδί να επιλέξει τον έναν από τους δύο γονείς του και ταυτόχρονα να απορρίψει τον άλλο, από μόνο του συνιστά 
κακοποίηση του παιδιού. 
 
20 Μαρτίου 2021, 22:23 | ΜΑΡΙΑ. Το συμφέρον του τέκνου είναι ένα για όλα τα παιδιά του κόσμου; Πως 
εξυπηρετείται ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ από την κοινή ανατροφή των δύο γονέων; Όταν τα ζευγάρια είναι παντρεμένα 
αφιερώνουν το ΊΔΙΟ ΧΡΟΝΟ στην ανατροφή των παιδιών τους; ΤΟ περίφημο 50-50; Από κοινού και εξίσου; Σε ποια 
ελληνική οικογένεια συμβαίνει αυτό που προσπαθείτε τώρα να επιβάλλετε στο διαζύγιο με αυτό το νομοσχέδιο; 
Μήπως όταν ένα ζευγάρι είναι παντρεμένο παίρνει η μαμά τον μπαμπά τηλέφωνο να τον ρωτήσει αν συμφωνεί 
να βγάλει το παιδί βόλτα στο πάρκο ή και το ανάποδο; Ή τον ενημερώνει αν έφαγε το μεσημέρι παστίτσιο ή 
κανελλόνια; Ή μήπως ανταλάσσουν email για την καθημερινότητα του ενός, δύο η και τριων ενδεχομένων παιδιών 
που έχουν; Ή μήπως το βράδυ όταν είτε ο ένας είτε και οι δύο γυρνούν από τις δουλειές του ενημερώνουν ο ένας 
τον άλλον για το πως πέρασε την ημέρα του το παιδί/παιδιά; Άρα αν δεν γίνεται το παραπάνω (ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΟΛΟΙ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ) τελικά τι μας λέτε; Πως οι οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά 
μαζί και που ΔΕΝ ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΝ τον ίδιο χρόνο ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
αφού εσείς τώρα ισχυρίζεστε οτι το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ; Ας μην προσβάλετε περαιτέρω την νοημοσύνη μας. 
Όλοι κατανοούμε την αστοχία μιας επιβεβλημένης συνεπιμέλειας. Και όλοι ξέρουμε που θα οδηγηθούν σύντομα 
όλοι αν τελικά ψηφιστεί σε αυτή την μορφή το εν λογω νομοσχέδιο. Μόνο ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ δεν 
πρόκειται να δημιουργήσει. Κουράγιο σε όλους μας. 
 
20 Μαρτίου 2021, 22:11 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ. Το συμφέρον των παιδιών και η μη εργαλοιοποίηση αυτών από τον γονέα 
που παίρνει με κλειστά μάτια την επιμέλεια του, χωρίς να ελεχθεί για την καταλληλότητα του, δεν σφραγίζεται 
χωρίς την έννοια της συνεπιμέλειας, όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα κράτη της Ευρώπης. Το σχέδιο νόμου 
έτσι όπως έχει γραφτεί δεν δίνει ξεκάθαρα δύναμη και προστασία στα παιδιά μας. Θα πρέπει να γραφτεί ξεκάθαρα 
ότι η από κοινού και ίση γονική μέριμνα αφορά την συνεπιμέλεια 50% σε κάθε γονέα, γιατί αυτό ειναι το 
πραγματικό συμφέρον των παιδιών. Προχωρήστε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις σας στην Βουλή, όπου ξεκάθαρα 
αναφέρατε ενώπιον ολόκληρου του Ελληνικού λαού, ότι η συνεπιμέλεια ειναι δεδομένη για εσάς και αφορά την 
ίση φυσική παρουσία των γονέων προς τα παιδιά. Ήρθε η στιγμή βάση των δεσμεύσεων σας να γράψετε ιστορία, 
ώστε τα παιδιά μας να σας σηκώσουν στα χέρια. Εμπρός λοιπόν, κάντε το σωστό και γράψτε στις καρδιές όλων 
των παιδιών, ότι εσείς είστε ο πραγματικός τους Πατέρας. . 
 
20 Μαρτίου 2021, 21:20 | Αντωνόπουλος Διονύσης. Η ισότιμη επιμέλεια του τέκνου και απο τους 2 γονείς, είναι 
το ζητούμενο σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη χώρα της Ευρώπης. Είναι ευκαιρία για μιά συντηρητική 
κυβέρνηση, να αποδείξει έμπρακτα οτι οι μεγάλες τομές στην κοινωνία, δεν πραγματοποιούνται μόνο απο 
προόδευτικές κυβερνήσεις, οπως πχ ο θεσμός του πολιτικού γάμου ή η αποποινικοποίηση της μοιχίας. Το σχέδιο 
νόμου έτσι όπως παρουσιάζεται δεν δίνει συνεπιμέλεια. Θα πρέπει να δωθεί συνεπιμέλεια 50% σε κάθε γονέα, 
γιατί αυτο ειναι το συμφέρον των παιδιών, αλλα και της χώρας. Εμπρός λοιπόν, γράψτε ιστορία. 
 
20 Μαρτίου 2021, 21:41 | Ελίνα  Για το συμφέρον του τέκνου είναι επιβεβλημένη η εξέταση και των δύο γονέων 
σε ψυχολογικό-ψυχιατρικό επίπεδο και μάλιστα όχι μόνο μία φορά, αλλά σε μόνιμη βάση. Υπάρχουν γονείς οι 
οποίοι, αν και έχουν την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού τους, δε βλέπουν ως εχθρό τον άλλο γονέα ούτε 
κάνουν κατάχρηση των δικαιωμάτων που τους δίνει μία δικαστική απόφαση. Αντίθετα, προτρέπουν το παιδί να 
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έχει μία ομαλή και αρμονική σχέση με τον άλλο γονέα, διευκολύνοντας με διάφορους τρόπους τη μεταξύ τους 
επικοινωνία και το χτίσιμο ενός στενού συναισθηματικού-ψυχικού δεσμού. Συγχρόνως όμως, υπάρχουν και γονείς 
οι οποίοι επειδή ακριβώς δεν έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους κυριεύονται από μίσος και κακία και γι’ αυτό 
επιδίδονται σε έναν ανελέητο και άδικο πόλεμο κατά του άλλου γονέα, κατασκευάζοντας ψεύτικα αποδεικτικά 
στοιχεία, προβαίνοντας συνεχώς σε ψευδείς καταγγελίες στην αστυνομία και τον εισαγγελέα, κάνοντας ψευδείς 
μηνύσεις και βάζοντας ψευδομάρτυρες να καταθέτουν στο δικαστήριο. Με άλλα λόγια, προκειμένου να 
ικανοποιήσουν την αρρώστια τους που λέγεται δικομανία και πάνω απ’ όλα τη δίψα τους για εκδίκηση, 
καταδιώκουν δικαστικά τον άλλο γονέα που είναι σωστός, κάνοντας μαρτύριο τη ζωή του, αφού τον αναγκάζουν 
να σέρνεται συνεχώς στα δικαστήρια και να δίνει εξηγήσεις για πράγματα για τα οποία δεν έχει ευθύνη. Αυτοί οι 
άνθρωποι είναι προφανώς τοξικοί, ζουν σε έναν δικό τους κόσμο, αδυνατώντας πλήρως να αντιληφθούν ότι 
βλάπτουν ανεπανόρθωτα την ψυχική υγεία και ισορροπία των παιδιών τους, των οποίων τελικά διαλύουν τις ζωές. 
Και φυσικά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι χρειάζονται οι ίδιοι βοήθεια… Γι’ αυτό λοιπόν, πρέπει να θεσπιστεί η 
υποχρεωτική ψυχιατρική εξέταση και συνεχής παρακολούθηση των γονέων από εξειδικευμένους επιστήμονες, 
ώστε να αποκλειστούν από τη ζωή του παιδιού οι τοξικοί άνθρωποι που την κάνουν κόλαση. Ίσως ακούγεται βαρύ, 
αλλά καμιά φορά ίσως είναι προτιμότερο για το συμφέρον του παιδιού να απομακρυνθεί για πάντα ένας τέτοιος 
γονέας ο οποίος μονίμως δημιουργεί προβλήματα βάζοντας παντού εμπόδια. Αλήθεια, τί παράδειγμα θα δώσει 
στο παιδί του ένας τέτοιος άνθρωπος; Τί θα του μάθει; Τί θα του διδάξει; Πώς να εκδικείται και πώς να 
καταστρέφει τις ζωές των άλλων; 
 
20 Μαρτίου 2021, 18:09 | ΔΗΜΗΤΡΑ. Δεν ειναι το συμφέρον του παιδιού να βλέπει τους γονείς του να 
σκοτώνονται ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα για το παιδί. το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει μόνιμη 
κατοικία ηρεμία και ασφάλεια. 
 
20 Μαρτίου 2021, 15:11 | Αλεξάνδρα Π. Πλαστε μια εικόνα σας παρακαλώ. Ένα παιδί τεσσάρων ετών, 
ισορροπημένο και χαρούμενο. Και μια μεταστροφή. Δεν κοιμάται πια ποτε στο κρεβάτι του, είναι νευρικό, 
άκεφο,παλινδρομεί σε προηγούμενα στάδια ανάπτυξης. Ένα βράδυ λοιπόν λέει στη μητέρα του: «Μαμα ο 
μπαμπάς λέει πως θα κοιμάμαι τα μισά βράδια σε εσένα και ένα σε εκείνον»! Δάκρυα στα μάτια, αγκομαχά,βλέπει 
εφιάλτες. Αυτό είναι το συμφέρον του παιδιού; Έτσι το αντιλαμβάνεστε εσείς; Οι λέξεις ασφάλεια, σταθερότητα, 
ηρεμία,ενσυναισθηση σας λένε κάτι; Σας φαίνεται επιφανειακή η εικόνα μήπως; Εμένα όχι! Γιατί μιλαμε για το 
παιδί μου!!! Και το συμφέρον του δεν θα το επιβάλει με το ζόρι κανένα Lobby! Να μου φέρετε όσους 
παιδοψυχολόγους θέλετε να ακούσω με τα αυτιά μου πως θα είναι προς το συμφέρον μιας τετράχρονης να 
αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη, ξανά, η ζωή της!Μην παίζετε με τα παιδιά μας! 
 
20 Μαρτίου 2021, 14:54 | Vladimiros Ο τόπος διαμονής των παιδιών πρέπει να είναι η πόλη και το σπίτι που 
μεγάλωσαν και μετά από τον χωρισμό των γονέων τους δεν μπορεί να επιτρέπεται Όποιος θέλει να παίρνει τα 
παιδιά και να εξαφανίζεται με τα παιδιά. Εάν κάποιος από τους δύο γονείς θέλει να φύγει δεν πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τα παιδιά σαν βαλίτσα. Το αν πρέπει να φύγει ένα παιδί από μία πόλη πρέπει να το αποφασίσουν 
μόνο και μόνο οι δύο γονείς και όχι δικαστικά, δεν μπορεί με ψέματα Να πούνε ότι θέλουν και το δικαστήριο να 
τους δώσει το δικαίωμα να φεύγουν. 
 
20 Μαρτίου 2021, 14:51 | Γιωργος Μάλλον πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε παιδιά στην Ελλάδα είμαστε 
κατώτερο είδος εμείς οι άντρες ,δεν εξηγείται γιατί να έχουμε λιγότερο χρόνο. 
 
20 Μαρτίου 2021, 14:02 | Vladimiros. Ο τόπος διαμονής των παιδιών πρέπει να είναι η πόλη και το σπίτι που 
μεγάλωσαν και μετά από τον χωρισμό των γονέων τους δεν μπορεί να επιτρέπεται Όποιος θέλει να παίρνει τα 
παιδιά και να εξαφανίζεται με τα παιδιά. Εάν κάποιος από τους δύο γονείς θέλει να φύγει δεν πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τα παιδιά σαν βαλίτσα. Το αν πρέπει να φύγει ένα παιδί από μία πόλη πρέπει να το αποφασίσουν 
μόνο και μόνο οι δύο γονείς και όχι δικαστικά, δεν μπορεί με ψέματα Να πούνε ότι θέλουν και το δικαστήριο να 
τους δώσει το δικαίωμα να φεύγουν. 
 



1809 
 

20 Μαρτίου 2021, 14:06 | Γιωργος . Μάλλον πρέπει να σταματήσουμε εμείς οι άντρες εδώ στην Ελλάδα να 
κάνουμε παιδιά είμαστε κατώτερο είδος, δεν εξηγείται αλλιώς γιατί να έχουμε λιγότερο χρόνο 
 
20 Μαρτίου 2021, 10:01 | Απόστολος Μπερτσιμάς. το κάθε παιδί έχει δυο γονείς και όταν χωρίζουν πρέπει να 
υπάρχουν και οι 2 γονείς στην ζωή των παιδιών. δεν είναι σωστό ο πατέρας να είναι τουρίστας η ο διασκεδαστής 
ενός Σαββατοκύριακου. είναι ντροπή να λέει μια απόφαση επιμέλειας ότι χρειάζεται το παιδί το πρότυπο του 
πατέρα και πότε τον βλέπει τον πατέρα? 48 ώρες τον μήνα? ωραίο πρότυπο. σαφώς και πρέπει να ερωτάτε το 
παιδί με ποιον γονέα θέλει να μείνει τα παιδιά ξέρουν και καταλαβαίνουν πολλά περισσότερα από εμάς. τι γίνετε 
όμως με τα παιδιά που μένουν με τον γονέα που δεν θέλουν? σήμερα ένα παιδί στα 15 του μπορεί να επιλέξει 
σεξουαλικό προσανατολισμό η ακόμα και φύλλο, αλλά στην Ελλάδα δεν μπορεί ένα παιδί 10-12 χρονών να 
επιλέξει με ποιον Γονέα θέλει να μείνει. πρέπει αυτό το λάθος που γίνετε στην Ελλάδα να σταματήσει για το καλό 
των παιδιών, να σταματήσει ο ρατσισμός κατά του πατέρα, να σταματήσουν τα Ελληνικά δικαστήρια να βγάζουν 
αποφάσεις με επιμέλεια στην μάνα λες και είναι ευαγγέλιο, να σταματήσει η αποξένωση του πάτερα. 
 
20 Μαρτίου 2021, 09:50 | ΚΑΛΛΙΑ Το νομοσχέδιο έχει ως επίκεντρο το συμφέρον του γονέα που δεν έχει την 
επιμέλεια και όχι του τέκνου, αλλά επειδή δεν μπορεί αυτό να διατυπωθεί ευθέως το βαφτίζουμε δήθεν συμφέρον 
τέκνου, το επικοινωνούμε στα ΜΜΕ, ως δήθεν δίκαιο και κατηγορούμε τις μανάδες, για τις οποίες έχει προνοήσει 
η ίδια η φύση πριν τον Υπουργό, για το ρόλο που θα πρέπει να έχουν στο να έρθει μια ζωή στον κόσμο… Το 
συμφέρον του τέκνου είναι πρωτίστως η ηρεμία του – η οποία θα κλονιστεί από τις συνεχείς καθημερινές πλέον 
διενέξεις μεταξύ των γονέων του, οι οποίες αναμένονται με την κοινή λογική, η οποία απουσιάζει παντελώς από 
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τα παιδιά δεν είναι ποσοστό χρόνου ούτε εταιρικές μερίδες. Έχουν καθημερινό 
πρόγραμμα με σχολεία, φροντιστήρια κλπ το οποίο θα διαταραχτεί, αφού οι γονείς τους θα μαλώνουν συνεχώς 
και αυτά θα συσσωρεύουν στην ψυχή τους όλη αυτή την τοξικότητα, με απρόβλεπτες μελλοντικές συνέπειες. Αν 
σε αυτό το ποσοστό του χρόνου προστεθούν ως συνιστώσα πρώην πεθερές κλπ που ασκούν de facto γονική 
μεριμνα, γίνονται συχνά αιτία αιτία διαζυγίων και διενέξεων και η παρέμβαση των οποίων δεν αντιμετωπίζεται 
στο νομοσχέδιο, αντιθέτως αναγορεύονται έμμεσα σε επιμελητές ανηλίκων, ισότιμες με τη μητέρα, η εξίσωση 
καταλήγει σε τσουνάμι… Επίσης, η προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει η άποψή του τέκνου να είναι προϊόν 
καθοδήγησης ή υποβολής, θα πρέπει να διευκρινιστεί το πως θα αποδεικνύεται, διότι αναμένεται να το 
επικαλείται πάντα ο γονέας τον οποίο το τέκνο δεν προτιμά, με κίνδυνο, αντί αυτό να ληφθεί υπόψη προς όφελος 
του τέκνου, αντιθέτως να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα γονικής αποξένωσης από τον έτερο γονέα και αφαίρεσης 
της επιμέλειας, γεγονός που θα καταστεί εις βάρος του τέκνου, εν τέλει. Κοινώς, όταν το τέκνο επιλέγει έναν από 
τους δύο, εν τέλει θα τον στερείται καθώς είναι πιθανό να γίνει βιομηχανία στρεψοδικίας και δήθεν γονικής 
αποξένωσης σε βάρος του γονέα της επιλογής του τέκνου…. Κοινώς είναι πολύ κάλο πάτημα για τον γονέα που 
δεν έχει την επιμέλεια να την αφαιρέσει εν τέλει από τη μητέρα κατά κανόνα, την οποία έχρησε η ίδια η φύση 
μητέρα και που πλέον έχει καταστεί σύμφωνα με τον κ. Τσιλιμπουνιδάκη “μισθώτρια του τέκνου για 9 μήνες” 
(βλέπε τη συνέντευξη του κ. Τσιλιπουνιδάκη στον κ. Αρναούγλου, όπου είπε χαρακτηριστικά “Υπάρχουν πολλοί 
μπαμπάδες που πληρώνουν πολύ ακριβά το “ενοίκιο” της κυοφορίας των 9 μηνών” , οπότε πλέον σύμφωνα με το 
νέο νόμο το τέκνο επιστρέφει στον εκμισθωτή, ήτοι την πατριαρχία!!!… Για τη δήλωση αυτή που έκανε δημοσίως 
ο συγκεκριμένος κύριος δεν έχει ζητήσει ποτέ συγνώμη από τις μητέρες που με κίνδυνο της ζωής τους γεννάνε τα 
παιδιά τους, χειρουργούνται και πολλές φορές πεθαίνουν στη γέννα ή έχουν μόνιμα προβλήματα. Ο κ. 
Τσιλιπουνιδάκης, ο οποίος έχει βγει μπροστά σε όλο αυτό, εξισώνει ανεπίτρεπτα προσωπικά του βιώματα, τα 
οποία σέβομαι προσωπικά, προβάλλοντας τα μέσω της αναγνωρισιμότητας που έχει και που σε πολλές 
περιπτώσεις του έχουν δώσει και γυναίκες τηλεθεάτριες και χρησιμοποιεί δημοσίως εκφράσεις όπως “ενοίκιο της 
κυοφορίας των 9 μηνών” το γενικότερο κλίμα των οποίων σε καμία περιπτωση δε θα πρέπει να υιοθετηθεί 
νομοθετικά . Όσοι και όσες παραβιάζουν τα δικαιώματα του άλλου γονέα θα πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση 
και όχι οριζόντια, καθώς αυτό είναι νομικά επικίνδυνο. Μπορείτε να εφεύρετε 1002 νομικά δήθεν επιχειρήματα, 
προκειμένου να μεταβιβάσετε το προβλημα σε όλα τα παιδιά οριζόντια. Δεν μπορείτε όμως να εξισώσετε την ίδια 
τη φύση, η οποία έχει προνοήσει ως σοφοτερη όλων και έχει δώσει σαφή ψυχο-συναισθηματική υπεροχή στη 
σχέση μάνας-τέκνου, η οποία έχει σκοπίμως παραληφθεί από το συγκεκριμένο νομοσχεδιο. Και η φύση όταν 
παραβιαστεί, εχει αποδειχτεί ότι εκδικείται, εν προκειμένω με τα ψυχολογικά προβλήματα που θα παρουσιάσουν 
τα τέκνα από όλες αυτές τις συγκρούσεις και που στο τέλος υπάρχει ο κίνδυνος να κριθούν λόγω των συγκρούσεων 
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ακατάλληλοι και οι δύο γονείς και τα τέκνα να μεγαλώσουν στα ιδρύματα ή στην καλύτερη περίπτωση στα 
γραφεία των ψυχολόγων, οι οποίοι θα κάνουν χρυσές δουλειές. 
 
20 Μαρτίου 2021, 08:07 | Οικονομοπουλος Χαρίλαος 1511 παράγραφος 2…»πρωτίστως από την ισοχρονη 
συμμετοχή…». Ο νομοθέτης οφείλει να δώσει τέλος στον παραλογισμό που θέλει γονείς δύο ταχυτήτων. 
 
20 Μαρτίου 2021, 03:46 | Πιταρά Αντωνία. Συνεπιμέλεια και μόνο. Γονική μέριμνα είναι κατά το άρθρο ένα 
κατευναστικό τυράκι άχρηστο στην ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Κι αν κρίνω από διάφορα σχόλια παρότι 
γυναίκα ντρέπομαι που μητέρες χρησιμοποιούν τα παιδιά για τις ψυχολογικές και οικονομικές τους ανάγκες. Όταν 
αποδεδειγμένα ο γονέας ενδιαφέρεται σε βάθος για το παιδί του δεν πρέπει να του το στερούν. Καλά τα 
νομικίστικα αλλά υπάρχει και η ουσία στο μεγάλωμα ενός παιδιού. Ίσα δικαιώματα και για τους 2 γονείς , ίσες 
υποχρεώσεις και υποχρεωτική ψυχολογική εξέταση και των δύο γονέων. 
 
19 Μαρτίου 2021, 23:54 | Αθανάσιος. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων 
 
19 Μαρτίου 2021, 22:10 | Ελίνα. Σ’ αυτό το άρθρο πρέπει να προστεθεί και άλλη μία φράση όσον αφορά στο τί 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το Δικαστήριο για την έκδοση απόφασης: «Η απόφαση του Δικαστηρίου πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της ψυχικής υγείας και των δύο γονέων, ορίζοντας υποχρεωτικά την ψυχιατρική 
τους εξέταση από ειδικούς πραγματογνώμονες», καθώς είναι αλήθεια ότι οι εμμονές, οι ψυχικές διαταραχές και 
τα ψυχολογικά προβλήματα ενός γονέα δεν τον καθιστούν ικανό να συμβάλει ουσιαστικά στην ανατροφή και 
φροντίδα του παιδιού του, άρα δεν είναι προς το συμφέρον του τέκνου. 
 
19 Μαρτίου 2021, 22:53 | Αθηνα. Ποιο συμφέρον παιδιού, είναι δυνατόν;;; εγώ είμαι χωρισμένη αυτή τη στιγμή, 
με τον πατέρα έχουμε άριστη σχέση και το λατρεύει το παιδί του. Πριν χωρίσουμε η αναλογία που είχε ο καθένας 
το παιδί ήταν 80 εγώ 20 ο πατέρας. Τώρα σύμφωνα με το ωράριο του το βλέπει το ίδιο αλλά φυσικά κι έχει το 
ελευθερο να το βλέπει και παραπάνω αν θέλει. Πιστεύετε ότι το 3 χρόνο θέλει παραπάνω τον μπαμπά του από τη 
μητρική φιγούρα; το τρίχρονο θέλει τη μαμά γιατί ο Μπαμπάς και 10 μέρες να εξαφανιστεί δεν θα τον πειράξει 
γιατί έχει τη μαμά. Και αντε εγώ είμαι από τις τυχερές. Η άλλη η μάνα που έχει τον παλαβό που πάει και φωνάζει 
κάτω απ το μπαλκόνι της και σίγουρα κάνει τα ίδια και στο παιδί τι φταίει. Για να ακολουθήσετε την Ευρώπη θα 
μας πάτε 100 χρόνια πίσω που ο άντρας έδερνε τη γυναίκα κι αυτή έλεγε ευχαριστώ.. Αίσχος και ντροπή. Ρωτήστε 
πρώτα τις μάνες σας πριν το ψηφίσετε αυτό το πράγμα 
 
19 Μαρτίου 2021, 21:37 | Νικος Η γονεϊκή αποξένωση και τα διαζύγια έχουν καταστεί ενα κοινωνικό φαινόμενο 
με καταιγιστική μορφή το οποίο έχει επιπτώσεις στα θεμέλια του έθνους. Η υπογεννητικότητα οφείλετε σε όλες 
αυτές τις καθιερωμένες πρακτικές των δικαστηρίων. Σύντομα το επόμενο οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα θα 
είναι η σαρία. Προφανώς μετά τη χειραφέτηση της γυναίκας κάποια απωθημένα και σύνδρομα από την εποχή της 
πατριαρχίας βγαίνουν στην επιφάνεια με εκδικητική διάθεση. Όπως γνωρίζουν και πρωτοετείς φοιτητές το δίκαιο 
είναι δυναμικό και σχετικό. Κάτι που ίσχυε εχθές μπορεί να μην ισχύει σήμερα και κάτι που ισχύει σήμερα μπορεί 
να μην ισχύει αύριο. Αυτή η υποκειμενικότητα του δίκαιου είναι που το καθιστά αδυναμο. Η νομολογία του Αρείου 
πάγου που μιλάει για βιολογική υπεροχή της μητέρας στην ανατροφή του τέκνου μπορεί να ισχύει σήμερα μετά 
τη χειραφέτηση της γυναίκας; Που είναι η ισότητα των δύο φύλλων όταν η γυναίκα δεν στρατεύεται. Εκτός των 
άλλων είναι άκρως ρατσιστική όταν απροκάλυπτα μιλάει για βιολογική υπεροχή. Δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις 
έχουν γίνει και η αφορμή για πολλά εγκλήματα με τελευταίο κλασικό παράδειγμα του αστυνομικού της τροχαίας 
Νέας Ιωνίας που εκτέλεσε την εν διάσταση σύζυγό του που είχαν διαμάχη για την επιμέλεια των τέκνων τους έξω 
από το Σκλαβενίτη στην Κηφισιά μαζί με τη φίλη της. Αλλά και άλλο παλαιότερο περιστατικό ο πρώην 
σωματοφύλακας του Σημίτη που σκότωσε γυναίκα και παιδί και αυτοκτόνησε στους Αγίους Αναργύρους. Και 
πλήθος άλλα περιστατικά για τα οποία ποιος φέρει το κρίμα της αμαρτίας για το αίμα που χύθηκε; Τα περισσότερα 
παιδιά διαλυμένων οικογενειών παραστρατουν και πέφτουν στα ναρκωτικά η στην οπαδική βια. Ποιος έχει την 
ευθύνη για αυτά τα παιδιά όταν μια υπόθεση από τα ασφαλιστικά μέχρι να τελεσιδικισει περνά από 3-4 δικαστές 
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για να διαχέεται η ευθύνη. Ένα άλλο παράξενο που έχει παρατηρηθεί είναι η τάση σε περιπτώσεις γυναικών ΑΜΕΑ 
με αναπηρία άνω του 70% να τους δίνετε η επιμέλεια του τέκνου. Με ποια λογική συμβαίνει αυτό που αντίκειται 
στο κοινό περί δικαίου αίσθημα κάντε μια δημοσκόπηση πάνω σε αυτό το θέμα να δείτε τι θα σας απαντήσει η 
κοινωνία. Να στιλητευσω και μια πρόσφατη διαδικτυακή διάσκεψη δικαστικών οι οποίοι μιλώντας εντελώς 
θεωρητικά φάνηκε ότι είναι αποκομμένοι από την κοινωνία πράγμα που εν τη ρημη του λόγου της παραδέχτηκε 
μια εκ των ομιλητων η καθηγήτρια της νομικης. Το θέμα είναι εθνικό και δυναμιτιζει το κύτταρο της κοινωνίας 
που είναι η οικογένεια ΖΗΤΩ feminine potestas!!!! 
 
19 Μαρτίου 2021, 21:13 | Γεώργιος. «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του[..]» Δηλαδή αν δεν συμμετέχει 
κάποιος από τους δύο γονείς τι πρόβλημα υπάρχει; Αν ο ένας γονέας είναι ναρκομανής, ή χτυπάει τον άλλον 
εξακολουθεί να είναι προς το συμφέρον του τέκνου η συμμετοχή και των δύο γονέων; 
 
19 Μαρτίου 2021, 20:48 | Μητερα. Το συμφέρον του τέκνου ποιο είναι; να το τραβάνε από το ένα σπίτι στο άλλο 
οπότε έχει σποφασησει ο δικαστής ότι πρέπει να γίνεται σαν να είναι βάζο κ να συνεχίσει να υπομένει τους 
καυγάδες των γονιών του;;; που δεν θα βγάζουν άκρη κ θα σκοτώνονται να επιβληθούν ο ένας στον άλλον; 
πραγματικά αυτό είναι το συμφέρον του παιδιού;να ζει σε δύο σπίτια με καμία σταθερότητα κ να αλλάζει 
φροντιστές με διαφορετικές απαιτήσεις προς αυτό. καθε φορα;;; αποσύρετε το ΑΜΕΣΑ! 
 
19 Μαρτίου 2021, 20:00 | ΚΠ. Είναι απολύτως μη σκόπιμος ο εκ των προτέρων προσδιορισμός μιας αόριστης 
νομικής έννοιας, όπως το συμφέρον του τέκνου. Αυτό προσδιορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και πρέπει 
να κρίνεται από το δικαστήριο με βάση τα πραγματικά περιστατικά που προσφέρονται. 
 
19 Μαρτίου 2021, 17:34 | Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Όσον αφορά την παράγραφο 4 του άρθρου, πρέπει να 
συμπληρωθεί με την φράση <<Για τον λόγο αυτό, υποβάλλεται στο δικαστήριο αξιολόγηση του τέκνου σε σχέση 
με τους γονείς του, από τα Ειδικά Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) τομέας Ψυχικής Υγείας παιδιών 
& Εφήβων ή αντίστοιχα τμήματα ανά την επικράτεια. Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική και γίνεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών. 
 
19 Μαρτίου 2021, 16:59 | ΜΑΡΙΑ. Καθώς υπάρχει ραγδαία αύξηση στα διαζύγια ακόμα και από την περίοδο της 
εγκυμοσύνης μιας γυναίκας θα πρέπει να διασφαλίσετε με το καινούργιο νομοσχέδιο το συμφέρον του τέκνου να 
αξιολογείται σε άμεση συνάρτηση με την ηλικία του. Διαφορετικές οι ανάγκες ενός βρέφους 3 μηνών, 
διαφορετικές οι ανάγκες ενός βρέφους 14 μηνών, διαφορετικές οι ανάγκες ενός νηπίου, ενός παιδιού δημοτικού, 
κ.ο.κ. Πολύ σημαντικό να αξιολογείται ο κάθε γονέας και το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον από κατάλληλο 
επιστημονικό προσωπικό που θα συνεπικουρεί τον δικαστή αν δυο γονείς δεν μπορούν να έρθουν σε συμφωνία 
και καταλήγουν στα δικαστήρια. 
 
19 Μαρτίου 2021, 15:22 | ΣπύροςΜόνιμος Αγαπητοί κύριοι και κυρίες βουλευτές, που είναι το δίκαιο και το 
ισότιμο που απαιτεί η κοινωνία μας στο παρόν σχέδιο νόμου? Μας εμφανίσατε ένα νομοσχέδιο με τις ίδιες 
παθογένειες που έχει και το προηγούμενο, έχει ως αρχή του την ενίσχυση της θέσης του ενός εκ των δύο γονιών 
και την αποδυνάμωση του συμφέροντος των παιδιών και του άλλου γονέα εξαιτίας αυτού. Γιατί επιτέλους δεν 
φτιάχνεται έναν νόμο όπου η βάση θα είναι το συμφέρων των παιδιών που είναι η ισόχρονη ανατροφή τους και 
ισόχρονη συναναστροφή τους και με τους 2 γονείς τους? Γιατί επιτέλους δεν φτιάχνεται έναν νόμο όπου η βάση 
θα είναι τα ίσα δικαιώματα συνολικά αλλά και η ίσες υποχρεώσεις συνολικά και των 2 γονιών? Επιβάλλετε να 
γίνει τροποποίηση των άρθρων για να απορρέουν αυτά για τα οποία ξεκίνησε και ο εκσυγχρονισμός του 
οικογενειακού δικαίου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ, είναι το μόνο δίκαιο για τα παιδιά, και το μόνο ισότιμο για τους 
γονείς, ( και ναι, να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις γονιών που είναι ακατάλληλοι για αυτό ). Εάν επιμένετε να θέλετε 
το προνόμιο, του να έχει την ευθύνη η εκτελεστική εξουσία να δίνει την επιμέλεια κατά την κρίση της στον έναν 
εκ των δυο γονέων, δεν θα πρέπει να υπάρξει και ένα άρθρο για τις περιπτώσεις όπου εσφαλμένα δίνει την 
επιμέλεια σε κάποιον? Εάν κάποιου το παιδί αποξενώνεται εξαιτίας αυτής της απόφασης, η ακόμα αν πέσει και 
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θύμα βιασμού από τον νυν σύντροφο του ανθρώπου που η δικαστική εξουσία πήρε την ευθύνη να δώσει την 
αποκλειστική επιμέλεια μιας και εκείνος θα περνά περισσότερο χρόνο από ότι ο φυσικός πατέρας του παιδιού 
μαζί του, δεν θα πρέπει ο έτερος γονέας να έχει την νομική δυνατότητα να καταφύγει κατά αυτού που πήρε αυτήν 
την απόφαση αφού ήθελε να αναλάβει αυτήν την ευθύνη? Γιατί δεν μεταθέτετε αυτές τις ευθύνες 50/50 σε αυτούς 
που ανήκουν πραγματικά και επιμένετε να τις μοιράζεται με άνισο τρόπο εσείς? Επιβάλετε η τροποποίηση του 
παρόντος νόμου για να γίνει δίκαιος και ισότιμος αλλά και να εξασφαλίζει ότι θα εξαφανίσει όλες εκείνες τις 
παθογένειες του προηγούμενου νόμου αλλά και της παθογένειες της εκτελεστικής εξουσίας με τα γνωστά 
αποτελέσματα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ._ 
ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ! ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ! 
 
19 Μαρτίου 2021, 14:30 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Συγχαρητήρια για το Άρθρο! Για το θέμα εάν η 
γνώμη του παιδιού αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, ευελπιστούμε πως η επιμόρφωση των Δικαστών 
θα βοηθήσει την ορθή τους κρίση. Το καλύτερο όμως θα είναι να συνεπικουρούνται οι Δικαστές από Ψυχολόγους 
Παιδιών & Εφήβων. Αναλυτικές προτάσεις έχουν γίνει από ειδικούς και τις βρίσκω ενδιαφέρουσες. Κατανοώντας 
ότι το Κράτος ίσως δεν είναι έτοιμο να θεσπίσει Ψυχολόγους Βοηθούς Δικαστικούς Λειτουργούς, θα μπορούσε 
ίσως να εισέλθει κάποια μεταβατική διάταξη, που να διευκολύνει την εξέταση της γνώμης του παιδιού από 
Ψυχολόγο μαζί με το Δικαστή, κατόπιν αιτήματος κάποιου αντιδίκου και δαπάναις του αιτουμένου αυτού 
αντιδίκου ή και των δύο. 
 
19 Μαρτίου 2021, 13:21 | Σοφια Παλαμπουικη. Το συμφέρον του τέκνου πως το ορίζετε; Γιατί σίγουρα δεν είναι 
προς το συμφέρον του να έχει στην καθημερινότητα του τους γονείς του που σκοτώνονται για το τι χρώμα 
παπούτσια θα πάρει!!!ούτε είναι προς το συμφέρον του να μην έχει γνώμη για το που θέλει να βρίσκεται ανά 
πάσα στιγμή κ να το μεταφερουν από τον έναν χώρο στον άλλον με τον χτύπο του ρολογιού λες κ είναι 
αντικείμενο!!! κανένας σεβασμός στα παιδιά δεν φαίνεται κ δεν υπάρχει!!! 
 
19 Μαρτίου 2021, 13:27 | xristina. Πώς διασφαλίζει αυτός ο νέος νόμος τη μητέρα σε περίπτωση κακοποιητικών 
συμπεριφορών από τον πατέρα όπως τόσο συχνά δυστυχώς βλέπουμε; Το παιδί μπορεί να λειτουργήσει ως 
Δούρειος Ίππος… «Οι μητέρες- θύματα έμφυλης βίας θα εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε 
κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της απώλειας της επιμέλειας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε 
συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη 
πόλη για να το προστατεύσει ή να προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο έτερος γονέας θα μπορεί να κάνει 
μήνυση για παραβίαση της δικαστικής απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι 
να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο κατοικίας. Και τούτο, καθώς καμία πρόβλεψη δεν έχει λάβει χώρα για 
τα αναρίθμητα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που συμβαίνουν πίσω απο τις κλειστές πόρτες, με θεατές 
ανήλικα παιδιά και μοναδικό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού τους κόσμου. Παιδιά που πλέον 
δεν θα ακούγονται στις δικαστικές αίθουσες, που καμία ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν θα λαμβάνεται 
υπόψιν και καμία γυναίκα δεν θα βρίσκει το δίκιο της, μένοντας τελικά μόνη και αβοήθητη σε έναν κόσμο βαθειάς 
πατριαρχίας και μισογυνισμού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εκκρεμούν δικαστήρια εναντίον κάποιων ενεργών 
μπαμπάδων για κακοποίηση (ανάμεσά τους αυτός που κακοποίησε την πρώην σύζυγό του στο προαύλιο του 
σχολείου των παιδιών του, μπροστά στα μάτια γονιών, παιδιών και δασκάλων στην Κέρκυρα)».  
 
19 Μαρτίου 2021, 12:07 | ΜΟΣΧΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ.ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ καθ. Ρόης ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Το Βήμα Δευτέρα 14 
Δεκεμβρίου 2020-12-20.Από την «συνεπιμέλεια» στην «δυεπιμέλεια» : Ένα παιδί με βαλίτσα. Τον τελευταίο καιρό 
επανήλθε στην επικαιρότητα το σπουδαίο ζήτημα της άσκησης της γονικής μέριμνας, δηλαδή της φροντίδας για 
το ανήλικο παιδί, όταν η σχέση των γονέων δεν εξελίσσεται ομαλά και αυτοί βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν 
λάβει διαζύγιο. Γράφει η Ρόη Παντελίδου. Τον τελευταίο καιρό επανήλθε στην επικαιρότητα το σπουδαίο ζήτημα 
της άσκησης της γονικής μέριμνας, δηλαδή της φροντίδας για το ανήλικο παιδί, όταν η σχέση των γονέων δεν 
εξελίσσεται ομαλά και αυτοί βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν λάβει διαζύγιο. Η σύγκρουση των γονέων έχει 
μεταφερθεί και στις απόψεις που υποστηρίζονται. Οι μεν διεκδικούν έναν ενεργότερο ρόλο του πατέρα και οι δε 
επιμένουν στο να μείνουν τα πράγματα όπως έχουν. Ας μου επιτραπεί να καταθέσω μερικές σκέψεις σε δύο 
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ζητήματα. Το ισχύον σύστημα που περιέχεται στο τμήμα (“βιβλίο”) του Οικογενειακού Δικαίου στον Αστικό μας 
Κώδικα, προβλέπει ότι το δικαστήριο θα αναθέτει την επιμέλεια με ύψιστο κριτήριο το συμφέρον του παιδιού και 
συνεκτιμώντας τη γνώμη του, ανάλογα με την ωριμότητα του. Το δικαστήριο έχει ευρείες αρμοδιότητες και μπορεί 
να αναθέσει την επιμέλεια στον έναν από τους δύο γονείς ή και στους δύο ή και σε τρίτο πρόσωπο. Όπως επίσης 
γίνεται δεκτό, η προσφυγή στο δικαστήριο δεν είναι απαραίτητη, αλλά αυτοί μπορούν να ασκούν μαζί, “από 
κοινού” την επιμέλεια. Η συγκατοίκηση βεβαίως του ανηλίκου γίνεται με τον ένα γονέα, οπότε υπάρχει δικαίωμα 
επικοινωνίας του ετέρου με τον ανήλικο. Το σύστημα του Αστικού Κώδικα δεν είναι ούτε ξεπερασμένο, ούτε 
απηρχαιωμένο. Τονίζει τον ρόλο του δικαστηρίου, αλλά αποδίδει σημασία και στη συμφωνία των γονέων. Με 
Νομοσχέδιο που κατετέθη πρόσφατα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το παραπάνω σύστημα μεταβάλλεται, με την 
έννοια ότι ο κανόνας δεν είναι η δικαστική ρύθμιση της επιμέλειας (που όπως τονίστηκε γίνεται ήδη δεκτό ότι δεν 
είναι απαραίτητη), αλλά το ότι οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν μαζί την επιμέλεια, όπως και όταν ζούσαν μαζί. 
Η επιμέλεια δηλαδή γίνεται ή μάλλον παραμένει συνεπιμέλεια. Όποιος ισχυρίζεται ότι αυτό το σύστημα δεν 
λειτουργεί και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της επιμέλειας, μπορεί να καταφύγει στη Δικαιοσύνη που 
έχει ευρείες αρμοδιότητες και μπορεί μεταξύ των άλλων να αναθέσει την επιμέλεια στον ένα γονέα, να την 
κατανείμει μεταξύ των γονέων, ακόμη και να ορίσει εναλλασσόμενη διαμονή για τον ανήλικο. Πρακτικά το 
τελευταίο σημαίνει ότι το παιδί θα μένει εναλλάξ με καθέναν από τους γονείς, μισό μήνα με τον ένα και μισό μήνα 
με τον άλλο ή ένα μήνα με τον ένα και ένα μήνα με τον άλλο. Όπως είναι φανερό, αυτό το σύστημα προϋποθέτει 
ότι το παιδί θα εξακολουθήσει να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο. Για το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται αδόκιμα ο όρος 
“συνεπιμέλεια” , ενώ αυτό, όπως εξηγήθηκε, δεν είναι ορθό. Ο ορθός όρος είναι χρονική ή εναλλασσόμενη άσκηση 
της επιμέλειας. Το παράδοξο είναι ότι συχνά η μορφή αυτή προβάλλεται ως ιδανική, ενώ μάλλον αντίθετη είναι η 
πραγματικότητα. Η μέχρι τώρα εμπειρία από αυτή τη μορφή επιμέλειας προέρχεται από τις αποφάσεις των 
δικαστηρίων μας. Συνήθως είναι η απάντηση του δικαστηρίου σε σφοδρή αντιδικία των γονέων και αδυναμία 
συμφωνίας. Έτσι για παράδειγμα, το Πρωτοδικείο Αθηνών που επελήφθη μετά από την άσκηση αντίθετων αγωγών 
από τους εν διαστάσει γονείς του ανηλίκου, απεφάσισε την εναλλασσόμενη άσκηση, τους ζυγούς μήνες από τον 
πατέρα και τους μονούς από τη μητέρα, διότι αυτή εξασφαλίζει τη συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή 
του παιδιού και ενισχύει τους δεσμούς του ανηλίκου με αμφότερους τους γονείς του. Σε άλλη περίπτωση το 
δικαστήριο απεφάσισε το ίδιο, και απαγόρευσε συγχρόνως στη μητέρα τη μεταγραφή των ανηλίκων σε άλλο 
σχολείο και τη διανυκτέρευση εκτός της οικίας με τα τέκνα όταν είναι μαζί της. Εάν οι γονείς είχαν αποφασίσει την 
εναλλασσόμενη άσκηση δεν υπήρχε λόγος να καταφύγουν στο δικαστήριο. Επιβαλλόμενη εναλλαγή μάλλον δεν 
θα λειτουργήσει στην πράξη. Εξάλλου υπάρχει κίνδυνος η χρονική εναλλαγή που συνήθως ζητείται επικουρικώς 
με κύρια αίτηση την αποκλειστική επιμέλεια, να υποκρύπτει διάθεση αποφυγής καταβολής της διατροφής από 
τον αιτούντα γονέα. Ως προς την χρονική κατανομή, η αλλαγή κατοικίας για έναν ανήλικο, μπορεί να οδηγήσει σε 
αποδιοργάνωση του ανηλίκου, όχι επειδή οι γονείς δεν είναι σωστοί, αλλά επειδή καθένας θα ζητεί διαφορετικά 
πράγματα από το παιδί. Ακόμη και η αλλαγή των καθημερινών αυτόματων κινήσεων μας μπερδεύει. Για 
παράδειγμα, είμαστε σε διακοπές και προσπαθούμε να πατήσουμε το διακόπτη όπως στο σπίτι μας ή το 
αντίστροφο. Πόσο μάλλον θα αναστατώνεται με τις εναλλαγές ένα παιδί. Αρκεί για το παιδί η σχολική τσάντα. Δεν 
χρειάζεται να μεταβάλλεται στο παιδί με βαλίτσα ή να μοιάζει το ίδιο με βαλίτσα. Ένα δεύτερο σημείο είναι η 
επικοινωνία του γονέα ο οποίος δεν διαμένει με το παιδί μαζί του. Η επικοινωνία δεν είναι ωφέλιμο να 
μεταβάλλεται στην ουσία σε συμμετοχή στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει διανυκτέρευση στα πολύ μικρά παιδιά. 
Δυστυχώς ευρέως κυκλοφορεί πρόταση (όχι από το Νομοσχέδιο που μνημόνευσα) για επικοινωνία του παιδιού 
με το γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, ίση τουλάχιστον με το ένα τρίτο του “συνολικού χρόνου”, εκτός εάν ο 
γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Δηλαδή δεν προέχει το συμφέρον 
του τέκνου, αλλά η επιθυμία για επικοινωνία του γονέα και δεσμεύεται το δικαστήριο να ρυθμίσει την επικοινωνία 
σε χρόνο υπερβολικά μεγάλο, που αποσυντονίζει το παιδί. Αν υπολογίσουμε το ένα τρίτο συνεχόμενο ανά 
εβδομάδα είναι δυόμιση ημέρες, δηλαδή από το απόγευμα της Παρασκευής έως το βράδυ της Κυριακής και θα 
μεταβάλει τον γονέα σε γονέα του Σαββατοκύριακου, δηλαδή της ξεκούρασης. Αν υπολογίσουμε το ένα τρίτο κάθε 
ημέρα, αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν συμβιβάζεται με τις σχολικές υποχρεώσεις του τέκνου και τις 
επαγγελματικές του γονέα, το παιδί θα μελετάει μακριά από το σπίτι που μένει μόνιμα. Αν ο χρόνος υπολογισθεί 
με τις σχολικές διακοπές, τότε καταλαμβάνει όλο τον χρόνο των διακοπών και αργιών, δηλαδή τέσσερις μήνες και 
μεταβάλλει τον ένα γονέα σε γονέα των υποχρεώσεων και τον άλλο σε γονέα των διακοπών. Είναι ασφαλώς 
μεγάλο λάθος η παρεμπόδιση της επικοινωνίας. Άλλο τόσο όμως είναι λάθος μια ρύθμιση που λησμονεί τον ίδιο 
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τον ανήλικο. Συνεπώς δεν είναι ορθό, ούτε η επικοινωνία να μεταβάλλεται στην ουσία σε συνεπιμέλεια, ούτε στο 
πλαίσιο της συνεπιμέλειας να επιβάλλεται εναλλασσόμενη άσκηση της επιμέλειας. Διότι τότε έχουμε στην ουσία 
“διεπιμέλεια”, δηλαδή και πάλι ξεχωριστή, διηρημένη επιμέλεια ή ακόμη χειρότερα “δυεπιμέλεια”, δηλαδή 
επιμέλεια που ασκείται από δύο γονείς ανταγωνιστικά και εχθρικά. Το ανήλικο παιδί είναι μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα και όχι ένα ποσοστό του χρόνου μας ή ένα παιδί-βαλίτσα. Η κυρία Ρόη Δ. Παντελίδου είναι 
καθηγήτρια του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θράκης, Πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων. 
 
19 Μαρτίου 2021, 11:01 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ .ΩΣ ΓΟΝΙΟΣ 2 ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ 
ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΙΟ. ΑΥΤΟ ΙΣΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΠΑΙΔΙΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΣΩΣΤΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΙΑΛΥΘΕΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΜΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΜΑΝΑ.. ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ 
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΚΑΛΟ ΜΠΟΡΩ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
 
19 Μαρτίου 2021, 10:23 | Σταύρος Κιτσάκης. Η παράγραφος 2 είναι κρίμα να βρεθεί με αυτή τη διατύπωση στο 
κείμενο του Αστικού Κώδικα: α) Το συμφέρον του τέκνου είναι μία αόριστη γενική έννοια και σκοπός αυτού είναι 
να μπορεί να ληφθεί υπόψη το συμφέρον του συγκεκριμένου τέκνου κάθε φορά. Αυτό είναι σε αντίθεση με κάθε 
εκ των προτέρων προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου. Τελικά αυτός ο προσδιορισμός θα εξουδετερωθεί 
αναγκαστικά ερμηνευτικά. β) Γιατί το συμφέρον του τέκνου «εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του»; Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Το 
συμφέρον κάποιου τέκνου μπορεί να εξυπηρετείται από το να απομακρυνθεί από έναν βίαιο πατέρα ή μία βίαιη 
μάνα. Θα έπρεπε οι προσωπικές ιστορίες να μην επιτρέπεται να γίνονται κείμενο του νόμου. γ) Τι σχέση μπορεί 
να έχει με το συμφέρον του τέκνου το ερώτημα, αν κάποιος γονέας εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις; Μπορεί 
αυτό να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο, αλλά σε καμία περίπτωση προς το σκοπό εξειδίκευσης του 
συμφέροντος του τέκνου. Αυτές οι κακοτεχνίες μάλλον θα βλάψουν παρά θα ωφελήσουν τον επιθυμητό και σε 
εμένα θεσμό της συνεπιμέλειας, αφού δημιουργούν ερμηνευτικά προβλήματα για να προστατευτεί το τέκνο. Δεν 
ακολουθούν δε κανένα ππρότυπο των βασικών μεγάλων αλλοδαπών Κωδικοποίησεων. Αποκλίνουν δε από το  
κείμενο που κατέθεσε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. 
 
19 Μαρτίου 2021, 10:00 | Ηρώ Σταματίου. Είμαι 14 χρονών και θα ήθελα να σας πω την γνώμη μου για το θέμα 
της συνεπιμέλειας. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να υπάρχει συνεπιμέλεια ή τουλάχιστον να μην είναι υποχρεωτική. 
Κατανοώ απόλυτα ότι ο γονέας που δεν έχει την μέριμνα του παιδιού έχει την επιθυμία να μοιράζεται όμορφες 
στιγμές με το παιδί του, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν δυστυχώς και γονείς που δεν νοιάζονται για τα 
παιδιά τους, αλλά με έναν ύπουλο τρόπο παρουσιάζουν στους δικαστές και στους άλλους κάτι που δεν είναι. Ο 
δικός μου πατέρας για παράδειγμα δεν πληρώνει την διατροφή, δεν ασκεί την προσπάθεια να επικοινωνήσει με 
τα παιδιά του, αλλά παρουσιάζει ότι νοιάζεται για τα παιδιά του και ζητάει και συνεπιμέλεια. Ξέρω ότι δεν θα 
λάβετε υπόψη κάτι από αυτά που είπα επειδή δεν βγάζει κανένα νόημα, αλλά πραγματικά αμφιβάλλω ότι η 
συνεπιμέλεια είναι μια καλή ιδέα. 
 
19 Μαρτίου 2021, 09:07 | Τριαντάφυλλος Καλατζής. Έχουμε ξεκάθαρο διαχωρισμό και πάλι επιμέλειας και 
γονικής μέριμνας, το συμφέρων του τέκνου δεν ορίζει αυτό. Υποσχέθηκε ο υπουργός ενσωμάτωση Γονικής 
μέριμνας και επιμέλειας. Είναι γνωστό πλέον ότι μητέρες κρατούν αρνητική στάση σε συμφωνίες λόγο 
αποκλειστικής άσκησης επιμέλειας, πώς το αντιμετωπίζει αυτό ο νέος νόμος;; 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 «Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση άρθρου 1512 ΑΚ» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:55 | Τασος Τσαρας. Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται …Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον?? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μας. ΝΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | RESOLVE Διαμεσολαβητές. Η διατύπωση του εδαφίου 2 του άρθρου δίνει τη δυνατότητα 
στο δικαστήριο να μην αποφασίσει σε περίπτωση διαφωνίας εφόσον κριθεί ότι δεν το επιβάλλει το συμφέρον του 
τέκνου. Περαιτέρω η υπαγωγή στη διαμεσολάβηση γίνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 
4640/2019 και με την προτεινόμενη τροποποίηση εισάγεται και η εντολή του Δικαστηρίου προς τα μέρη να 
υπαγάγωουν τη διαφορά στη διαδικασία αυτή. Προτεινόμενη Διατύπωση: Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας 
οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, 
εφόσον συμφωνούν ή διατάσσεται από το δικαστήριο κατ’ άρθρο 1514 ΑΚ, σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Αν διαφωνούν κάθε γονέας μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο, το 
οποίο αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | Γιώργος Γεωργιάδης. Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής 
επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού 
άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για την 
ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | Δαύρης Σ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ 
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.. Ο τίτλος και το 
άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | Κωστας Πτερούντιος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Δημοσθένης Ραπτης. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015, ΕΛΨΕ ΣΕΨ, ΣΕΚ,  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΣΕ 
ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Ιωάννης Πετροκτίστης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ  των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:50 | Χρυσοβαλαντης Παπασπυρος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΒΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ. Στην προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι 
απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο 
του 2019. Ως θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές; Μήπως επιβαρύνει με επιπλέον 
έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς 
στα Δικαστήρια; 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Γιάννης Παπαδημητρόπουλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής .Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Ζιάτα Πολυξένη. Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής 
επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού 
άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για 
την ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | Χρηστος Παγωνης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
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Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Λαμπρος Ουζουνης. 
Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το 
νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά 
το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι 
και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. 
Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας 
και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν 
σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που 
έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή 
την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Οι γονείς προτείνεται να 
απευθύνονται σε αμειβόμενες υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων (αναμονή 
έκδοσης σχετικών διευκρινιστικών υπουργικών αποφάσεων), από τις οποίες, εξ ορισμού, αποκλείονται της 
πρόσβασης γονείς που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και οικονομικής αποστέρησης ή γονείς που είναι 
κοινωνικά αποκλεισμένοι. Έχουμε να παρατηρήσουμε μάλιστα ότι σύμφωνα με τον έως σήμερα ισχύοντα ν. 
4640/2019 για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, η υποχρεωτική συνεδρία διαμεσολάβησης (άρθρο 6 παρ.1α, 
του ν. 4640/2019) αφορά μεν οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 1, καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ (δηλ. εκτός από διαζύγια, ακύρωση 
γάμου, διαφορές από τη σχέση γονέων και τέκνων κλπ). Ο ορισμός της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης για τις 
περιπτώσεις συγκρουσιακών διαζυγίων και διενέξεων σε θέματα επιμέλειας από το μητρώο διαμεσολαβητών και 
επομένως της επ’ αμοιβή επίλυσης της διένεξης επί των ευαίσθητων θεμάτων επιμέλειας και φροντίδας ανήλικων 
τέκνων, επ’ ουδενί δεν ισοδυναμεί με τις παρεμβάσεις και τις πραγματογνωμοσύνες εξειδικευμένου 
επιστημονικού προσωπικού με μακρόχρονη εμπειρία στη συμβουλευτική γονέων, παιδιών και εφήβων. Αντίθετα 
στις διατάξεις θα έπρεπε να προβλέπεται υποχρεωτική διασύνδεση με δημόσιες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
στήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για γονείς και παιδιά, που κανονικά θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες 
στο πλαίσιο της λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων (που θα έπρεπε να έχουν ήδη συσταθεί) και να 
πλαισιώνονται από διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 
παιδοψυχίατρους, κ.α. 
1 Απριλίου 2021, 19:24 | Ζωή Α. Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
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Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»! Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | Ζαβιτσάνου Κ. Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής επίλυσης 
της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού άμεσα και 
συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για την ειρηνική 
επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | diologo. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
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περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης. SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
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ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | Αντώνιος Βασιλόπουλος. ΆΡΘΡΟ 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
1 Απριλίου 2021, 19:20 | Φιλ. Ν, Ο θεσμός επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον 
διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς στα Δικαστήρια; 
1 Απριλίου 2021, 19:14 | ΑΛΕΚΑ. Η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο του 2019. Σε ποιες περιπτώσεις είναι 
απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. 
Ο θεσμός επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών 
τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς στα Δικαστήρια; 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Γαυριηλ Τσαρας. ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα.Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 18:50 | NA. Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής επίλυσης της 
διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού άμεσα και 
συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για την ειρηνική 
επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
1 Απριλίου 2021, 18:50 | Μακης Καταρας. Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω . τέλος στο παιδομάζωμα . ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΡΑ. 50 – 50. εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:14 | Χαραλαμπος Βαλοδήμος. ΆΡΘΡΟ 6Ο. Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
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1 Απριλίου 2021, 18:02 | Αργύρης. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:51 | Αργύρης. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
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επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:13 | Ιωάννης Βαζούρας. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
1 Απριλίου 2021, 17:15 | Ιωάννης Βαλαντάσης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
1 Απριλίου 2021, 17:43 | Κωστας. ME TO ΘEΣMO THΣ YΠOXPEΩTIKHΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ OYΣIAΣTIKA 
ANTIKAΘIΣTATAI H ΔHMOΣIA ΔIKAIOΣYNH AΠO THN IΔIΩTIKH ΠPΩTOBOYΛIA.O KAΘE ΓONIOΣ ΘA ANAΓKAZETAI NA 
ΣYMMOPΦΩNETAI KAI NA ΠPOΣEPXETAI ΣE AYTH THN IΔIΩTIKH ΔIKAIOΣYNH ME TO OIKONOMIKO KOΣTOΣ ΠOY 
ΘA TON EΠIBAPYNEI EIΔIKA AN EINAI OIKONOMIKA AΔYNAMOΣ ΠAPOΛO ΠOY ΓNΩPIZEI EK TΩN ΠPOTEPΩN OTI 
ΔEN ΘA YΠAPXEI OYΣIAΣTIKH ΛYΣH EIΔIKA ΣTIΣ ΣYΓKPOYΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ ΠOY EΠI ΣEIPA ETΩN EXOYN AΠEYΘYNΘEI 
ΣTA ΔIKAΣTHPIA ΓIA NA ΛYΣOYN TA ANYΠEPBΛHTA ΠPOBΛHMATA TOYΣ. ΔIAΦOPETIKA ΘA XAPAKTHPIZETAI 
ANTIPHΣIAΣ THΣ AΠO KOINOY KAI EΞIΣOY ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ KAI ΘA KINΔYNEYEI NA XAΣEI THN EΠIMEΛEIA ΠOY 
EIΔH EIXE. KATOΠIN,AΦOY H ΔIAΔIKAΣIA THΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ ΔE ΘA BPIΣKEI ΛYΣH ,ANAΓKAΣTIKA MIA NEA 
ANTIΔIKIA ΘA EΞΛΛIΣETAI ENΩΠION ΔIKAΣTH ΠOY OYΣIAΣTIKA KATΩ AΠO AYTEΣ TIΣ ΔEΣMEYTIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΠOY 
EYNOOYN TOYΣ ΠATEPEΣ KAI MONO O EKAΣTOTE ΔIKAΣTHΣ ΘA TIΘETAI ΣE MIA ΔIEKΠAIPEΩTIKH ΔIAΔIKAΣIA NA 
ΔIAMOIPAΣEI AΠΛΩΣ THN AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ, AΦAIPONTAΣ TOY ETΣI TON ΘEΣMIKO TOY POΛO 
ΔHΛAΔH NA KPINEI KAI NA ΔΩΣEI THN ΣΩΣTOTEPH ΛYΣH ΩΣ ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY ΠAIΔIOY KAI TIΣ 
ΠPAΓMATIKEΣ ANAΓKEΣ TOY.APA OI XΩPIΣMENOI ΓONEIΣ ΘA MΠAINOYN ΣE ENA ANIΣO AΓΩNA EΞ APXHΣ ΔIOTI TO 
ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO BAINEI ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON AΠOKΛEIΣTIKA TΩN ΠATEPΩN KAI THΣ ΠATPIKHΣ 
OIKOΓENEIAΣ TOY ΠOY ΘA ΔHMIOYPΓOYPΓOYN ΠPOBΛHMATA ΓIA NA AΠOΔEIΞOYN ME ΨEYΔH MEΣA OTI 
MHTEPEΣ TΩN ΠAIΔIΩN ΔEN EINAI IKANEΣ NA THPOYN TIΣ ΔIATAΞEIΣ KAI NA XANOYN TA ΠANTA.OYTE BEBAIA 
EΞYΠHPETEI TO ΣYMΦEPON TΩN ΠAIΔIΩN. TA ΠAIΔIA EXOYN ANAΓKH TH MANA TOYΣ. 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Αλεξανδρα. ME TO ΘEΣMO THΣ YΠOXPEΩTIKHΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ OYΣIAΣTIKA 
ANTIKAΘIΣTATAI H ΔHMOΣIA ΔIKAIOΣYNH AΠO THN IΔIΩTIKH ΠPΩTOBOYΛIA.O KAΘE ΓONIOΣ ΘA ANAΓKAZETAI NA 
ΣYMMOPΦΩNETAI KAI NA ΠPOΣEPXETAI ΣE AYTH THN IΔIΩTIKH ΔIKAIOΣYNH ME TO OIKONOMIKO KOΣTOΣ ΠOY 
ΘA TON EΠIBAPYNEI EIΔIKA AN EINAI OIKONOMIKA AΔYNAMOΣ ΠAPOΛO ΠOY ΓNΩPIZEI EK TΩN ΠPOTEPΩN OTI 
ΔEN ΘA YΠAPXEI OYΣIAΣTIKH ΛYΣH EIΔIKA ΣTIΣ ΣYΓKPOYΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ ΠOY EΠI ΣEIPA ETΩN EXOYN AΠEYΘYNΘEI 
ΣTA ΔIKAΣTHPIA ΓIA NA ΛYΣOYN TA ANYΠEPBΛHTA ΠPOBΛHMATA TOYΣ. ΔIAΦOPETIKA ΘA XAPAKTHPIZETAI 
ANTIPHΣIAΣ THΣ AΠO KOINOY KAI EΞIΣOY ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ KAI ΘA KINΔYNEYEI NA XAΣEI THN EΠIMEΛEIA ΠOY 
EIΔH EIXE. KATOΠIN,AΦOY H ΔIAΔIKAΣIA THΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ ΔE ΘA BPIΣKEI ΛYΣH ,ANAΓKAΣTIKA MIA NEA 
ANTIΔIKIA ΘA EΞΛΛIΣETAI ENΩΠION ΔIKAΣTH ΠOY OYΣIAΣTIKA KATΩ AΠO AYTEΣ TIΣ ΔEΣMEYTIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΠOY 
EYNOOYN TOYΣ ΠATEPEΣ KAI MONO O EKAΣTOTE ΔIKAΣTHΣ ΘA TIΘETAI ΣE MIA ΔIEKΠAIPEΩTIKH ΔIAΔIKAΣIA NA 
ΔIAMOIPAΣEI AΠΛΩΣ THN AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ, AΦAIPONTAΣ TOY ETΣI TON ΘEΣMIKO TOY POΛO 
ΔHΛAΔH NA KPINEI KAI NA ΔΩΣEI THN ΣΩΣTOTEPH ΛYΣH ΩΣ ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY ΠAIΔIOY KAI TIΣ 
ΠPAΓMATIKEΣ ANAΓKEΣ TOY.APA OI XΩPIΣMENOI ΓONEIΣ ΘA MΠAINOYN ΣE ENA ANIΣO AΓΩNA EΞ APXHΣ ΔIOTI TO 
ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO BAINEI ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON AΠOKΛEIΣTIKA TΩN ΠATEPΩN KAI THΣ ΠATPIKHΣ 
OIKOΓENEIAΣ TOY ΠOY ΘA ΔHMIOYPΓOYPΓOYN ΠPOBΛHMATA ΓIA NA AΠOΔEIΞOYN ME ΨEYΔH MEΣA OTI 
MHTEPEΣ TΩN ΠAIΔIΩN ΔEN EINAI IKANEΣ NA THPOYN TIΣ ΔIATAΞEIΣ KAI NA XANOYN TA ΠANTA.OYTE BEBAIA 
EΞYΠHPETEI TO ΣYMΦEPON TΩN ΠAIΔIΩN. TA ΠAIΔIA EXOYN ANAΓKH TH MANA TOYΣ. 
1 Απριλίου 2021, 17:19 | Αννα. ME TO ΘEΣMO THΣ YΠOXPEΩTIKHΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ OYΣIAΣTIKA 
ANTIKAΘIΣTATAI H ΔHMOΣIA ΔIKAIOΣYNH AΠO THN IΔIΩTIKH ΠPΩTOBOYΛIA.O KAΘE ΓONIOΣ ΘA ANAΓKAZETAI NA 
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ΣYMMOPΦΩNETAI KAI NA ΠPOΣEPXETAI ΣE AYTH THN IΔIΩTIKH ΔIKAIOΣYNH ME TO OIKONOMIKO KOΣTOΣ ΠOY 
ΘA TON EΠIBAPYNEI EIΔIKA AN EINAI OIKONOMIKA AΔYNAMOΣ ΠAPOΛO ΠOY ΓNΩPIZEI EK TΩN ΠPOTEPΩN OTI 
ΔEN ΘA YΠAPXEI OYΣIAΣTIKH ΛYΣH EIΔIKA ΣTIΣ ΣYΓKPOYΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ ΠOY EΠI ΣEIPA ETΩN EXOYN AΠEYΘYNΘEI 
ΣTA ΔIKAΣTHPIA ΓIA NA ΛYΣOYN TA ANYΠEPBΛHTA ΠPOBΛHMATA TOYΣ. ΔIAΦOPETIKA ΘA XAPAKTHPIZETAI 
ANTIPHΣIAΣ THΣ AΠO KOINOY KAI EΞIΣOY ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ KAI ΘA KINΔYNEYEI NA XAΣEI THN EΠIMEΛEIA ΠOY 
EIΔH EIXE. KATOΠIN,AΦOY H ΔIAΔIKAΣIA THΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ ΔE ΘA BPIΣKEI ΛYΣH ,ANAΓKAΣTIKA MIA NEA 
ANTIΔIKIA ΘA EΞΛΛIΣETAI ENΩΠION ΔIKAΣTH ΠOY OYΣIAΣTIKA KATΩ AΠO AYTEΣ TIΣ ΔEΣMEYTIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΠOY 
EYNOOYN TOYΣ ΠATEPEΣ KAI MONO O EKAΣTOTE ΔIKAΣTHΣ ΘA TIΘETAI ΣE MIA ΔIEKΠAIPEΩTIKH ΔIAΔIKAΣIA NA 
ΔIAMOIPAΣEI AΠΛΩΣ THN AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ, AΦAIPONTAΣ TOY ETΣI TON ΘEΣMIKO TOY POΛO 
ΔHΛAΔH NA KPINEI KAI NA ΔΩΣEI THN ΣΩΣTOTEPH ΛYΣH ΩΣ ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY ΠAIΔIOY KAI TIΣ 
ΠPAΓMATIKEΣ ANAΓKEΣ TOY.APA OI XΩPIΣMENOI ΓONEIΣ ΘA MΠAINOYN ΣE ENA ANIΣO AΓΩNA EΞ APXHΣ ΔIOTI TO 
ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO BAINEI ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON AΠOKΛEIΣTIKA TΩN ΠATEPΩN KAI THΣ ΠATPIKHΣ 
OIKOΓENEIAΣ TOY ΠOY ΘA ΔHMIOYPΓOYPΓOYN ΠPOBΛHMATA ΓIA NA AΠOΔEIΞOYN ME ΨEYΔH MEΣA OTI 
MHTEPEΣ TΩN ΠAIΔIΩN ΔEN EINAI IKANEΣ NA THPOYN TIΣ ΔIATAΞEIΣ KAI NA XANOYN TA ΠANTA.OYTE BEBAIA 
EΞYΠHPETEI TO ΣYMΦEPON TΩN ΠAIΔIΩN. TA ΠAIΔIA EXOYN ANAΓKH TH MANA TOYΣ. 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Σταθόπουλος Διονύσιος. Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής 
επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού 
άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για 
την ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
1 Απριλίου 2021, 17:35 | Παύλος Ασλανίδης. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
1 Απριλίου 2021, 17:35 | Γεώργιος Αποστολιδης. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».  Αρθρο 8.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 
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13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως 
εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο 
εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχο γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:14 | Νέλλη. 
Παρότι η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική από το νόμο 4640/2019 προκειμένου η υπόθεση να μπορεί να 
συζητηθεί στο δικαστήριο, το νομοσχέδιο επιτείνει την ήδη υπάρχουσα παραβίαση του άρθρου 48 της Σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018, που ορίζει ότι «Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία 
νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να απαγορεύσουν τις υποχρεωτικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του συμβιβασμού, αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης». Και τούτο διότι προβλέπει την διενέργεια 
διαμεσολάβησης και κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς να προβλέπει εξαίρεση στις περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας ή και άλλες μορφές βίας σε βάρος του γονέα ή/και του τέκνου, επιτείνοντας την 
θυματοποίηση του γονέα αυτού, παραγνωρίζοντας και το πραγματικό δεδομένο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν 
μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Άμεση απόσυρση νομοσχεδίου! 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | ΣΠΥΡΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού )ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 17:48 | Λάζαρος Κούσκος. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ισχύει και τώρα αλλά χωρίς να 
κρατιούνται πρακτικά κατά την επίσκεψη των δυο γονέων στο διαμεσολαβητή καταλήγοντας σε μια τυπική 
διαδικασία που οδηγεί σε αδιέξοδο. Αυτή η λεπτομέρεια είναι πολύ βασική και θα κάνει την δίκαιη διαφορά. 
Παρακαλώ νομοθετήστε να κρατούνται πρακτικά κατά την διαμεσολάβηση. 
1 Απριλίου 2021, 17:36 | ismene. Σχόλια: Στην προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις 
είναι απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί 
με νόμο του 2019. Ως θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές; Μήπως επιβαρύνει με 
επιπλέον έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι 
κι αλλιώς στα Δικαστήρια; 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | Βασίλης Αντωνογιωργακης. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
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εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο  συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:31 | Ζετα. Η πρόβλεψη δυνατότητας παραπομπής σε διαμεσολάβηση με δικαστική απόφαση, 
υποβάλλει τους γονείς σε περαιτέρω κόστη. Η υποχρεωτική (δια νόμου ή δια δικαστικής απόφασης) 
διαμεσολάβηση, συνιστά απεμπόληση του καθήκοντος δικαστικής προστασίας, ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης 
και επιβάρυνσης των διαδίκων. Εξυπηρετεί μόνο την αδυναμία στελέχωσης των δικαστηρίων και τη δυνατότητα 
επαγγελματικής ψευτοαποκατάστασης μερικών χειμαζόμενων από την κρίση και τη μείωση της ύλης δικηγόρων. 
Θα αποτύχει όπως και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, αυτή τη φορά όμως σε βάρος των παιδιών. 
1 Απριλίου 2021, 16:11 | Χρήστος Ζάκας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:18 | Γαρύφαλλος Κουτουλουκη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.  Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:44 | Γιαννίτσας Κώστας. Ακόμα και ο καλύτερος διαμεσολαβητής δεν θα επιφέρει κανένα 
αποτέλεσμα αν ο νόμος δεν ορίζει σαφώς τα δικαιώματα- υποχρεώσεις των γονέων και δεν αναγνωρίζει πέρα από 
κάθε αμφιβολία την ισότητά τους. Οι διαμεσολαβητές έχουν τα χέρια τους «δεμένα» αν υπάρχουν de facto 
αδύναμοι και δυνατοί με βάση το νόμο, καλύτεροι και χειρότεροι, ευνοημένοι και μη. 
1 Απριλίου 2021, 16:21 | Ευάγγελος Κοντός. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Σοφια Αραμπατζογλου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
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έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή  αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Ευγενία Κοντογιάννη. Παρακαλώ προσθέστε το βασικό όρο να κρατιούνται πρακτικά 
κατά την διαμεσολάβηση, ώστε να ξέρει ο δικαστής για πιο λόγο απέτυχε αυτή η διαδικασία, ‘ώστε να τον 
βοηθήσει στην μετέπειτα κρίση του. 
1 Απριλίου 2021, 16:50 | Αντώνιος Γαλάτης.  ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
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μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ).Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:41 | Χρήστος Κατσάβας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
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περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | ΚΙΚΗ. 



1842 
 

ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι παιδική κακοποίηση).  ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και 
του παιδιού). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:29 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Φίλιππος Γαβαλάς. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
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1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520.Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Εμμανουηλ Μπουρμπουρακης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
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προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:26 | Μάρκος Βουλγαρέλλης. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
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άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9.  Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:49 | Ζήσης Καραμανώλας. Καθώς το άρθρο επιχειρεί την ομαλή μετάβαση, με τη συνεννόηση 
των γονέων ακόμη και μέσω της διαμεσολάβησης, σε μια νέα πραγματικότητα προς το συμφέρον των τέκνων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η αρνητική στάση γονέων και οι παράλογες απαιτήσεις τους σ αυτό το 
στάδιο ,στην μετέπειτα εξέλιξη λήψης απόφασης από το δικαστήριο. Αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί σαφώς στο 
κείμενο του νόμου καθώς έτσι θα αποφευχθούν και θα αποθαρρυνθουν γονείς που δεν αποβλέπουν στο όφελος 
των έκνων τους και θα ενισχυθεί η τήρηση θετικής στάσης για την εξεύρεση βέλτιστης λύσης επί της διαφωνίας 
τους. 
1 Απριλίου 2021, 15:02 | Αγγελικη Βονατσου. ΆΡΘΡΟ 5.  Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6.  Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.  Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ.  Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8. 
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Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑ. ΣΆρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ). Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:41 | Δημητρης Αθανασιου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
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συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής .Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 15:02 | Ελσα Μουστακα. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:11 | Αθ. Δασκαλάκης. Στην περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης θα πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου (πρόβλεψη που θα πρέπει να υπάρχει και στο στο άρθρο 4) 
στα οποία θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου κ.α.) προκειμένου να καταγραφούν τα ζητήματα όπου υπάρχουν 
οι διαφωνίες. Μέσω της διαδικασίας αυτής αφενός θα προωθείται η συναινετική διευθέτηση της ανατροφής του 
τέκνου και αφετέρου, με την κατάθεση του εν λόγω σχεδίου στο φάκελο της δικογραφίας, ο δικαστής θα εντοπίζει 
ευκολότερα τα ζητήματα της διαφωνίας και θα αποφασίζει πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια για τα 
σημαντικά θέματα ανατροφής του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 15:16 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΚΥΡΙΑ. Η διαμεσολάβηση για να λειτουργήσει στη πράξη θα πρέπει να 
κρατούνται τα πρακτικα. 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | Νικήτας Βαρσαμας. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
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δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
1 Απριλίου 2021, 15:46 | Ιωάννα Μαστροπαύλου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:13 | ΤΑΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 



1853 
 

συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:56 | Σοφία Λιόση. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής :Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:48 | ΑΝΝΑ ΦΟΥΡΟΥΝΤΣΙΔΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
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εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
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τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:52 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
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αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
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πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.  Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:22 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής 
επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού 
άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για 
την ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
1 Απριλίου 2021, 15:55 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Στην προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις 
είναι απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί 
με νόμο του 2019. Ως θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές; Μήπως επιβαρύνει με 
επιπλέον έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι 
κι αλλιώς στα Δικαστήρια; 
1 Απριλίου 2021, 15:44 | ΑΡΓΥΡΗΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:54 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων. Άρθρο 6 (ΑΚ 1512 
)ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ.Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής επίλυσης της διαφοράς, 
επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού άμεσα και συναινετικά. 
Συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για την ειρηνική επίλυση 
δύσκολων καταστάσεων. 
1 Απριλίου 2021, 15:52 | ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
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Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:46 | Ευδοξία Κυρατζουλη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
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του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα  
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:55 | ΛΙΟΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ  δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:46 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς  την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:14 | Νεφέλη Αδάμη. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές και μάλιστα 
της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, έχει ήδη θεσπιστεί με το ΝΟΜΟ 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30.11.2019). Σε κάθε 
περίπτωση αποτελεί υποχρέωση μέχρι σήμερα τόσο των δικαστικών συμπαραστατών των διαδίκων όσο και των 
δικαστών η προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των οικογενειακών διαφορών και για το λόγο αυτό, πολύ συχνά 
τα μέρη οδηγούνται σε συναινετικό διαζύγιο. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση που θεσπίζει το νέο άρθρο 1512 
ΑΚ δεν έχει να προσφέρει τίποτε παραπάνω στην δικηγορική και δικαστηριακή πρακτική, παρά μόνο να 
δημιουργήσει εντυπώσεις για το δήθεν συναινετικό πνεύμα επίλυσης των διαφορών που διέπει το νέο 
νομοσχέδιο, προλειαίνοντας το έδαφος για το επόμενο άρθρο, που μόνο κατ’ επίφαση εξυπηρετεί το αληθινό 
συμφέρον του παιδιού, προσθέτοντας περισσότερη δικαστηριακή ύλη και αντιδικία στα ήδη συγκρουσιακά 
διαζύγια.  Είναι άξιο απορίας, γιατί ο Νομοθέτης δεν αναζητά τις δομές εκείνες, στελεχωμένες με έμπειρους 
κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, οι οποίες ήδη υπάρχουν νομοθετημένες με τον νόμο 2447/1996. Ο 
τελευταίος προβλέπει την ίδρυση σώματος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών και τη στελέχωση και από 
άλλους επαγγελματίες όπως παιδοψυχίατρους ,ψυχολόγους κλπ. Ο/Η διαμεσολαβητής/τρια δεν μπορεί να κάνει 
ουσιαστική έρευνα ως προς το περιβάλλον του ενός και του άλλου γονιού, σε σχέση πάντα με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο της δίκης, για να καταλήξει εν τέλει με γνώση και στοιχεία σωστά η εκτίμηση στο δικαστήριο για το τι 
είναι καλύτερα για το παιδί. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει, κατανοητό, ότι η διαμεσολάβηση κοστίζει 
τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει προφανώς το/την φυσικό/ή δικαστή/ρια, πράγμα 
το οποίο είναι ούτως ή άλλως αδύνατο, έρχεται απλά θα θεσπίσει έξτρα εμπόδια και προσχώματα στον γονέα που 
θέλει να αξιώσει από τη δικαιοσύνη μια δίκαιη και ορθή προς το συμφέρον του τέκνου λύση. Με τη παρούσα 
αλλαγή του εν λόγω άρθρου, ο γονέας που για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι η υπόθεση σχετικά με το τέκνο του 
και τον άλλο γονέα έχει βρεθεί σε τέλμα και χρήζει διευθέτησης από τους θεσμούς της πολιτείας, αναγκάζεται 
πλέον να ανεύρει διαμεσολαβητή/τρια, να τον/την προπληρώσει, να παραστεί αυτοπροσώπως σε μια άνευ 
ουσιαστικής σκοπιμότητας συνάντηση (η οποία θα μπορούσε να έχει λάβει χώρα και χωρίς την υπόδειξη του εν 
λόγω νομοθετήματος…), αδιαφόρως φυσικά του εάν ο άλλος γονέας έχει όντως πρόθεση και επιθυμία να 
παρευρεθεί κι αυτός και αφού ολοκληρωθούν όλες οι ανωτέρω διαδικασίες, τότε αποδίδεται πλέον από το 
νομοθέτη η «πολυτέλεια» να κριθεί η υπόθεση του πολίτη από την ελληνική δικαιοσύνη. Πέραν αυτού, καθίσταται 
προβληματική, άνευ ετέρου τινός, ακόμη και εκ της γραμματικής ερμηνείας η φράση του νέου άρθρου «εάν είναι 
απαραίτητο», ενώ λίγο νωρίτερα αναφέρει «υποχρεούνται». Σε κανένα σημείο δεν εξειδικεύεται ΠΟΤΕ θα κρίνεται 
αυτό απαραίτητο, από ΠΟΙΟΝ και μια ΠΟΙΑ κριτήρια. Είναι απαράδεκτο ένα νομοθέτημα επεξεργασίας τόσων 
χρόνων και το οποίο ορίζει τη ζωή των ανήλικων τέκνων της χώρας, να φτάνει στο σημείο να αφήνει τέτοια 
ρυθμιστικά και νομικά κενά, έρμαια στην ερμηνευτική εκδοχή που θα επιλέξει ο καθένας με κίνδυνο τελικά το ίδιο 
το συμφέρον του τέκνου. 
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1 Απριλίου 2021, 14:32 | Νικολέττα Ζωίδου.  Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές και 
μάλιστα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, έχει ήδη θεσπιστεί με το ΝΟΜΟ 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30.11.2019). 
Σε κάθε περίπτωση αποτελεί υποχρέωση μέχρι σήμερα τόσο των δικαστικών συμπαραστατών των διαδίκων όσο 
και των δικαστών η προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των οικογενειακών διαφορών και για το λόγο αυτό, 
πολύ συχνά τα μέρη οδηγούνται σε συναινετικό διαζύγιο. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση που θεσπίζει το νέο 
άρθρο 1512 ΑΚ δεν έχει να προσφέρει τίποτε παραπάνω στην δικηγορική και δικαστηριακή πρακτική, παρά μόνο 
να δημιουργήσει εντυπώσεις για το δήθεν συναινετικό πνεύμα επίλυσης των διαφορών που διέπει το νέο 
νομοσχέδιο, προλειαίνοντας το έδαφος για το επόμενο άρθρο, που μόνο κατ’ επίφαση εξυπηρετεί το αληθινό 
συμφέρον του παιδιού, προσθέτοντας περισσότερη δικαστηριακή ύλη και αντιδικία στα ήδη συγκρουσιακά 
διαζύγια. Είναι άξιο απορίας, γιατί ο Νομοθέτης δεν αναζητά τις δομές εκείνες, στελεχωμένες με έμπειρους 
κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, οι οποίες ήδη υπάρχουν νομοθετημένες με τον νόμο 2447/1996. Ο 
τελευταίος προβλέπει την ίδρυση σώματος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών και τη στελέχωση και από 
άλλους επαγγελματίες όπως παιδοψυχίατρους ,ψυχολόγους κλπ. Ο/Η διαμεσολαβητής/τρια δεν μπορεί να κάνει 
ουσιαστική έρευνα ως προς το περιβάλλον του ενός και του άλλου γονιού, σε σχέση πάντα με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο της δίκης, για να καταλήξει εν τέλει με γνώση και στοιχεία σωστά η εκτίμηση στο δικαστήριο για το τι 
είναι καλύτερα για το παιδί. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει, κατανοητό, ότι η διαμεσολάβηση κοστίζει 
τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει προφανώς το/την φυσικό/ή δικαστή/ρια, πράγμα 
το οποίο είναι ούτως ή άλλως αδύνατο, έρχεται απλά θα θεσπίσει έξτρα εμπόδια και προσχώματα στον γονέα που 
θέλει να αξιώσει από τη δικαιοσύνη μια δίκαιη και ορθή προς το συμφέρον του τέκνου λύση. Με τη παρούσα 
αλλαγή του εν λόγω άρθρου, ο γονέας που για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι η υπόθεση σχετικά με το τέκνο του 
και τον άλλο γονέα έχει βρεθεί σε τέλμα και χρήζει διευθέτησης από τους θεσμούς της πολιτείας, αναγκάζεται 
πλέον να ανεύρει διαμεσολαβητή/τρια, να τον/την προπληρώσει, να παραστεί αυτοπροσώπως σε μια άνευ 
ουσιαστικής σκοπιμότητας συνάντηση (η οποία θα μπορούσε να έχει λάβει χώρα και χωρίς την υπόδειξη του εν 
λόγω νομοθετήματος…), αδιαφόρως φυσικά του εάν ο άλλος γονέας έχει όντως πρόθεση και επιθυμία να 
παρευρεθεί κι αυτός και αφού ολοκληρωθούν όλες οι ανωτέρω διαδικασίες, τότε αποδίδεται πλέον από το 
νομοθέτη η «πολυτέλεια» να κριθεί η υπόθεση του πολίτη από την ελληνική δικαιοσύνη. 
Πέραν αυτού, καθίσταται προβληματική, άνευ ετέρου τινός, ακόμη και εκ της γραμματικής ερμηνείας η φράση 
του νέου άρθρου «εάν είναι απαραίτητο», ενώ λίγο νωρίτερα αναφέρει «υποχρεούνται». Σε κανένα σημείο δεν 
εξειδικεύεται ΠΟΤΕ θα κρίνεται αυτό απαραίτητο, από ΠΟΙΟΝ και μια ΠΟΙΑ κριτήρια. Είναι απαράδεκτο ένα 
νομοθέτημα επεξεργασίας τόσων χρόνων και το οποίο ορίζει τη ζωή των ανήλικων τέκνων της χώρας, να φτάνει 
στο σημείο να αφήνει τέτοια ρυθμιστικά και νομικά κενά, έρμαια στην ερμηνευτική εκδοχή που θα επιλέξει ο 
καθένας με κίνδυνο τελικά το ίδιο το συμφέρον του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 14:18 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:12 | Μαργαρίτα Βαλμά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:54 | Στρατος Τασσος. Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 14:43 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ. Άρθρο 6 (ΑΚ 1512 ). 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής επίλυσης της διαφοράς, 
επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού άμεσα και συναινετικά. 
Συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για την ειρηνική επίλυση 
δύσκολων καταστάσεων. 
1 Απριλίου 2021, 14:03 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
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επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
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τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:10 | Θανασης Καλαρετος. ΣύνδεσμοςΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. 
1 Απριλίου 2021, 13:47 | Γεώργιος Βαλάσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ .ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 13:29 | Γεωργία Ατζέμογλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
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γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:59 | Σταύρος Πασάλογλου. 1. Είναι απολύτως κρίσιμο να θεσπιστούν με το Νόμο αυστηρά 
χρονοδιαγράμματα για τη διαδικασία διαμεσολάβησης πχ. μέχρι 2 μήνες. Απολύτως αυστηρά χρονοδιαγράμματα, 
για να μην είναι αυτή η διαδικασία απλή πρόφαση για καθυστέρηση και εξουθένωση / εκβιασμού του άλλου 
γονέα. 2. Να δοθούν με το Νόμο πρότυπα επικοινωνίας και διαμοιρασμού του χρόνου επικοινωνίας, ώστε να 
κερδηθεί χρόνος και να διευκολυνθεί η διαδικασία. πχ. προτεινόμενα «ημερολόγια επικοινωνίας» για το 1/2 του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας για γονείς που μένουν στην ίδια πόλη, και για κατ’ελάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου για γονείς που διαμένουν σε διαφορετικές πόλεις κοντινές ή για κατ’ελάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου για γονείς που διαμένουν σε διαφορετικές πόλεις μακρινές 3. να θεσπιστεί για τη διαμεσολάβηση σαφής 
στοχοθεσία και αντίστοιχη χρηματική επιβράβευση των διαμεσολαβητών πχ. εάν επιτύχουν συμφωνία με βάση 
τα ανωτέρω στο 90% των περιπτώσεων που θα αναλάβουν 4. σε περίπτωση διαφωνίας για το χρόνο επικοινωνίας, 
να δύναται να βρεθεί συμφωνία σε πρώτη φάση πχ. μέσα σε 1 μήνα στα απολύτως κρίσιμα ζητήματα πχ. επιλογή 
σχολείου και δραστηριοτήτων. 
1 Απριλίου 2021, 13:32 | Νικόλαος Βαβαρινος. .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ .ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
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τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
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υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 13:21 | Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών. Στις περισσότερες ξένες δικαιοδοσίες έχει 
επικρατήσει πλέον ως πρακτική πως σε περίπτωση διαφωνίας των συζύγων (συντρόφων) στην άσκηση της γονικής 
μέριμνας η επίλυση θα επιχειρείται μέσω της διαμεσολάβησης. Η διατύπωση του παρόντος άρθρου ουσιαστικά 
παρακάμπτει τη διαμεσολάβηση (ποιος άραγε κρίνει το «απαραίτητο» σε μια αντιδικία αυτής της μορφής;) αφού 
επί διαφωνίας παραπέμπει ουσιαστικά στο δικαστήριο χωρίς να εισάγει την αναγκαία υποχρεωτικότητα (που 
άλλωστε προβλέπεται στον 4640/2019) κάνοντας τη διαμεσολάβηση κύρια διαδικασία επίλυσης των διαφορών 
στο συγκεκριμένο πεδίο. Προτείνουμε την ορθότερη αναδιατύπωση του άρθρου ως εξής: Σε περίπτωση διαφωνίας 
… Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση 
κοινά αποδεκτών λύσεων μέσω προσφυγής στη διαμεσολάβηση του ν.4640/2019. Αν δε βρουν λύση στο πλαίσιο 
της διαμεσολάβησης, τότε επί της διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο». 
1 Απριλίου 2021, 12:36 | Αντρέας Αστρακας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ .ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 



1878 
 

ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ .ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:14 | Ιωαννα αποστολου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:55 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  



1883 
 

Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:20 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ .ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
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προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 12:05 | Μαριανα Στιλιανου. Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:53 | Ελενη Κουνανη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ .ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:02 | Δωρα Χατζη. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 12:03 | daffy13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ .Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:27 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:10 | ΒΑΣΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΚ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
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διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 11:27 | alexandrapolith. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:44 | Πετρος Κουλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:45 | ΕΜΙΛΙ ΤΑΣ 99. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
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Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:10 | TSOUXL SOF. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:37 | ΠΟΛΙΤΗ ΑΛ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
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τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.  Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:47 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.  Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:56 | ΑΝΓΓΕΛΙΚΟ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:52 | ΓΕΡΟΣΤΘΗΣ ΣΤ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
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ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΡΑΚΩ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης 
των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
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Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.  Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ  
1 Απριλίου 2021, 11:43 | ΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:34 | Αθανασια Ζαχου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:33 | ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ ΜΑΡ.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:44 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΟ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.  Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 



1910 
 

γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:13 | Χρονης Λευκας. Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511. (…). 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση 
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από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514.  Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..) Άρθρο 9. «Άρθρο 1515 Τεκ́να γεννημένα χωρίς γάμο 
των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 

γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12. «’Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας.➢ ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.  Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…). Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:43 | ΣΟΦΟΥΛΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 11:57 | ΝΤΙΝΑ ΣΤΟΥΠΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:57 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.  Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.  Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚ.  Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.  Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:20 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜ ΣΤΥΛ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:46 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:15 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του  
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 10:42 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 10:53 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
1 Απριλίου 2021, 10:53 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
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που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 10:29 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 10:30 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. 
Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
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του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
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του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 10:57 | ΕΜΙΛΙ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 10:31 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: ,Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 



1929 
 

συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 10:18 | Zeta. Η πρόβλεψη δυνατότητας παραπομπής σε διαμεσολάβηση με δικαστική απόφαση, 
υποβάλλει τους γονείς σε περαιτέρω κόστη. Από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι/ες στον θεσμό της υποχρεωτικής 
(δια νόμου ή δια δικαστικής απόφασης) διαμεσολάβησης, η οποία συνιστά απεμπόληση του καθήκοντος 
δικαστικής προστασίας, ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης και επιβάρυνσης των διαδίκων. Εξυπηρετεί μόνο την 
αδυναμία στελέχωσης των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επαγγελματικής ψευτοαποκατάστασης μερικών 
χειμαζόμενων από την κρίση και τη μείωση της ύλης δικηγόρων. Θα αποτύχει όπως και όλες οι προηγούμενες 
προσπάθειες, αυτή τη φορά όμως σε βάρος των παιδιών. 
1 Απριλίου 2021, 10:28 | Ανδρέας Χασούνης. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:16 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 09:52 | Γεωργος Υψιλαντης. Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την 
δικαιοσύνη να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
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κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:49 | Μανος Βερος. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 08:09 | Βαγγελης Μορφης. ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 
ΕΝ ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ!ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ.. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 08:10 | Κατερινα Μαντα. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:46 | Δημητρης Καμακης. 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθυν́ες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
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δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 07:25 | Σπύρος. Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 03:07 | Αναστάσιος Αργυρός. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.  
1 Απριλίου 2021, 02:32 | Βύρων Ασημακοπουλος. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
1 Απριλίου 2021, 02:10 | Βασιλική Αποστολοπουλου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
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1 Απριλίου 2021, 01:41 | Παναγιώτης Αρμούτης. 
Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ 
διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον 
γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
1 Απριλίου 2021, 01:21 | Αλεξανδρα. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ,ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ.ΤΙ 
ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΤΟΣΑ 
ΧΡΌΝΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ; ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΌΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ 
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΩΣ ΚΈΝΤΡΑ ΜΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ.ΜΗΝ 
ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΠΛΩΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΙΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ. 
1 Απριλίου 2021, 01:52 | Κωνσταντίνος Αποστολιδης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
1 Απριλίου 2021, 01:02 | Kατερίνα Καπερναράκου. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές 
και μάλιστα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, έχει ήδη θεσπιστεί με το ΝΟΜΟ 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 
190/30.11.2019). Σε κάθε περίπτωση αποτελεί υποχρέωση μέχρι σήμερα τόσο των δικαστικών συμπαραστατών 
των διαδίκων όσο και των δικαστών η προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των οικογενειακών διαφορών και 
για το λόγο αυτό, πολύ συχνά τα μέρη οδηγούνται σε συναινετικό διαζύγιο. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση που 
θεσπίζει το νέο άρθρο 1512 ΑΚ δεν έχει να προσφέρει τίποτε παραπάνω στην δικηγορική και δικαστηριακή 
πρακτική, παρά μόνο να δημιουργήσει εντυπώσεις για το δήθεν συναινετικό πνεύμα επίλυσης των διαφορών που 
διέπει το νέο νομοσχέδιο, προλειαίνοντας το έδαφος για το επόμενο άρθρο, που μόνο κατ’ επίφαση εξυπηρετεί 
το αληθινό συμφέρον του παιδιού, προσθέτοντας περισσότερη δικαστηριακή ύλη και αντιδικία στα ήδη 
συγκρουσιακά διαζύγια. Είναι άξιο απορίας, γιατί ο Νομοθέτης δεν αναζητά τις δομές εκείνες, στελεχωμένες με 
έμπειρους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, οι οποίες ήδη υπάρχουν νομοθετημένες με τον νόμο 
2447/1996. Ο τελευταίος προβλέπει την ίδρυση σώματος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών και τη στελέχωση 
και από άλλους επαγγελματίες όπως παιδοψυχίατρους ,ψυχολόγους κλπ. Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κάνει 
ουσιαστική έρευνα ως προς το περιβάλλον του ενός και του άλλου γονιού, σε σχέση πάντα με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο της δίκης, για να καταλήξει εν τέλει με γνώση και στοιχεία σωστά η εκτίμηση στο δικαστήριο για το τι 
είναι καλύτερα για το παιδί.Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει, κατανοητό, ότι η διαμεσολάβηση κοστίζει 
τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει προφανώς το φυσικό δικαστή, πράγμα το οποίο 
είναι ούτως ή άλλως αδύνατο, έρχεται απλά θα θεσπίσει έξτρα εμπόδια και προσχώματα στον γονέα που θέλει 
να αξιώσει από τη δικαιοσύνη μια δίκαιη και ορθή προς το συμφέρον του τέκνου λύση.Με τη παρούσα αλλαγή 
του εν λόγω άρθρου, ο γονέας που για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι η υπόθεση σχετικά με το τέκνο του και τον 
άλλο γονέα έχει βρεθεί σε τέλμα και χρήζει διευθέτησης από τους θεσμούς της πολιτείας, αναγκάζεται πλέον να 
ανεύρει διαμεσολαβητή, να τον προπληρώσει, να παραστεί αυτοπροσώπως σε μια άνευ ουσιαστικής 
σκοπιμότητας συνάντηση (η οποία θα μπορούσε να έχει λάβει χώρα και χωρίς την υπόδειξη του εν λόγω 
νομοθετήματος…), αδιαφόρως φυσικά του εάν ο άλλος γονέας έχει όντως πρόθεση και επιθυμία να παρευρεθεί 
κι αυτός και αφού ολοκληρωθούν όλες οι ανωτέρω διαδικασίες, τότε αποδίδεται πλέον από το νομοθέτη η 
«πολυτέλεια» να κριθεί η υπόθεση του πολίτη από την ελληνική δικαιοσύνη. Πέραν αυτού, καθίσταται 
προβληματική, άνευ ετέρου τινός, ακόμη και εκ της γραμματικής ερμηνείας η φράση του νέου άρθρου «εάν είναι 
απαραίτητο», ενώ λίγο νωρίτερα αναφέρει «υποχρεούνται». Σε κανένα σημείο δεν εξειδικεύεται ΠΟΤΕ θα κρίνεται 
αυτό απαραίτητο, από ΠΟΙΟΝ και μια ΠΟΙΑ κριτήρια. Είναι απαράδεκτο ένα νομοθέτημα επεξεργασίας τόσων 
χρόνων και το οποίο ορίζει τη ζωή των ανήλικων τέκνων της χώρας, να φτάνει στο σημείο να αφήνει τέτοια 
ρυθμιστικά και νομικά κενά, έρμαια στην ερμηνευτική εκδοχή που θα επιλέξει ο καθένας με κίνδυνο τελικά το ίδιο 
το συμφέρον του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 00:48 | Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος. ΆΡΘΡΟ 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα 
πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος 
πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του 
καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
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1 Απριλίου 2021, 00:20 | Ανεζα Αρβανιτακη.ΆΡΘΡΟ 6.  Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
1 Απριλίου 2021, 00:04 | Σοφία Αραπατζογλου. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 23:21 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ/ΠΛΑΝΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, 
ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ Ή ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ, Κ.Α. Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΖΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΙΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΑΓΑΜΤΙΚΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ Ή ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, 
ΕΚΤΩΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:56 | Πολυξενη Απακη. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 23:16 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
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προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13)  Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:15 | Α. Καλοδούκα. Η διαμεσολάβηση να είναι παροχή του κράτους και ας μην επιβαρύνει 
οικονομικά τους ήδη εξουθενωμένους πολίτες. Συμπληρωματικά, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να μην 
αναγκάζονται να βρεθούν στο ίδιο «τραπέζι» με τον κακοποιητή. 
31 Μαρτίου 2021, 23:02 | Παναγιώτης Νικολίτσος. Η διαμεσολάβηση για να λειτουργήσει στη πράξη θα πρέπει 
να κρατούνται τα πρακτικα. Όποιος δεν συμμορφωνεται με το νόμο να θεωρειται εξ αρχής κακη άσκηση γονικής 
μεριμνας και να λειτουργεί ως μείον του στο επόμενο στάδιο των δικαστηρίων. Μόνο έτσι θα λειτουργήσει η 
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διαμεσολαβηση και θα έχει κάποιο νόημα ως θεσμός. Αλλιώς θα τρέχουμε πάλι από το μηδέν στα δικαστήρια. 
Θέλουμε αυστηρούς νόμους και ποινές που να ισχύουν. Αλλιως τίποτα δεν θα λειτουργήσει. 
31 Μαρτίου 2021, 23:23 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η διαμεσολάβηση ορθώς 
προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν 
το θέμα της ανατροφής του παιδιού άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της κουλτούρας 
συνεργασίας στη κοινωνία μας για την ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
31 Μαρτίου 2021, 23:18 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε. Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:38 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
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είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα)ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ!! 
31 Μαρτίου 2021, 22:32 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.Η προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης, 
όπως αυτή αναφέρεται στα άρθρα 6 (αντικατάσταση του άρθρου 1512 ΑΚ) και 21 του σχεδίου νόμου, θα πρέπει 
να ρυθμιστεί πολύ προσεκτικά. Αν η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 21 που προβλέπει οικογενειακούς 
διαμεσολαβητές, δεν προβλέψει ότι θα πρέπει να είναι παιδοψυχολόγοι ή να προέρχονται από το χώρο της 
ψυχικής υγείας και να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι, η συγκεκριμένη διάταξη θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση 
και αχρήστευση της διαμεσολάβησης, την μη επίλυση των αντιδικιών και εν τέλει ούτε την ελάφρυνση των 
δικαστηρίων. 
31 Μαρτίου 2021, 22:21 | Τακης Φακιρας. Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:20 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
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σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:12 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ. Σε ποια διαμεσολάβηση θα προσφύγουν οι γονείς για να λύσουν τις 
διαφορές τους, όταν δεν προβλέπεται σώμα διαμεσολαβητών που να έχουν επιστημονική επάρκεια αλλά την 
διαμεσολάβηση μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε έχει μια πιστοποίηση, αν έχει δίπλωμα τριτοβάθμιας και είναι 
πολιτικός μηχανικός ή μετεωρολόγος και αν πρέπει να πληρώσουν οι γονείς γι’ αυτό; Η διαμεσολάβηση πρέπει να 
είναι εθελοντική και να παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και δωρεάν για την επίλυση των όποιων 
διαφορών. 
31 Μαρτίου 2021, 22:10 | Μαρια Γιαγια. – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:32 | ΣΜ. Στην προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι 
απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο 
του 2019. Ως θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές; Μήπως επιβαρύνει με επιπλέον 
έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς 
στα Δικαστήρια; 
31 Μαρτίου 2021, 22:07 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
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άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13)  Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:43 | Κατερίνα Π. Στην προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι 
απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο 
του 2019. Ως θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές; Μήπως επιβαρύνει με επιπλέον 
έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς 
στα Δικαστήρια;  
31 Μαρτίου 2021, 22:09 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής 
επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού 
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άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για 
την ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 21:31 | Βασίλης Γ.  Το πρακτικό του διαμεσολαβητή θα πρέπει να κατατίθεται στο δικαστήριο 
ώστε να μπορεί να δει ο δικαστής τις πραγματικές επιδιώξεις και την συμπεριφορά του κάθε γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 21:25 | Ελενη Δοχα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 21:16 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:54 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε.«Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
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εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
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τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:17 | Γιώργος Κ. Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΖΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΙΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΑΓΑΜΤΙΚΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ Ή ΠΟΙΟΣ 
ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ. 
31 Μαρτίου 2021, 20:34 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 20:26 | Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. Το άρθρο 6, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7 & 8, 
προσεγγίζουν το παιδί ως παθητικό δέκτη άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων: παρότι προβλέπεται σειρά 
υποχρεωτικών διμερών συνδιαλλαγών των δύο γονέων αλλά και υποχρεωτικών διαδικασιών (ιδιωτικά 
συμφωνητικά, διαμεσολαβήσεις) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προσφυγή σε δικαστήριο, η γνώμη του 
παιδιού δεν προβλέπεται να ζητείται και να συνεκτιμάται σε καμία από αυτές παρά μόνο πριν από κάθε δικαστική 
απόφαση, η οποία μάλιστα τίθεται αυτομάτως υπό αίρεση (βλ. σχόλιο στο Άρ. 5,παρ. 4)Επιπλέον, στις υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας, η υποχρέωση των θυμάτων να συμμετέχουν σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης των 
διαφορών (π.χ. διαμεσολάβηση, συμβιβασμό) παραβιάζει το Άρ. 48 της Σύμβασης της Κων/πολης): παρότι η 
διαμεσολάβηση έχει ήδη καταστεί υποχρεωτική από τον νόμο Ν.4640/2019 προκειμένου να μπορεί η υπόθεση να 
συζητηθεί στο δικαστήριο, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιτείνει την ήδη υπάρχουσα παραβίαση, προβλέποντας 
επανάληψη της διαμεσολάβησης ακόμα και για τις διαφωνίες κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας (παρόν άρ. 
6) αλλά και κατόπιν δικαστικής εντολής (Άρ. 8) από διαμεσολαβητή/-τρια ενός «ειδικού μητρώου οικογενειακών 
διαμεσολαβητών» (Άρ. 15). Το νομοσχέδιο, όμως, δεν περιλαμβάνει καμία πληροφορία για το ειδικό μητρώο ή τα 
μέλη του, εκτός από το ότι όλα τα σχετικά θέματα θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Άρ. 21) 
και, επομένως, δεν θα τεθούν καν σε διαβούλευση. Κατά συνέπεια το άρθρο 6, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7 & 8: 
α) εκθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο παιδιά και μητέρες που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία καθώς ο μη-
κακοποιητικός γονιός κακοποιημένου παιδιού και/ή ο κακοποιημένος γονιός (συνήθως μητέρες) «κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας υποχρεούται» να έχει συχνές επαφές με τον κακοποιητικό γονέα «για την εξεύρεση 
κοινά αποδεκτών λύσεων». Σε μια χώρα μάλιστα, όπως η Ελλάδα, που δεν έχει διακριτό, εξειδικευμένο Σύστημα 
Παιδικής Προστασίας, το οποίο να μπορεί εγκαίρως να ανιχνεύσει παράγοντες κινδύνου και να παρακολουθεί την 
ασφάλεια και ευημερία των παιδιών που βρίσκονται σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου αλλά ούτε και διαδικασίες 
παρακολούθησης/επιτήρησης δραστών ή εποπτευόμενης επικοινωνίας γονιού-παιδιού, τέτοιου είδους 
«κανόνες» μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή των ανήλικων και ενήλικων θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας. β) παραβιάζουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Ν.4531/2018) ως προς το Άρ. 48, 
παρ. 1: «Απαγόρευση των υποχρεωτικών εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης της διαφοράς ή επιβολής ποινής 1. 
Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά η άλλα μέτρα για να απαγορεύσουν τις υποχρεωτικές εναλλακτικές 
διαδικασίες επίλυσης των διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του συμβιβασμού, 
αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης.»Προτείνεται, να προστεθεί, ως δεύτερη παράγραφος, το Άρ. 48, παρ.1 του Ν.4531/2018, ώστε να 
εξαιρεθούν όλες οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή άλλου εγκλήματος από γονέα (με θύμα παιδί/-ιά ή/και 
τον άλλο γονιό) από την υποχρέωση συμμετοχής σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ή συμβιβασμού με τον δράστη. 
Η συγκεκριμένη διατύπωση χρειάζεται να επεκτείνεται τροποποιώντας και το άρ.6 του Ν.4640/2019, μέσω του 
οποίου έχει καταστεί Υποχρεωτική τουλάχιστον μία Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης, ως προϋπόθεση για 
τη συζήτηση της Αγωγής για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις που αφορούν σε γονική μέριμνα, επιμέλεια και 
επικοινωνία με τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 20:27 | maria karampela. Παρότι η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική από το νόμο 4640/2019 
προκειμένου ηυπόθεση να μπορεί να συζητηθεί στο δικαστήριο, το νομοσχέδιο επιτείνει την ήδη υπάρχουσα 
παραβίαση του άρθρου 48 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018, που 
ορίζει ότι «Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοΚετικά ή άλλα μέτρα για να απαγορεύσουν τις υποχρεωτικές 
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εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του 
συμβιβασμού, αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης». Και τούτο διότι προβλέπει την διενέργεια διαμεσολάβησης και κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας 
χωρίς να προβλέπει εξαίρεση στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή και άλλες μορφές βίας σε βάρος του 
γονέα ή/και του τέκνου, επιτείνοντας την θυματοποίηση του γονέα αυτού, παραγνωρίζοντας και το πραγματικό 
δεδομένο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός της διαμεσολάβησης. 
31 Μαρτίου 2021, 19:49 | Αναστάσιος. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να μπορεί ο Διαμεσολαβητής μέσω πρακτικών 
να αποδεικνύει στο δικαστήριο ποίος γονέας υπαναχώρησε εξ αρχής από τη διαδικασία. Μόνο με αυτό τον τρόπο 
θα δημιουργηθεί νέα κουλτούρα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια εκ του πονηρού.Με το υπάρχον 
σύστημα,αρκεί ο ένας γονέας να αρνηθεί την επιτυχή έκβαση της διαμεσολάβησης ,συνήθως η μητέρα, 
γνωρίζοντας εξ αρχής ότι με την υπάρχουσα νομολογία θα εξασφαλίσει την αποκλειστική επιμέλεια. Το συμφέρον 
του κάθε παιδιού είναι να έχει ισόχρονα και ισότιμα και τους 2 γονείς του στη ζωή του. 
31 Μαρτίου 2021, 19:10 | MD. Στην προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι 
απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο 
του 2019. Ως θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές; Μήπως επιβαρύνει με επιπλέον 
έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς 
στα Δικαστήρια; 
31 Μαρτίου 2021, 19:41 | Κατερίνα Γεωργίτση. Διαμεσολαβητές γιατί που να βρεθεί συναίνεση με μια γυναίκα 
που στερεί τα παιδάκια από τον μπαμπά και επομένως τις γιαγιάδες,παππούδες.Πως κοιμούνται τα 
βράδια;Χάσαμε ξαφνικά τα εγγόνια μας εδώ και τρία χρόνια λες και έφυγαν από την ζωή.Ποια είναι η μητέρα που 
αποφάσισε κάτι τόσο τραγικό.Χωρισαν με τον σύζυγό αλλά ποιος νόμος της δίνει τέτοια δικαιοδοσία να πληγώνει 
ανθρώπους.Διαμεσολαβητες για να δούμε ποιος γονέας βάζει τρικλοποδιές και δόλια αποξενώνει τα παιδιά.Και 
να τιμωρείται. 
31 Μαρτίου 2021, 18:26 | Τζένη. Μόνιμος ΣύνδεσμοςΠαρότι η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική από το νόμο 
4640/2019 προκειμένου η υπόθεση να μπορεί να συζητηθεί στο δικαστήριο, το νομοσχέδιο επιτείνει την ήδη 
υπάρχουσα παραβίαση του άρθρου 48 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 
4531/2018, που ορίζει ότι «Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοΚετικά ή άλλα μέτρα για να απαγορεύσουν τις 
υποχρεωτικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του 
συμβιβασμού, αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης». Και τούτο διότι προβλέπει την διενέργεια διαμεσολάβησης και κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας 
χωρίς να προβλέπει εξαίρεση στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή και άλλες μορφές βίας σε βάρος του 
γονέα ή/και του τέκνου, επιτείνοντας την θυματοποίηση του γονέα αυτού, παραγνωρίζοντας και το πραγματικό 
δεδομένο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός της διαμεσολάβησης.Απόσυρση 
νομοσχεδιου τώρα! 
31 Μαρτίου 2021, 18:12 | Ιωαννίδου Γεωργία διαμεσολαβηση χωρις πρακτικα για το δικαστηριο δεν εχει κανενα 
νοημα.  θα ειναι μια διαδικασια απλα για να υπαρχει. 
31 Μαρτίου 2021, 17:56 | Γρυλλάκη Ευδοκία. Στην περίπτωση ππυ υπάρχει διαφωνίαΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΘΑ 
ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΖΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΙΟΣ ΓΟΝΕΑΣ 
ΠΡΑΓΑΜΤΙΚΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ Ή ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ. ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΕΚΤΩΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ. 
31 Μαρτίου 2021, 17:38 | Στέλλα Σάμου. Η διατύπωση του άρθρου δεν είναι σαφής, και δεν προσφέρει ασφάλεια 
δικαίου, καθώς υπονοεί μεν την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης , αλλά ωστόσο αποφεύγει να την 
κατονομάσει, με αποτέλεσμα να παραπλανά. Η υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης στις περισσότερες των 
περιπτώσεων δεν θα προσφέρει τίποτε, απλά θα αυξήσει τα έξοδα του διαζυγίου, με αποτέλεσμα να καταστήσει 
αποτρεπτική την επιλογή του διαζυγίου για τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα και κατά συνέπεια τον 
περιορισμό της ελευθερίας του ατόμου. Αν ο νομοθέτης θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική τότε θα πρέπει 
να εγγυάται την υπηρεσία αυτή δωρεάν, τουλάχιστον για τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι διαμεσολαβητής μπορεί να είναι όποιος είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, που έχει παρακολουθήσει ένα 
σύντομο σεμινάριο και έχει πάρει την πιστοποίηση, δίχως να απαιτείται πτυχίο ψυχολογίας (ή συναφές) ή νομικής, 
όπως ισχύει σε άλλες χώρες, είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες του θα είναι κατώτερης ποιότητας. Συνεπώς το μόνο 
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που εγγυάται η διάταξη είναι η επαγγελματική αποκατάσταση κάποιων πτυχιούχων και όχι το όφελος της 
οικογένειας. 
31 Μαρτίου 2021, 17:42 | Κωσταντίνος Μπατσακουτσας. Να γινουν οι πρσοθηκες με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματαΣε 
περίπτωση διαφωνίας. Κατά την άσκηση της ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να 
καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, σε 
διαμεσολάβηση. Αν διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το 
δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 17:33 | Μ Α. Η διαμεσολάβηση για να επιτευχθεί πρέπει να συμφωνούν και οι δύο γονείς και 
να συνεργαστούν παράλληλα. Εξάλλου για να έχει επιτυχία είναι απαραίτητη η παρουσία παιδοψυχολόγου. Το 
συμφέρον του παιδιού είναι να έχει κάτω από υγιείς συνθήκες και τους δύο γονείς, εάν βέβαια πληρούνται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 17:52 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 17:42 | Σ Α. Εάν προτίθενται και οι δυο γονείς να συμφωνήσουν τότε θα έχει αξία η έννοια της 
διαμεσολάβησης. Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δυο δεν συμφωνεί ακυρώνεται αυτόματα η έννοια της 
διαμεσολάβησης και δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Όποτε καταλήγει εκ των πραγμάτων στο δικαστήριο. Άρα θα 
πρέπει να κρατώνται πρακτικά και να κατατίθενται στο δικαστήριο και να βλέπουμε ποιος γονέας συνεργάζεται 
και ποιος όχι. 
31 Μαρτίου 2021, 17:36 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ.ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΤΟ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
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παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 
5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ,ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 17:51 | mk. Στην προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι 
απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση.Η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο του 2019.Ως 
θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές;Μήπως επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τους 
γονείς ,οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς στα 
δικαστήρια; 
31 Μαρτίου 2021, 17:09 | ανώνυμος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δύο γονείς που χωρίζουν θα διαφωνούν 
για πολλά ζητήματα. Διαφορετικά, δεν θα υπήρχε λόγος να καθοριστούν όλα αυτά που αναφέρονται στον παρόντα 
νόμο με τόσες λεπτομέρειες. Για το λόγο αυτόν, και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου, θα πρέπει να 
υποχρεούνται σε συνεδρίες σε ειδικό σύμβουλο, κατά μονας και από κοινού, προς εξεύρεση κοινού τόπου. Έπειτα 
από αυτήν τη διαδικασία να ακολουθεί διαμεσολάβηση ώστε να μην φτάνουν τα πράγματα- και κυρίως τα παιδιά- 
στο δικαστήριο. Η διαμεσολάβηση αυτή όμως να οριστεί με τρόπο που να την καθιστά ουσιαστική, να μη μπορεί 
να παρακαμφθεί. 
31 Μαρτίου 2021, 17:59 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Πρέπει να προβλεφθεί ότι εάν ένας εκ των δύο γονέων 
-ή και οι δύο- ζητήσουν εξέταση από ειδικό ψυχικής υγείας κατά την διαμεσολάβηση, το δικαστήριο θα ορίσει 
ειδικό ψυχικής υγείας για πραγματογνωμοσύνη βάσει του καταλόγου του Πρωτοδικείου, ΠΡΙΝ την εκδίκαση. Και 
λέω πριν, διότι εάν υπάρχουν όντως θέματα ψυχικής υγείας χάνεται πολύτιμος χρόνος με τις χρονοβόρες 
δικαστικές διαδικασίες και την πραγματογνωμοσύνη που μπορεί να ζητήσει κάποιος κατά τη διάρκεια της δίκης.  
Και φυσικά ο διαμεσολαβητής θα παραδίδει υπογεγραμμένα αντίγραφα της έκθεσης του στους αντίδικους ώστε 
να χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο. Η διαμεσολάβηση να ηχογραφείται εφόσον ζητηθεί έστω από έναν εκ των 
δύο γονέων. Ο νομοθέτης οφείλει να διορθώσει και αυτό. 
31 Μαρτίου 2021, 16:10 | Καρτοφύλη Σταματία. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει 
στο δικαστήριο το πρακτικό της διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να 
συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Αλλιως η διαμεσολαβηση δεν έχει κανένα νόημα χωρίς πρακτικά. 
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31 Μαρτίου 2021, 16:40 | Νικόλαος Απέργης. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 16:59 | Γεώργιος Αντωνόπουλος. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 15:25 | Χρήστος Αντωνιάδης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 15:33 | Κώστας Ανεμουδης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 15:31 | Έλενα Κολτσάκη. Για να έχει η διαμεσολάβηση πιθανότητες να επιτύχει είναι σημαντικό 
η διαδικασία της διαμεσολάβησης να γίνεται ΠΡΙΝ την προσφυγή στο δικαστήριο και κατά προτίμηση ΠΡΙΝ την 
κατάθεση ένδικου βοηθήματος, επί ποινή απαράδεκτου αυτού. Είναι αναμφίβολο πως η προσφυγή στο 
δικαστήριο και η κατάθεση δικογράφου κορυφώνει μια σύγκρουση και μειώνει τις πιθανότητες για συναινετικές 
λύσεις, αφού τα μέρη έχουν ήδη προετοιμαστεί για μια δικαστική διαμάχη με όλα τα όπλα επίθεσης και άμυνας 
που διαθέτουν και με ότι αυτό συνεπάγεται (νικητής – ηττημένος) ενώ έχουν επιπλέον επωμιστεί και τις σχετικές 
δαπάνες. Η διάταξη θα πρέπει να είναι σαφής ως προς το στάδιο που υποχρεωτικά πρέπει να λάβει χώρα η 
διαμεσολάβηση και η παρούσα διατύπωση φαίνεται πως αφήνει κενά στην ερμηνεία («προσφεύγοντας, αν είναι 
απαραίτητο») με κίνδυνο να θεωρηθεί περισσότερο «ευχολόγιο» και λιγότερο πρακτική και αποτελεσματική. 
Επιπλέον το «Αν διαφωνούν» με το οποίο ξεκινά το β εδάφιο δεν προσδιορίζει το αντικείμενο διαφωνίας. Μπορεί 
να διαβαστεί και ως μια διαφωνία για την άσκηση της γονικής μέριμνας και ως διαφωνία για το αν επιλέξουν 
διαμεσολάβηση και ως διαφωνία που μπορεί να προκύψει μετά από διαμεσολάβηση και αυτό δημιουργεί 
σύγχυση. Είναι απαραίτητο να γίνει σαφές πως: Η διαμεσολάβηση πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την προσφυγή 
στο δικαστήριο και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία και το συμφέρον του παιδιού επιβάλλει να ληφθεί 
απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 15:13 | Γιώργος Ανδρουλάκης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 15:54 | Παυλος Ανδρεου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 14:39 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ. Παρότι η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική από το νόμο 
4640/2019 προκειμένου η υπόθεση να μπορεί να συζητηθεί στο δικαστήριο, το νομοσχέδιο επιτείνει την ήδη 
υπάρχουσα παραβίαση του άρθρου 48 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 
4531/2018, που ορίζει ότι «Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοΚετικά ή άλλα μέτρα για να απαγορεύσουν τις 
υποχρεωτικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του 
συμβιβασμού, αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης». Και τούτο διότι προβλέπει την διενέργεια διαμεσολάβησης και κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας 
χωρίς να προβλέπει εξαίρεση στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή και άλλες μορφές βίας σε βάρος του 
γονέα ή/και του τέκνου, επιτείνοντας την θυματοποίηση του γονέα αυτού, παραγνωρίζοντας και το πραγματικό 
δεδομένο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός της διαμεσολάβησης. 
31 Μαρτίου 2021, 14:15 | Βασίλης Αναστασίου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
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να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 14:02 | μανια κ. Σχόλιο: Παρότι η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική από το νόμο 4640/2019 
προκειμένου η υπόθεση να μπορεί να συζητηθεί στο δικαστήριο, το νομοσχέδιο επιτείνει την ήδη υπάρχουσα 
παραβίαση του άρθρου 48 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018, που 
ορίζει ότι «Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοΚετικά ή άλλα μέτρα για να απαγορεύσουν τις υποχρεωτικές 
εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του 
συμβιβασμού, αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης». Και τούτο διότι προβλέπει την διενέργεια διαμεσολάβησης και κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας 
χωρίς να προβλέπει εξαίρεση στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή και άλλες μορφές βίας σε βάρος του 
γονέα ή/και του τέκνου, επιτείνοντας την θυματοποίηση του γονέα αυτού, παραγνωρίζοντας και το πραγματικό 
δεδομένο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός της διαμεσολάβησης. 
31 Μαρτίου 2021, 14:28 | Τσιαμη Ζωη. ΝΑ γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματα«Άρθρο 1512. Σε 
περίπτωση διαφωνίας κατά την άσκηση της ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να 
καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, σε 
διαμεσολάβηση. Αν διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το 
δικαστήριο.». 
31 Μαρτίου 2021, 14:08 | Ζήσης. Η υποχρέωση σε ιδωτικούς διαμεσολαβητές είναι πολυδάπανη και ευνοεί τους 
ιδιώτες και τους πλούσιους γονείς.Θα έπρεπε να ιδρυθούν επιτέλους οικογενειακά δικαστήρια στελεχωμένα από 
ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικών επιστημών, παιδαγωγούς.Πολύ κακή διάταξη. 
31 Μαρτίου 2021, 13:47 | Βασιλης ΑδαμοπουλοςΜόνιμος ΣύνδεσμοςΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει 
επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής 
ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον 
του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50. 
31 Μαρτίου 2021, 13:43 | Αγλαΐα Ρομπόκου για την Επιτροπή των Επιστημόνων για τα Γυναικεία Θέματα και 
την Ισότητα του Λυκείου των Ελληνίδων.ΠΡΟΤΑΣΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ : Οι αντιδικούντες γονείς υποχρεούνται κατά 
την διαδικασία της διαμεσολάβησης να παρακολουθήσουν συνεδρίες από ειδικά εκπαιδευμένους και 
διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, ειδικούς ψυχικής υγείας με στόχο την προαγωγή της λειτουργικής 
επικοινωνίας μεταξύ τους και την εξεύρεση (μιας συμφωνίας ή ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου) ανατροφής των 
παιδιών που να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. 
31 Μαρτίου 2021, 13:36 | Μίκα Ιωαννίδου για την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών. 
ΠΡΟΤΑΣΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ : Οι αντιδικούντες γονείς υποχρεούνται κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης να 
παρακολουθήσουν συνεδρίες από ειδικά εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, ειδικούς 
ψυχικής υγείας με στόχο την προαγωγή της λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ τους και την εξεύρεση (μιας 
συμφωνίας ή ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου) ανατροφής των παιδιών που να ανταποκρίνεται στις 
εξατομικευμένες ανάγκες τους. 
31 Μαρτίου 2021, 12:08 | Δημήτρης. Η διαμεσολάβηση πρέπει να έχει ως σκοπό την υποχρεωτική συνεργασία 
των γονιών για την ανατροφή και το συμφέρον των παιδιών.ο γονέας ο οποίος δεν συνεργάζεται έστω και 
υποχρεωτικά να συνεχίζει να έχει την γονική μέριμνα αλλά με χρηματικο πρόστιμο το οποίο να είναι σε 
λογαριασμό του παιδιού.εκει πόσοι από τους γονείς θα αρνηθούν να συνεργαστούν μεταξύ τους? 
31 Μαρτίου 2021, 12:24 | Γιωργος Αγγελιδης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.  Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 12:00 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕΠΙΣΗΣ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΤΟ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 



1950 
 

– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. 
Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η 
ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι 
αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ  ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 10:43 | Φωτεινή Κίντου. Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής 
επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού 
άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για την 
ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
31 Μαρτίου 2021, 09:36 | JG. Στην προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι 
απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο 
του 2019. Ως θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές; Μήπως επιβαρύνει με επιπλέον 
έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς 
στα Δικαστήρια; 
31 Μαρτίου 2021, 08:10 | Αλέξανδρος Δ. Ο γονέας που δεν συμφωνεί δεν θα καταλήξει σε συμφωνία και στην 
διαμεσολάβηση. Για να έχει νόημα η διαδικασία της διαμεσολάβησης θα πρέπει τα πρακτικά να κατατίθενται στο 
δικαστήριο ώστε ο δικαστής να βλέπει ποιος γονέας συνεργάζεται και ποιος όχι. 
31 Μαρτίου 2021, 08:32 | Ευάγγελος. Στη διαμεσολάβηση για να πηγαίνουν οι γονείς και να μην βάζουν τεχνητά 
εμπόδια ώστε να κωλυσιεργεί η κατάσταση ώστε να καταλήξει στα δικαστήρι.Θα πρέπει ο διαμεσολαβητής να 
έχει ενεργό ρόλο στις δικαστικές αίθουσες όπως επίσης πρέπει να υπάρχει και η παρουσία παιδοψυχολόγου που 
θα ορίζει ο διαμεσολαβητής ο ίδιος. Πρώτη εκείνη θα πρέπει να καταθέτουν στο δικαστήριο και μετά όλοι οι 
υπόλοιποι. 
31 Μαρτίου 2021, 04:52 | ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΚΑΣΙΩΤΆΚΗΣ. Στη διαμεσολάβηση να κρατούνται πρακτικά και 
παρουσιάζονται στο δικαστή για να γνωρίζει ποιος από τους αντιδικους δε συνεργάστηκε.Ίσος χρόνος Ανατροφής 
και με τους δύο γονείς με ίσες υποχρεώσεις και εναλλασσόμενη κατοικία!!! 
31 Μαρτίου 2021, 01:23 | Νικόλαος Αναστασιου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
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να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 01:33 | Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα 
πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος 
πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του 
καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
31 Μαρτίου 2021, 00:23 | Φωτιος Αγγελοπουλος. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/  επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 23:19 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (ένας μπαμπάς που άντεξε τον πόλεμο!). 
Εκτός απο την διαμεσολάβηση θα πρέπει να οριστούν ΑΜΕΣΑ και ειδικοί ψυχίατροι νοσοκομειακοί ή και 
διαπιστευμένοι ιδιώτες με περγαμηνές ,οπου για σοβαρές περιπτώσεις που αποτυχγάνει η διαμεσολάβηση να 
επεμβαίνουν πρωτα εκείνοι με σοβαρή και εκτενή ψυχιατρική εκτίμηση και των 2 γονέων.και σε περίπτωση 
διαφωνίας να υποχρεώνονται σε ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων αλλιώς να χάνουν εντελώς την επιμέλεία. 
Και όλα αυτά σε σύντομους χρόνους. Οχι σε χρόνους δημοσίου. Δεν γίνεται να περιμένεις μήνες σε δημόσιες 
υπηρεσίες για ραντεβού!Εκεί θα δείτε πόσες κακοποιητικές μάνες , με σοβαρές διαταραχές όπως οριακή 
διαταραχή ή ναρκισιστική έχουμε να ανατρέφουν τα παιδιά μας.\θα ειναι απο τις μεγαλύτερες και πιο σοβαρές 
μελέτες γίνουν στην Ελλάδα. 
30 Μαρτίου 2021, 23:09 | Κωνσταντίνος Αμπατζης. 
ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ 
διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον 
γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 23:28 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ.Το συμφέρον όλων ειναι να γλιτώσουμε παραπάνω 
χρονοβόρα δικαστήρια την στιγμή που έχουμε την δυνατότητα διαμεσολάβησης.\ Θέσπιση της συνεπιμέλειας, 
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50% 50% ίσος χρόνος και για τους 2 γονείς, και εναλλασσόμενη κατοικία ! Ισα δικαιώματα για όλους εκτός και αν 
συντρέχουν αποφάσεις κακοποίησης ή αδιαφορίας. 
30 Μαρτίου 2021, 22:17 | Ιωάννης Αμαλλος. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 22:58 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Η 
δυνητικότητα της παρεμβολής του σταδίου διαμεσολάβησης φαλκιδεύεται από την πρόβλεψη της υποχρεωτικής 
προσφυγής στη διαμεσολάβηση με δικαστική απόφαση. Η όλη θέσπιση του θεσμού της υποχρεωτικής (ακόμη και 
δια δικαστικής απόφασης) διαμεσολάβησης συνιστά απεμπόληση του καθήκοντος δικαστικής προστασίας, 
ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης και επιβάρυνση των διαδίκων. Εξυπηρετεί μόνο την αδυναμία στελέχωσης των 
δικαστηρίων και τη δυνατότητα επαγγελματικής ψευτοαποκατάστασης μερικών -χειμαζόμενων από την κρίση και 
τη μείωση της ύλης- δικηγόρων, γι’ αυτό και είμαστε από θέση αρχής αντίθετοι στον θεσμό. Θα αποτύχει όπως 
και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες. 
30 Μαρτίου 2021, 22:31 | Παναγιωτης Αβραμης. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 22:59 | Αναστάσιος Αλτούνης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 22:11 | Κωστας σαμαρας. Η διαμεσολάβηση καλώς να προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής 
επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού 
άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για την 
ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
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30 Μαρτίου 2021, 22:20 | Αλκιβιάδης Αλερτάς. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 21:21 | Ευγενία Κωνσταντινίδου. Κύριε νομοθέτα είναι πολύ βασικό να κρατούνται πρακτικά 
από τον διαμεσολαβητή και αυτά να επιδεικνύονται στο δικαστήριο. 
30 Μαρτίου 2021, 21:06 | Νικόλαος Αλεξόπουλος. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 21:35 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΥΓΛΕΣ. Ο δικαστής πρέπει να έχει την βοήθεια του παιδοψυχίατρου όταν 
συναντάει ένα ανήλικο και επιπλέον θα πρέπει να κρατιούνται πρακτικά από τον διαμεσολαβητή γιατι στην 
Ελλάδα του 2021 πρέπει να αποδεικνύεις και το αυτονόητο. 
30 Μαρτίου 2021, 21:33 | Κατερίνα Κοσσιβάκη. Σε όλα τα ανεπτυγμένα Ευρωπαϊκά κράτη κρατιούνται πρακτικά 
προς απόδειξη ψευδών κατηγοριών, θα πρέπει και στην Ελλάδα μας να γίνετε το ίδιο 
30 Μαρτίου 2021, 21:01 | Μιχάλης Αλέξης. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 21:52 | M.M. Παρότι η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική από το νόμο 4640/2019 
προκειμένου η υπόθεση να μπορεί να συζητηθεί στο δικαστήριο, το νομοσχέδιο επιτείνει την ήδη υπάρχουσα 
παραβίαση του άρθρου 48 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018, που 
ορίζει ότι «Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοΚετικά ή άλλα μέτρα για να απαγορεύσουν τις υποχρεωτικές 
εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του 
συμβιβασμού, αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης». Και τούτο διότι προβλέπει την διενέργεια διαμεσολάβησης και κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας 
χωρίς να προβλέπει εξαίρεση στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή και άλλες μορφές βίας σε βάρος του 
γονέα ή/και του τέκνου, επιτείνοντας την θυματοποίηση του γονέα αυτού, παραγνωρίζοντας και το πραγματικό 
δεδομένο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός της διαμεσολάβησης. 
30 Μαρτίου 2021, 21:45 | Γιώργος Δικαίος. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σέβεται τον αλλον γονέα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφέρον του κάθε παιδιού είναι 
να εχει ισόχρονα και τους 2 γονείς του. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 21:09 | Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία η διαδικασία αυτη.Το συμφερον του 
καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 20:31 | Αικατερίνη Ζεκυριά. Να κρατούνται πρακτικά από τον διαμεσολαβητή για να τα 
παρουσιάζουμε στη δίκη. 
30 Μαρτίου 2021, 20:38 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ. Τι κι άμα υπάρχει διαμεσολάβηση άμα δεν κρατιούνται 
πρακτικά τα οποία να επιδίδονται στον δικαστή του οικογενειακού δικαίου. Ώστε να καταλάβει και αυτός τον λόγω 
που το χωρισμένο ζευγάρι έφτασε στην δικαστική αίθουσα, και να καταλαβαίνει ποιος πραγματικά θέλει το καλό 
του παιδιού και ποιος το χρησιμοποιεί για εκδίκηση. 
30 Μαρτίου 2021, 20:20 | Διαμαντής Αθανασίου. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 20:09 | ΝΤΙΝΟΣ. Κύριε Υπουργέ,Σας παρακαλώ πολύ στην διαμεσολάβηση να κρατιούνται 
πρακτικά από τον διαμεσολαβητή όπου σε περίπτωση που η υπόθεση φτάσει στα δικαστήρια να έχει μια ιδέα ο 
δικαστής ποιος πραγματικά παλεύει για το καλό του παιδιού. 
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30 Μαρτίου 2021, 20:42 | Θεόδωρος Αβράμπος. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 20:27 | Γεωργιος Κρανιωτης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 19:18 | Ευαγγελος Δελλιος. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
 30 Μαρτίου 2021, 19:24 | ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ. Η 
πρόβλεψη του θεσμού της διαμεσολάβησης, εντός των διατάξεων του Aστικού Kώδικα που αφορούν τις διαφορές 
των γονέων και τέκνων, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας της 
διαμεσολάβησης, η οποία μπορεί να προσφέρει άμεση επίλυση των οικογενειακών διαφορών, μειώνοντας τη 
συγκρουσιακή διάθεση και λειτουργώντας εποικοδομητικά προς την κατεύθυνση του ουσιαστικού συμφέροντος 
του παιδιού, προσφέροντας την δυνατότητα στους γονείς να διαμορφώσουν, συνεπικουρούμενοι από το 
διαμεσολαβητή και τους δικηγόρους τους ένα αποτελεσματικότερο και ειρηνικότερο περιβάλλον για τη ρύθμιση 
της συμμετοχής των γονέων στην ανατροφή των ανήλικων παιδιών τους, μετά τη διάσπαση της έγγαμης 
συμβίωσης ή του συμφώνου συμβίωσης ή μετά το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου καθώς και στα 
αναγνωρισμένα τέκνα που έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η πλέον κατάλληλη 
διατύπωση του άρθρου 6 είναι η εξής: «΄Αρθρο 6 – Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση άρθρου 1512 ΑΚ.  Κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά 
αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, σε περίπτωση διαφωνίας τους, σε διαμεσολάβηση. Αν δεν επιτευχθεί 
συμφωνία κατά την διαμεσολάβηση και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το 
δικαστήριο». Η διατύπωση εξασφαλίζει την προσφυγή στην διαμεσολάβηση πριν την προσφυγή στο Δικαστήριο 
και είναι ξεκάθαρη ως προς τα στάδια. Εναρμονίζεται απόλυτα προς την ρύθμιση του Ν. 4640/2019 για την 
Διαμεσολάβηση. 
30 Μαρτίου 2021, 19:15 | ΜΙΜΗΣ. ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. 
30 Μαρτίου 2021, 19:33 | Φωτεινή Δεληγιάννη. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 18:02 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 18:15 | Αννα Δανιδου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει 
στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να 
συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να 
εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 18:51 | Στυλανη Γρεκα Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει 
στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να 
συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να 
εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 17:14 | Μαργαρίτα. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, τα πρακτικά της θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία αυτή θα αντιμετωπιστεί 
με σοβαρότητα και από τους δύο γονείς, ώστε να έχει πιθανότητες επιτυχίας. 
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 30 Μαρτίου 2021, 17:57 | Αντωνία Γρεκα. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει 
στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να 
συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να 
εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 17:07 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ.  Η διαμεσολάβηση θα πρέπει να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και όχι 
να είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε γονέα. Σε περίπτωση άρνησης του γονέα να παρουσιαστεί στην 
διαμεσολάβηση, αυτό να αποτελεί στοιχείο για την κρίση του δικαστηρίου. Επίσης σε περίπτωση αποτυχίας της 
διαμεσολάβησης, τα πρακτικά της θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο. Μόνο τότε η διαδικασία 
αυτή θα αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και από τους δύο γονείς, ώστε να έχει πιθανότητες επιτυχίας. 
30 Μαρτίου 2021, 17:29 | Ελενη Γκιοκα. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει 
στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να 
συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να 
εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 16:57 | Γιώτα. Για να έχει επιτυχία ο διαμεσολαβητής πρέπει να συντάσσεται γραπτή έκθεση 
που να τίθεται υπ’ όψιν του δικαστηρίου σε περίπτωση μη συμφωνίας ώστε να καταλογίζονται οι ευθύνες σε 
αυτόν που δεν συναινεί στην συνεπιμέλεια του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 16:04 | Κυριάκος Κ. Mε τη παρούσα αλλαγή του εν λόγω άρθρου, ο γονέας που για 
οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι η υπόθεση σχετικά με το τέκνο του και τον άλλο γονέα έχει βρεθεί σε τέλμα και χρήζει 
διευθέτησης από τους θεσμούς της πολιτείας, αναγκάζεται πλέον να ανεύρει διαμεσολαβητή, να τον 
προπληρώσει, να παραστεί αυτοπροσώπως σε μια άνευ ουσιαστικής σκοπιμότητας συνάντηση (η οποία θα 
μπορούσε να έχει λάβει χώρα και χωρίς την υπόδειξη του εν λόγω νομοθετήματος…), αδιαφόρως φυσικά του εάν 
ο άλλος γονέας έχει όντως πρόθεση και επιθυμία να παρευρεθεί κι αυτός και αφού ολοκληρωθούν όλες οι 
ανωτέρω διαδικασίες, τότε αποδίδεται πλέον από το νομοθέτη η «πολυτέλεια» να κριθεί η υπόθεση του πολίτη 
από την ελληνική δικαιοσύνη. Πέραν αυτού, καθίσταται προβληματική, άνευ ετέρου τινός, ακόμη και εκ της 
γραμματικής ερμηνείας η φράση του νέου άρθρου «εάν είναι απαραίτητο», ενώ λίγο νωρίτερα αναφέρει 
«υποχρεούνται».  Σε κανένα σημείο δεν εξειδικεύεται ΠΟΤΕ θα κρίνεται αυτό απαραίτητο, από ΠΟΙΟΝ και μια 
ΠΟΙΑ κριτήρια. Είναι απαράδεκτο ένα νομοθέτημα επεξεργασίας τόσων χρόνων και το οποίο ορίζει τη ζωή των 
ανήλικων τέκνων της χώρας, να φτάνει στο σημείο να αφήνει τέτοια ρυθμιστικά και νομικά κενά, έρμαια στην 
ερμηνευτική εκδοχή που θα επιλέξει ο καθένας με κίνδυνο τελικά το ίδιο το συμφέρον του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 16:33 | Κωνσταντίνα Γιαταγάνα. Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 16:09 | Ιάκωβος Παπάς. Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κάνει ουσιαστική έρευνα ως προς 
το περιβάλλον του ενός και του άλλου γονιού, σε σχέση πάντα με το συγκεκριμένο αντικείμενο της δίκης, για να 
καταλήξει εν τέλει με γνώση και στοιχεία σωστά η εκτίμηση στο δικαστήριο για το τι είναι καλύτερα για το παιδί.Σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει, κατανοητό, ότι η διαμεσολάβηση κοστίζει τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. 
Δεν έρχεται να αντικαταστήσει προφανώς το φυσικό δικαστή, πράγμα το οποίο είναι ούτως ή άλλως αδύνατο, 
έρχεται απλά θα θεσπίσει έξτρα εμπόδια και προσχώματα στον γονέα που θέλει να αξιώσει από τη δικαιοσύνη 
μια δίκαιη και ορθή προς το συμφέρον του τέκνου λύση. 
 30 Μαρτίου 2021, 16:30 | Βασιλεια Γιαννωτα. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 16:11 | Απόστολος Ασλανίδης.Άρθρο 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 15:55 | Σταματίνα Αυγερινού. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
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να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 15:15 | Εφη Αργυράκη Δεληγιωργη. 
ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ 
διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον 
γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 15:30 | Ιωάννης Αζέλης.ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 15:44 | Μαρινα. Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί: 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
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υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! οχι σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα. 
30 Μαρτίου 2021, 14:10 | Βασίλης Αδριανουπολίτης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 14:37 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ. Η διαμεσολάβηση πρέπει να είναι εθελοντική, και βέβαια με κόστος της 
πολιτείας, αλλιώς είναι κοροϊδία. Και πρέπει να γίνεται από διαμεσολαβητές που έχουν σχετική επιστημονική 
επάρκεια, όχι τυχαίους ανθρώπους που έχουν ένα δίπλωμα τριτοβάθμιας μακριά από το αντικείμενο. 
30 Μαρτίου 2021, 14:54 | I.T. Δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν 
στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο του 2019. 
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30 Μαρτίου 2021, 14:30 | Σοφία. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, τα πρακτικά της θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία αυτή θα αντιμετωπιστεί με 
σοβαρότητα και από τους δύο γονείς, ώστε να έχει πιθανότητες επιτυχίας. 
30 Μαρτίου 2021, 14:05 | ΙΩΑΝΝΑ. Δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο οι γονείς να 
προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο του 2019. Πόσο 
αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές; Μήπως επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τους γονείς, οι οποίοι 
εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς στα Δικαστήρια; 
30 Μαρτίου 2021, 14:45 | Μιχαηλ Αγγελόπουλος. ΆΡΘΡΟ 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. 
Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 13:47 | Λεωνιδας Αγγελιδης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 13:12 | Γεώργιος Αγιομυργιαννάκης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα 
πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος 
πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του 
καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 13:30 | Κωνσταντίνος Αγριτελλης. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.  Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 13:54 | Δημήτρης Αθανασίου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 12:16 | Χρηστος Αγαλοπουλος. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 12:04 | Διονύσιος Βέρρας. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 11:31 | Ευαγγελια – Άννα Βλαχου.ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 11:27 | Ελισάβετ Βιεννα. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. 
Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 11:00 | Νατάσα Μελίδη. Μέχρι σήμερα, κάθε παιδί ήταν μια μοναδική ιστορία, την οποία 
εξέταζε ξεχωριστά ο/η δικαστής, καθιστώντας τις ισχύουσες διατάξεις του Οικογενειακού Δικαίου από τις πλέον 
προοδευτικές στην Ευρώπη. Ο νομοθέτης εισάγει αυθαίρετα και οριζόντια τον ορισμό του συμφέροντος του 
παιδιού, το ίδιο για όλα τα παιδιά, αφαιρώντας από την/τον δικαστή τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση και 
ανάλογα με τις κοινωνικές-οικονομικές δυνατότητες και τις δυναμικές που αναπτύχθηκαν στην κάθε οικογένεια. 
Αντί οι ανάγκες και ο λόγος του ίδιου του παιδιού και των ειδικών παιδοψυχολόγων να αναβαθμίζονται, εν έτει 
2021 το κράτος αναλαμβάνει τον ρόλο του πάτερ φαμίλια, του πατριάρχη που ξέρει καλύτερα από όλες και όλα 
(γυναίκες και παιδιά) ποιο είναι το συμφέρον τους. Επιπλέον, εισάγεται τεκμήριο του 1/3 του χρόνου του παιδιού 
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για την άσκηση επικοινωνίας με τον γονέα που δεν διαμένει, το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη δυνατότητα του 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Πρόκειται για μια ρύθμιση που παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών. 
30 Μαρτίου 2021, 10:18 | Δημος Καραογλου. Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής 
επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού 
άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για την 
ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων.Διδικασία που μπορεί ο Δικαστής ακόμα και αν φτασουν οι γονεις σε 
δίκη να εφαρμοσει διαφορες μεθοδους που θα τους οδηγήσουν σε συμφωνία ακόμα και στη δικη.(μεθ. cohem)Η 
συμφωνία είναι το ζητουμενο. Η συμφωνία είναι το αναγκαίο. Η δικες στο οικογενενειακό πρεπει να 
αποφευγονται. Δυο ανθρωποι που εχουν ενα παιδί να βριζονται στα δικαστηρια; Οφειλει η πολιτεία να τονώσει 
την διαδικασία της διαμεσολαβησης δεδομενου οτι δινει τελική και οριστική λυση. 
30 Μαρτίου 2021, 10:15 | Θεοδωρα Βαλσαμάκη. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:57 | Νικος Λαμπρου. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
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ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ 
επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:46 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να συντάσσει έκθεση για να βοηθήσει 
τον δικαστή. Αλλιώς δεν έχει πρακτικό αποτέλεσμα σε περίπτωση μη συμφωνίας. 
30 Μαρτίου 2021, 08:08 | Ηλιαννα Ρηγα. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο 
δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί 
η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα 
και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 02:23 | Βασιλεία Βενίδου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 02:11 | Μαρια Βασίλογλου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 02:31 | Ναταλία Βασιλάκη. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 01:10 | Εριφύλλη Βαρβαρελη. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. 
Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 01:21 | Εύα Βανου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει 
στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να 
συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να 
εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 01:14 | Πεγκυ Βαζουρα. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 01:00 | Ζωη Βαβριτσα. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει 
στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να 
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συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να 
εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
30 Μαρτίου 2021, 00:46 | Ράνια Αργυροπούλου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 23:32 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ. Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
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καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
29 Μαρτίου 2021, 21:38 | Π.Α. Καταρχάς συγχαρητήρια για την υλοποίηση του νομοσχεδίου έστω και 
καθυστερημένα. Αποτελεί κατ’ εμέ βασικό πυλώνα μιας κοινωνίας που θέλει να λέγεται δημοκρατική και 
ανθρώπινη. Θεωρώ απαραίτητο τον ρόλο του διαμεσολαβητη αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί και η ιδιότητα του 
ατόμου. Θα είναι κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, δικαστικός; Θα πρέπει να ορίζεται ως ανεξάρτητη αρχή από 
το δικαστήριο και όχι από τους γονείς ώστε η κρίση του Να εξασφαλίζεται ότι θα είναι αμερόληπτη με μοναδικό 
γνωμονα την ψυχοσύνθεση του παιδιου. Σαφώς και.η απόφαση του θα ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχει γραπτώς και να 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφαση του δικαστηρίου. Γιατί στην ουσία όλο αυτό γίνεται για τα 
παιδιά και δεν.προκειται για μια μάχη ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι που θα είναι όμως νυν και για πάντα γονείς.. 
29 Μαρτίου 2021, 21:42 | Ν. Ν. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, τα πρακτικά της θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία αυτή θα αντιμετωπιστεί με 
σοβαρότητα και από τους δύο γονείς, ώστε να έχει πιθανότητες επιτυχίας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:53 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ. Η διαμεσολάβηση ορθώς 
προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν 
το θέμα της ανατροφής του παιδιού άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλιέργεια της κουλτούρας 
συνεργασίας στη κοινωνία μας για την ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
29 Μαρτίου 2021, 20:54 | ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΑΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
29 Μαρτίου 2021, 20:25 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΔΗΣ. Να κρατούνται πρακτικά για την χρηστή στην δίκη. 
29 Μαρτίου 2021, 19:38 | Δημήτρης. Καταρχάς συγχαρητήρια για την υλοποίηση ενός νομοσχεδίου που αποτελεί 
βασική αρχή Δημοκρατίας και γονεϊκής ισότητας. Ήταν κάτι που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια τώρα αλλά κάλλιο 
αργά παρά ποτέ. Στο δια ταύτα. Θεωρώ απαραίτητη την παρουσία διαμεσολαβητή όμως τι προσόντα θα έχει 
αυτός ο διαμεσολαβητης; κατ εμέ θα πρέπει να είναι σίγουρα κοινωνικός λειτουργός και άτομο το οποίο θα 
ορίζεται από το δικαστήριο κάθε φορά ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αντικειμενικότητα του στη κρίση 
αποφάσεων, όταν και αν χρειαστεί.. να μην έχει καμμία σχέση με κανέναν από τους 2 γονείς και η απόφαση του 
Να είναι με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον του παιδιου. Η απόφαση να είναι γραπτή και να 
αποτελεί βασική αρχή για την απόφαση του δικαστηρίου. Σε μια ιδανική κοινωνία βέβαια, ο ρόλος του δε θα 
έπρεπε να υφίστατο μιας και οι δύο γονείς υποτίθεται θέλουν αποκλειστικά και μόνο το καλο του παιδιου τους 
αλλά επειδή δε ζούμε σε έναν κόσμο ιδεατό θεωρώ βασικό και απαραίτητο τον ρόλο του διαμεσολαβητη- 
ψυχολόγου- κοινωνικού λειτουργού. 
29 Μαρτίου 2021, 18:47 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. Η διαμεσολάβηση θα μπορούσε να είναι τεράστια βοήθεια και να έχει 
μεγάλη επιτυχία αν πίστευαν σαυτήν και την εφάρμοζαν σωστά οι ίδιοι οι διαμεσολαβητές. Δυστυχώς από 
προσωπική εμπειρία δεν είμαι αισιόδοξη. Γνωρίζω ότι απαγορεύεται η τήρηση και δημοσίευση πρακτικών.ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 
(δικαστήρια κλπ) ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΒΑΛΛΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ .Είθε να αλλάξει η νοοτροπία μας και η 
διαμεσολάβηση να γίνει κομμάτι της ζωής μας και του τρόπου λειτουργίας μας στην Ελλάδα.Έως τότε είναι ανάγκη 
η ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ :Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά ή νέα διαζύγιαΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!Επιτέλους όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας 
παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»Ήταν προεκλογική δέσμευση 
!!! Είναι απαίτηση!!! 
29 Μαρτίου 2021, 18:16 | Νικόλας Δ. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει 
στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να 
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συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να 
εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 17:37 | Θεόδουλη Αθανασοπούλου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα 
πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος 
πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον του 
καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 17:35 | Θοδωρης Αντυπας. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.  Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 17:39 | Λήδα Παπακωνσταντίνου. Πρέπει να οριστεί υπό ποιές συνθήκες θα είναι απαραίτητη 
η διαμεσολάβηση και να ξεκαθαριστεί ποιός θα αναλαμβάνει τα έξοδα των διαμεσολαβήσεων. Εάν τα έξοδα είναι 
στο βάρος των εμπλεκόμενων, το άρθρο έχει ταξικές επιπτώσεις.Πρέπει να συμπεριληφθούν εξαιρέσεις: θα 
υποχρεώνετε τις επιζώσες/επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας και ευρύτερης κακοποιήσης να προσφεύγουν σε 
διαμεσολάβηση με τους κακοποιητές τους;Οι διαμεσολαβήσεις να πραγματοποιούνται από (ιατρό)δικαστικές/-
ούς ψυχολόγους. Ανοίξτε νέες θέσεις εργασίες και επιτρέψτε στις/στους ειδικευμένους να εργαστούν στον τομέα 
τους. 
29 Μαρτίου 2021, 17:44 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ. Παρότι η διαμεσολάβηση 
είναι υποχρεωτική από το νόμο 4640/2019 προκειμένου η υπόθεση να μπορεί να συζητηθεί στο δικαστήριο, το 
νομοσχέδιο επιτείνει την ήδη υπάρχουσα παραβίαση του άρθρου 48 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που 
κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018, που ορίζει ότι «Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα 
για να απαγορεύσουν τις υποχρεωτικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμεσολάβησης και του συμβιβασμού, αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης». Και τούτο διότι προβλέπει την διενέργεια διαμεσολάβησης και κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς να προβλέπει εξαίρεση στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή και άλλες 
μορφές βίας σε βάρος του γονέα ή/και του τέκνου, επιτείνοντας την θυματοποίηση του γονέα αυτού, 
παραγνωρίζοντας και το πραγματικό δεδομένο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός 
της διαμεσολάβησης. 
29 Μαρτίου 2021, 16:09 | Δεσποινα Αποστολίδου. Αυτήν την περίοδο, της πανδημίας ή άλλης παρόμοιας, που 
τα δικαστήρια είναι κλειστά, πώς θα αντιμετωπίσω τυχόν προβλήματα και διαφωνίες με τον πρώην μου; Και στις 
περιόδους που τα δικαστήρια θα λειτουργούν μεν, αλλά οι αιτήσεις θα πληθαίνουν πόσο χρόνος θα απαιτείται 
για να εξεταστεί η περίπτωσή μου; Πόσο χρόνο θα χρειαστεί έως ότου ικανός αριθμός ειδικών για την 
διαμεσολάβηση να έχουν καταρτιστεί; πώς θα αντιμετωπίσω τις απειλές του πρώην μου μέχρι να πάρει σειρά η 
αίτησή μου; Και μέχρι τότε τι θα γίνεται με τα θέματα που δεν μπορούν να περιμένουν; Και όταν δεν θα έχω τους 
οικονομικούς πόρους να απευθυνθώ στο δικαστήριο θα παρέχεται ως υπηρεσία; θα απαιτείται δικηγόρος; πόσο 
θα κοστίζει αυτή η παρέμβαση; Τι προβλέπεται για την διαχείριση του οικονομικού κόστους αυτής της 
διαδικασίας; Θα είναι μια διαδικασία όπου θα πρέπει να έρχομαι σε επαφή ξανά και ξανά με τον πρώην μου; Τι 
προβλέπεται για την διαχείριση του ψυχολογικού κοστους αυτής της κατάστασης; Θα παρέχεται ψυχολογική 
υποστήριξη; Και πως θα γίνει για να παρίσταμαι σε αυτές τις διαμεσολαβήσεις, θα καθιερωθεί ειδική άδεια από 
την εργασία μου; Πώς αυτή η διαδικασία θα επηρεάσει την εργασία μου; Τα παιδιά ποιός θα μου τα κρατάει για 
να πηγαίνουμε στην διαμεσολάβηση; θα έρχεται κάποιος ειδικός στο σπίτι; Και τι θα γίνεται όταν δεν θα 
συμμορφώνεται στις υποδείξεις του διαμεσολαβητή; Ο πρώην μου έχει την τάση να παραμορφώνει την 
πραγματικότητα. Ο διαμεσολαβητής πως θα αναγνωρίζει τις αλήθειες από τα ψέματα; Θα βρεθώ να 
κατηγορούμαι για παραβίαση των δικαιωμάτων του, όπως κάνει ήδη ψευδώς, και πως θα αποφύγω την 
αμετάκλητη ανάκληση της επιμέλειας; 
29 Μαρτίου 2021, 16:20 | Άγγελος Αντονακας. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχίαΤο συμφερον του καθε παιδιου ειναι να 
εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 16:35 | Ξενοφώντας Ανδρέου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
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να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 16:35 | Γεωργία Αναστασοπούλου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 16:48 | Α.Δ. Πρακτικά αυτό που προσθέτει η διαμεσολάβηση είναι επιπλέον κοστος της όλης 
διαδικασίας του διαζυγίου στο πιο αδύναμο οικονομικά μέρος. Επίσης είναι άξιο απορίας σε περιπτωσεις 
κακοποιησης του ένος γονέα ή/ και του παιδιού απο τον άλλον γονέα τι θα αξιώνεται να επιτευχθεί ακριβώς απο 
τις συνεδρίες διαμεσολάβησης, εξαναγκάζοντας να βρεθει στον ίδιο χώρο ο θύτης και το θύμα και μάλιστα να 
προσπαθήσουν να βρουν απο κοινού λυση. Στις περιπτώσεις κακοποίησης ποια λύση ακριβώς χωράει ;;;; Υπάρχει 
πρόβλεψη ήδη από τον νομο 2447/1996 για ίδρυση σώματος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών κατάλληλα 
στελεχωμένων. Γιατί δεν δίνεται χώρος σε τέτοιες δομές και προτείνεται η διαμεσολάβηση που ανεβάζει τόσο το 
κόστος της όλης διαδικάσίας και παρατείνει και τον χρόνο που αυτη θα διαρκέσει; 
29 Μαρτίου 2021, 15:28 | Αλεξόπουλος. Προτείνω η φράση «αν είναι απαραίτητο» να αντικατασταθεί από την 
«σε περίπτωση διαφωνιών υποχρεωτικά». Επίσης, αν η διαμεσολάβηση αποτύχει και οι γονείς εξακολουθούν να 
διαφωνούν, και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο, λαμβάνοντας 
υπόψη πρωτίστως τη στάση συνεργασίας έκαστου γονέα στο στάδιο της διαμεσολάβησης (καθώς θα λαμβάνει τα 
πρακτικά). Με αυτό τον τρόπο θα αποτραπεί η απροθυμία συνεργασίας.Σκόπιμο επίσης θα ήταν να ενταχθούν 
στον νόμο και τα σχέδια ανατροφής τέκνων, όπως πρότεινε ο φορέας ΓΟΝ.ΙΣ., θεσμός που είναι απόλυτα 
επιτυχημένος στις χώρες που έχει εφαρμοστεί. 
29 Μαρτίου 2021, 15:20 | Γεωργία. Σε συγκρουσιακές σχέσεις η διαμεσολάβηση είναι απλώς αδύνατη. Αν τεθεί 
ως προϋπόθεση να είναι μόνο Δωρεάν. Αδύνατον να πληρώνουμε και διαμεσολάβηση. 
29 Μαρτίου 2021, 14:46 | Σοφια Αναστασοπουλου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 14:53 | Τζαντζαρούδη Αναστασία.ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 14:30 | Μαυριδου Αναστασία. ΆΡΘΡΟ 6Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα 
και τους 2 γονεις του.Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό 
τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον 
γονεα.Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. 
29 Μαρτίου 2021, 14:31 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία 
θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος 
πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον του 
καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 14:55 | Κικη Αμουτζογλου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 13:31 | Βασιλική Β. Είναι απαραίτητο η έκθεση του Διαμεσολαβητή να λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψιν απο το δικαστήριο. Εκεί θα φαίνεται το επίπεδο ωριμότητας των γονεων και ποιος απο τους δύο 
προσπαθει να βαλει εμποδια η είναι αντίθετος με την ισόχορνη παρουσία και των δύο στη ζωή ενός παιδιού.Το 
δικαστήριο έπειτα θα αποφασίζει και θα μπορεί ακόμα και να αφαιρεί την γονική μέριμνα απο τον γονέα που 
δείχνει απρόθυμος να συμμετάσχει στη ζωή του παιδιού του. Η αυτόν που προφασιζόμενος δικαιολογίες και 
ανακρίβειες προσπαθει να αποξενώσει τον άλλον γονέα.Πολύ σημαντικό οι διαμεσολαβητές να είναι επιστήμονες 
Ψυχικής Υγείας και να μπορούν να εκτιμήσουν τις καταστάσεις αλλα και να βαλουν το συμφερον του παιδιου 
πανω απο ολα συμφωνα και με τις επιταγές των επιστημονικών συλλογων Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων, 
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Κοινωνικών Λειτουργων αλλα και του Συνηγορου του Πολιτη που έχουν τοποθετηθει θετικα υπερ της μεθοδου της 
Συνεπιμελειας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:43 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ. ΑΡΘΡΟ 6Στην προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζεται σε ποιες 
περιπτώσεις είναι απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει 
θεσπιστεί με νόμο του 2019. Ως θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές; Μήπως 
επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα 
προσφύγουν έτσι κι αλλιώς στα Δικαστήρια; 
29 Μαρτίου 2021, 13:44 | Εμμανουέλα Αλεξάκη. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 13:40 | Μαρια Αλεξακη. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:25 | Σοφία Αϊβαζίδου. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Βοηθήστε τα παιδια μας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:45 | Φωτεινή Αγγελοπούλου. ΆΡΘΡΟ 6Ο. Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:55 | Μάρθα Αγγελιδη. ΆΡΘΡΟ 6 .Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:35 | Καλλιοπη Αγγελακακη. ΆΡΘΡΟ 6. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα 
και τους 2 γονεις του.Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό 
τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον 
γονεα.Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. 
29 Μαρτίου 2021, 12:11 | Δήμητρα Αγγελακακη.ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 12:17 | Βαρσος Μαριος. Η εκθεση που θα συντασει ο διαμεσολαβητης ΝΑ ΕΧΕΙ δεσμευτικο 
χαρακτηρα προς τον δικαστη.Θα καταγραφει ποιος εχει ειλικρινεις προθεσεις για συνεννεση κ ποιος οχι. Θα 
υπολογιζει την αληθινη θεληση για εξωδικαστικη συνεννοηση κ οχι την προσχηματικη. Η δηλωση περαιωσης της 
διαμεσολαβησης να δωσει την θεση της σε μια αξιολογηση απο τον διαμεσολαβητη που σκοπο θα εχει να 
ενημερωνει τον δικαστη για την διαθεση συνεννεσης για το καλο των παιδιων. 
29 Μαρτίου 2021, 11:38 | Μαρίνα Αθανασίου. Είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση γιατί όσοι άνθρωπο 
συνεννοουνται είχαν ήδη Συνεπιμέλεια και δεν χρειαζοντουσαν κανέναν νόμο.Ο νόμος αυτός προέκυψε από 
χρόνια προβλήματα αποξένωσης και μια σημαντική αναγκαιότητα που έχει ως επίκεντρο το παιδί και ποιος τελικά 
παρεμποδίζει το συμφέρον του ή ποιος το προάγει.Αρα απαραίτητη η συνδρομή του κράτους με διαμεσολαβητές 
πριν τις δικαστικές αίθουσες αλλά και με συνδρομή παιδοψυχολογων για επίλυση του θέματος αλλά και 
διερεύνηση δολιων ενεργειών από τον γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:55 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ. Σωστή η διαμεσολάβηση αλλά θα πρέπει να έχει και 
ουσιαστική αξία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο μέγιστο μόνο με την τήρηση πρακτικών ώστε και οι επόμενες 
βαθμίδες διευθέτησης να έχουν πλήρη εικόνα των προθέσεων των γονέων. 
29 Μαρτίου 2021, 11:29 | Δ.ΤΖΟΥΛΗΣ.Σωστή η διαδικασία της διαμεσολάβησης, αλλά θα πρέπει να τηρούνται 
πρακτικά της συζήτησής ώστε ο φυσικός δικαστής να έχει εικόνα των πραγματικών προθέσεων των γονέων. 
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29 Μαρτίου 2021, 10:58 | Αστέριος Τακίρης. Το συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό διατυπώνεται στο ψήφισμα 
2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να ανατρέφεται το ίδιο, ΙΣΟΧΡΟΝΑ και με τους δύο γονείς του. 
Αυτό δεν πρέπει να σταματά όταν υπάρχει διαζύγιο των δυο γονέων. Οι γονείς σταματούν να είναι σύζυγοι, δεν 
σταματούν όμως να είναι γονείς του παιδιού ποτέ. Η βίαιη αποδέσμευση του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού, 
αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο δημιουργίας της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά «υποχρεώνονται» και 
«αναγκάζονται» να ζουν, να αγαπούν και να μεγαλώνουν με τον έναν γονιό. Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική 
κακοποίηση.Όταν δεν συντρέχουν λόγοι απομάκρυνσης του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού (βία, σεξουαλική 
κακοποίηση κτλ) δεν θα πρέπει να υπάρχει αποξένωση του γονέα από το παιδί.Οι παραβατικοί γονείς δεν γίνεται 
να καθορίσουν το νέο νομοσχέδιο, αφού η Συνεπιμέλεια δεν αφορά τους παραβατικούς γονείς.Όταν ο γονέας 
θέλει και μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του, θα πρέπει να του επιτρέπεται να είναι κανονικός 
γονιός με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. και όχι ένας απλός επισκέπτης.Η εποχή που ο πατέρας εργαζόταν και 
η μητέρα καθόταν στο σπίτι, δεν υπάρχει πια. Οι δυο γονείς συμμετέχουν πλέον ενεργά στην εργασία και στο 
σπιτικό τους.Ο παλιός νόμος που σε περίπτωση «ασυμφωνίας» έδινε απλόχερα τα πάντα στην μητέρα, θα πρέπει 
να αλλάξει αφού μόνο κακό έφερε στην κοινωνία, αλλά κυρίως στην ψυχική υγεία του παιδιού.Οι δυο γονείς θα 
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην ανατροφή (μέριμνα και επιμέλεια) του 
παιδιού.Αν οι δυο γονείς «υποχρεωθούν» να καθίσουν και να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού χωρίς η μια 
πλευρά να γνωρίζει ότι τα παίρνει όλα σε περίπτωση ασυμφωνίας, τότε θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο καλό 
στη ζωή του παιδιού.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς έχουν λόγο 50-50 για όλα τα θέματα που αφορούν 
το παιδί.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς είναι ίσοι χωρίς να υπερτερεί ο ένας έναντι του 
άλλου.Συνεπιμέλεια σημαίνει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για τους δυο γονείς.Αν ο ένας γονέας 
εσκεμμένα δεν θέλει συνεργασία, γιατί τα θέλει όλα σύμφωνα με το παλιό νόμο, την στιγμή που ο άλλος γονιός 
είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να προσφέρει στην ανατροφή του παιδιού, τότε να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ να 
συνεργαστεί. Αν η «τεχνιτή ασυμφωνία» συνεχίζεται, αυτό να αποτελεί κακή άσκηση μέριμνας και επιμέλειας του 
παιδιού.Η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ψήφισμα που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού 
να ανατρέφεται το ίδιο από τους δυο γονείς του.Η Συνεπιμέλεια (ή η ίση μέριμνα όπως ανέλυσε ο Υπουργός κος 
Τσιάρας, αν η επιμέλεια ενσωματωθεί στην μέριμνα και δεν υπάρχει διαχωρισμός τους) θα φέρει την ψυχική 
ηρεμία στο παιδί. Με την Συνεπιμέλεια θα σταματήσει να αποτελεί το παιδί λάφυρο και μέσο αντεκδίκησης 
μεταξύ των γονιών και κυρίως θα σταματήσει να εργαλειοποιείται.Το κύριο συστατικό της Συνεπιμέλειας είναι η 
Συν-απόφαση και η Συν-εργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί.Για την πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει το παιδί την δυνατότητα να ανατρέφεται ισόχρονα, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, και από τους δυο γονείς του.Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον γονιό που επιθυμεί 
να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού να μπορεί να είναι όσο γίνεται περισσότερο κοντά στο παιδί του.  Θα 
πρέπει να διευκολύνονται περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση ώστε να βρεθούν κοντά στο 
παιδί τους και να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του.Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και Εναλλασσόμενη Κατοικία 
Η ίση ανατροφή του παιδιού από τους δυο γονείς προϋποθέτει ίσο χρόνο επικοινωνίας αλλά και εναλλασσόμενη 
κατοικία.Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της απόστασης θα πρέπει να δίνεται ο ανάλογος χρόνος σε 
διακοπές και αργίες στον γονιό που ζει μακριά, ώστε να καλυφθεί το ισόχρονο και να σταματήσει ο γονιός αυτός 
να είναι επισκέπτης στη ζωή του παιδιού του.Οι τρεις “αγχωμένες” ώρες δυο φορές την εβδομάδα και οι 2 
διανυκτερεύσεις τον μήνα δεν αποτελούν επικοινωνία γονέα με το παιδί του, αλλά τον καθιστούν επισκέπτη.Δεν 
γίνεται να συντηρηθούν ή να αναπτυχθούν σχέσεις γονέα και παιδιού με αυτές τις πρακτικές.Ο Ίσος Χρόνος 
Επικοινωνίας και η Εναλλασσόμενη Κατοικία θα φέρει ισορροπία στο παιδί και θα του δώσει όλα τα απαραίτητα 
ψυχικά εχέγγυα για να έρθει ολοκληρωμένο στην κοινωνία ως ενήλικος αργότερα.Το παιδί μπορεί να 
εναλλάσσεται ομαλά στις δυο κατοικίες που θα είναι στον ίδιο δήμο ή σε κοντινή απόσταση. Δεν γίνεται 
“μπαλάκι”. Αντίθετα μπαλάκι μπορεί κάλλιστα να γίνεται όταν αναγκάζεται να πάει επίσκεψη για λίγες ώρες και 
να επιστρέψει, όπως συμβαίνει σήμερα.Ο τρόπος που θα κατανεμηθεί ο ίσος χρόνος θα γίνεται μέσα από την 
συνεργασία των δυο γονέων, πχ τρεις μέρες στο ένα σπίτι, τρεις μέρες στο άλλο ή μια εβδομάδα στο ένα σπίτι, 
μια εβδομάδα στο άλλο.Η Συνεπιμέλεια σημαίνει δυο ίσοι γονείς. Δεν σημαίνει ένας γονιός και ένας επισκέπτης.Ο 
χρόνος επικοινωνίας θα καθορίζεται από το 1/3 του συνολικού χρόνου για τον κάθε γονιό με βάση να πάνε και οι 
δυο προς το 1/2, εφόσον ο κάθε γονιός θέλει να συμμετέχει. Δεν θα αποφασίζει ο ένας γονιός αν θέλει τον άλλον 
γονιό στην ζωή του παιδιού. Αν η απόσταση δεν επιτρέπει το απόλυτο 50-50 στον χρόνο, αυτός να μοιράζεται με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας περισσότερο χρόνο στον γονέα που βρίσκεται μακριά σε διακοπές και 
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αργίες.Όλες οι επιστημονικές μελέτες συνηγορούν ότι η Συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο επικοινωνίας και 
εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που απαιτείται για την άρτια ανάπτυξη του παιδιού. Δεν υπάρχει καμιά 
μελέτη που να λέει ότι κάνει καλό να αποκόπτεται το παιδί από τον ένα γονιό του μετά το διαζύγιο. Οι εξαιρέσεις 
των παραβατικών γονέων που φυσικά και δεν πρέπει να επιζητούν συνεπιμέλεια, δεν γίνεται να καθορίσουν την 
τύχη όλων των γονέων που θέλουν, μπορούν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού τους.Οι 
μόνες αντιδράσεις για την σωστή αλλαγή του οικογενειακού δικαίου προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες 
οργανώσεις που το προεδρείο τους δεν εκπροσωπεί την άποψη ούτε των μελών τους. Χαρακτηριστικό είναι πως 
ενώ γυναικείες οργανώσεις είναι κατά τις συνεπιμέλειας, υπάρχουν χιλιάδες μαμάδες, γιαγιάδες, θείες, αδερφές 
κτλ που είναι υπέρ της συνεπιμέλειας.Έχει δημιουργηθεί μια ατέλειωτη γενιά χωρισμένων γυναικών που 
στοχεύουν απλά στα χρήματα της διατροφής ενώ πολλές φορές αυτήν δεν την προσφέρουν για την ανατροφή του 
παιδιού για την οποία προορίζεται.Να μην αφεθεί κανένα παραθυράκι στην μητέρα που θέλει να επωφεληθεί της 
διατροφής και δημιουργεί σενάρια ασυμφωνίας για να μην συνεργαστεί.Τα παιδιά καταλαβαίνουν και όπως λέει 
ο λαός μας, όλα εδώ πληρώνονται. Όμως είναι πραγματικά άδικο για τα παιδιά να εργαλειοποιούνται με την 
βοήθεια του νόμου και να χάνουν ουσιαστικά χρόνια της ζωής τους, ζώντας μια συνεχόμενη πίεση.Όταν οι δυο 
γονείς με ίσους όρους βρεθούν σε ένα τραπέζι με την υποχρέωση να τα βρουν για το καλό του παιδιού, τότε θα 
καταφέρουμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνία που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας.Στην αναμόρφωση του 
οικογενειακού δικαίου το παιδί να είναι το κέντρο και όχι το συμφέρον του ενός γονέα.Τα παιδιά καταλαβαίνουν 
αλλά περιμένουν από εμάς τους μεγάλους να πλάσουμε ένα καλύτερο κόσμο για να ζουν χωρίς πίεση, χωρίς να 
εργαλειοποιούνται, χωρίς να αποτελούν λάφυρο.Τα παιδιά θέλουν αγάπη και να νιώσουν ξανά παιδιά!!! 
29 Μαρτίου 2021, 09:26 | Πάνος. Διαμεσολάβηση τύπου ΕΕ. Κατατίθεται έκθεση η οποία προκύπτει από 
ξεχωριστή συνέντευξη κάθε γονέα. Ο ουδέτερος αυτός άνθρωπος δεν προτείνει, απλά διηγείται τι ανέφερε ο κάθε 
γονέας για την περίπτωση. Επίσης επισημάνει εάν θεωρεί έναν από τους δύο γονείς επικίνδυνο ή το περιβάλλον 
αυτού.Καλή άσκηση μέριμνας η μετοίκηση των τέκνων από την σταθερή τους οικεία ή περιβάλλον! 
29 Μαρτίου 2021, 09:47 | Πάνος. Σε περίπτωση διαφωνίας, να υποχρεωθούν επίσης να μην μετοικήσουν μέχρι 
την οριστική δικαστική απόφαση. Τα παιδιά ξεριζώνονται βίαια από το σταθερό τους περιβάλλον με την μετοίκηση 
κατόπιν απλών ασφαλιστικών! Χρειάζονται σταθερό περιβάλλον όπως αναφέρουν όλοι, άρα καμία υποχώρηση εκ 
τούτου. Τα παιδιά στη σταθερή τους στέγη. Δεν είναι βαλίτσες τα παιδιά! 
29 Μαρτίου 2021, 08:48 | Γεωργιος. Στην διαμεσολάβηση να υπάρχουν πρακτικά που θα πήγαίνουν αν χρειαστεί 
στο ακροατήριο, αλλά και να ενησχηθεί ο ρόλος της, μειώνοντας το κόστος. Και ακόμη αν είναι δυνατό να λύγει 
στον διαμεσολαβητή ακόμη και με τη βοήθεια ψυχολόγου και κοινονικού λειτουργου η όποια δαιφορά! 
29 Μαρτίου 2021, 08:11 | Λαδάκης Κωνσταντίνος.Η προσωπική μου εμπειρία μου απέδειξε ότι η ισχύουσα 
νομολογία ενισχύει την άρνηση του ενός γονέα για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Ο γονέας αυτός 
αρνείται να συνεργαστεί επειδή γνωρίζει εκ των προτέρων ότι το δικαστήριο θα τον επιβραβεύσει με την 
αποκλειστική επιμέλεια ή/και την αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Οι πολέμιοι της συνεπιμέλειας 
επικαλούνται την σύγκρουση μεταξύ των γονέων ως μείζων επιχείρημα υπέρ της αποκλειστικής επιμέλειας. 
Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, επειδή η σύγκρουση τραυματίζει ψυχικά το παιδί υποτίθεται ότι η αποκλειστική 
επιμέλεια θα το προστατέψει αφού απομακρύνοντας το παιδί από τον ένα γονέα θα λυθεί και η σύγκρουση. Αυτό 
το επιχείρημα όμως λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αφού στην πραγματικότητα ενθαρρύνει τον 
έναν γονέα να διαφωνεί με τον άλλον ξέροντας από πριν ότι το δικαστήριο θα τον επιβραβεύσει. Όμως η 
συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση που έκανε το 2018 η Linda Nielsen έδειξε ότι σε 19 μελέτες οι οποίες 
συμπεριελάμβαναν και οικογένειες με γονεϊκή σύγκρουση, η συνεπιμέλεια υπερείχε της αποκλειστικής 
συνεπιμέλειας στους δείκτες ευημερίας του παιδιού ανεξάρτητα από τη σύγκρουση (Joint Versus Sole Physical 
Custody: Children’s Outcomes Independent of Parent–Child Relationships, Income, and Conflict in 60 Studies). Θα 
πρέπει λοιπόν να αποθαρρύνεται η προσχηματική διαφωνία των γονέων και να συνεκτιμάται εις βάρος του γονέα 
που διαφωνεί προσχηματικά. Όμως η θεωρία της σύγκρουσης είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στις πεποιθήσεις του 
συνόλου του δικαστικού σώματος που ανέχεται και επιβραβεύει περιπτώσεις βαριάς γονικής αποξένωσης (ή, για 
να μην «παίζουμε» με τις λέξεις, όπως αλλιώς θα ήθελε να ονομάσει κανείς την συγκεκριμένη παθολογία). Γι’ αυτό 
η συνεπιμέλεια παραμένει η καλύτερη λύση που θα αποθαρρύνει δραστικά τον οποιοδήποτε γονέα να 
διαφωνήσει προσχηματικά αφού δεν θα έχει κάτι να κερδίσει. Λαδάκης Κωνσταντίνος. 
29 Μαρτίου 2021, 03:58 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΆΡΘΡΟ 6Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα 
πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος 
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πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.  Το συμφερον του 
καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 03:14 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ.ΆΡΘΡΟ 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα 
πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος 
πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα..Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του 
καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 02:32 | ΟΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ. ΆΡΘΡΟ 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 02:46 | ΤΟΜΟΓΛΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ. ΆΡΘΡΟ 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 02:02 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΆΡΘΡΟ 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 02:19 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ΆΡΘΡΟ 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει 
να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 02:43 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΆΡΘΡΟ 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα 
πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος 
πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του 
καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 02:20 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. 
Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 02:21 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει 
στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να 
συνεργαστεί h δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να 
εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
28 Μαρτίου 2021, 23:03 | Χαριλαος Γκουρπας. Σας παρακαλω πολυ να κρατουνται πρακτικα απο τον 
διαμεσολαβιτη ωστε να χρησιμοποιουνται στην δικη για να φαινεται στην πραξη ποιος γονιος θελει πραγματικα 
το καλο του παιδιου κ ποιος οχι. 
28 Μαρτίου 2021, 22:52 | Αλεξανδρα. Με αυτό το νομοσχέδιο θα χρειάζονται περισσότερα 
δικαστήρια,περισσότερα έξοδα,περισσότερη ψυχική φθορά.Μπαινει και ο διαμεσολαβητής ένα επιπλέον έξοδο. 
Ποιος θα τον πληρώνει;Το κράτος;Ο γονέας με το περισσότερο εισόδημα θα υπερτερεί έναντι του άλλου 
ασθενεστερου οικονομικά γονέα γονέα. Ποιος θα χρεώνεται την μη εύρεση λύσης και με τον διαμεσολαβητή.Θα 
στέλνουν λέει εξώδικα στον γονέα που διαφωνεί(Έχει,δεν έχει δικιο) για να μπορούν να τα καταθετουν στα 
δικαστηρια και να ενημερώνονται οι δικαστές με σκοπό να δημιουργούν άσχημη εντύπωση για τον γονέα που 
διαφωνεί,Ο οποίος μπορεί να έχει δίκιο γιατί ο άλλος γονέας μπορεί να ζητάει παράλογα πράγματα ακριβώς για 
να διαφωνήσει ο άλλος γονέας. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΧΕΔΙΙΥ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ. 
28 Μαρτίου 2021, 21:40 | Μαρια Κοντογιαννη. Κυριε Υπουργε! Πολυ σωστη η πρωτοβουλια σας για την 
διαμεσολαβηση, κατα την γνωμη μου ομως, θα ηταν ορθοτερο να κρατουνται πρακτικα απο τον διαμεσολαβιτη 
ωστε σε περιπτωση που οι γονεις οδηγουνται στο δικαστηριο να φαινεται ποιος απο τους δυο γονεις θελει οντως 
το καλο του τεκνου.Με εκτιμηση! 
28 Μαρτίου 2021, 21:34 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ. Κύριε υπουργέ θα ήταν φρόνιμο κατά την διαδικασία της 
διαμεσολάβηση να κρατιούνται πρακτικά από τον διαμεσολαβητή ώστε μετά να παρουσιάζονται στο δικαστήριο. 
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28 Μαρτίου 2021, 18:00 | Ιωάννης Παπαδόπουλος. Η διαμεσολάβηση να μη συγχέεται με τις δικαστικές 
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν μέσα στο δικαστήριο και φυσικά από το 1997 δε συστάθηκαν. 
Η διαμεσολάβηση είναι εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών και όχι ψυχοθεραπεία. Πριν τη διαμεσολάβηση 
χρειάζεται να εισαχθεi η πρακτική του parenting plan δηλαδή της καταγραφής από κάθε γονέα του πως θέλει να 
μεγαλώσει το παιδί και βάσει αυτού να διαπιστώνεται που συμφωνούν και που διαφωνούν.Τότε μόνο έχει νόημα 
να πάνε στη διαμεσολάβηση και αν δεν πετύχει στο δικατήριο για ν’αποφασίσει σε ότι διαφωνούν οι γονείς. 
Εννοείται πως υποχρεωτική διαμεσολάβηση δε νοείεται. 
28 Μαρτίου 2021, 16:23 | Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης. Η διαμεσολάβηση πρέπει να είναι υποχρεωτική, αλλά και 
ουσιαστική, τόσο στο συναινετικό διαζύγιο , όσο και στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία. Η διαδικασία και ο 
τύπος πρέπει να αποσαφηνιστούν και να συγκεκριμενοποιηθούν με ένα πλάνο. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει 
δείξει ότι ο δύστροπος γονέας παρουσιάζεται μόνο με την φράση «Δεν συμφωνώ» χωρίς να μπαίνει σε ουσιαστικό 
διάλογο, γνωρίζοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις ευνοούν κατά 98% τον ένα γονέα. -Η διαδικασία της 
διαμεσολάβησης θα πρέπει να καταγράφεται σε πρακτικά τα οποία θα προσκομίζονται στο δικαστήριο σε 
περίπτωση που απαιτηθεί να ληφθεί απόφαση. -Τα ουσιαστικά θέματα της διαμεσολάβησης να προσδιορίζονται 
επακριβώς σε ένα προσχέδιο το οποίο θα συμπληρώνουν οι γονείς, θα ακολουθεί η προσπάθεια του 
διαμεσολαβητή για επίλυση των τυχών διαφορών, τεκμηρίωση των απόψεων των γονέων επι των τυχών 
διαφωνιών και ο φάκελος σε περίπτωση διαφωνίας θα οδηγείτε στο δικαστήριο, άλλως επικύρωση της συμφωνίας 
ώστε να αποτελεί επίσημο έγγραφο απέναντι στις αρχές. 
28 Μαρτίου 2021, 13:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ. Άρθρο 6 Ορισμός διαμεσολαβητών. Η εκούσια διαμεσολάβηση είναι χρήσιμη 
και χρειάζονται οικογενειακοί διαμεσολαβητές. Δε νοείται η υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση είτε από 
το νόμο είτε από το δικαστή. Το δικαστήριο μπορεί σήμερα να κάνει χρήση του άρθρου 214 ΚΠολΔικ (δικαστική 
μεσολάβηση). Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση επιφέρει καθυστέρηση με την μετ’απόδειξη συζήτηση και 
αυξημένο κόστος. 
28 Μαρτίου 2021, 01:55 | ΑΑ. Για να λειτουργήσει η διαμεσολάβηση οι δύο γονείς πρέπει να είναι ίσοι . 
Διαφορετικά η μητέρα θα προσφεύγει στο δικαστήριο για να τα πάρει όλα . Και αυτό τα παίρνω όλα έχουν 
διαλύσει χιλιάδες παιδιά όπως λένε οι ψυχολόγοι στο παρελθόν . Είναι θέμα υγείας των παιδιών . ΠΡΟΣΟΧΗ. 
27 Μαρτίου 2021, 21:38 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ. ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥΝ 
ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ.ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.ΣΧΕΔΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.ΟΠΟΤΕ ΔΕΝΑ ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ!!!ΠΟΤΕ 
ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ) ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥΣ? ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ 
ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ? 
27 Μαρτίου 2021, 21:05 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ. Λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοσοφία του νόμου και την 
προώθηση μιας διαφορετικής κουλτούρας η φράση «αν είναι απαραίτητο» να αντικατασταθεί από την φράση «σε 
περίπτωση διαφωνιών υποχρεωτικά».Η τελευταία φράση επίσης να διατυπωθεί ως εξής: «Αν η διαμεσολάβηση 
αποτύχει και οι γονείς εξακολουθούν να διαφωνούν , και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, 
αποφασίζει το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα καθώς και τη στάση συνεργασίας έκαστου 
γονέα στο στάδιο της διαμεσολάβησης μέσω πρακτικών που αναγκαστικά θα κρατούνται».Με αυτό τον τρόπο θα 
αποτραπεί η αυθαίρετη ενδεχομένως απροθυμία συνεργασίας και θα έχει αποτελέσματα ο θεσμός. Σκόπιμο 
επίσης θα ήταν στο θεσμό της διαμεσολάβησης να ενταχθούν και τα σχέδια ανατροφής .Θεσμός απόλυτα 
πετυχημένος σε όλες τις χώρες που έχει εφαρμοστεί.Με εκτίμηση στο έργο σαςΔημήτρης Καραγιώργος. 
27 Μαρτίου 2021, 20:38 | emmanouil valasoudis. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να έχει ποιο ενεργό ρόλο και να 
βοηθάει ουσιαστικά.Αν γνωρίζει και η άλλη πλευρά οτι άν φτάσει στον δικαστή η Συνεπιμέλεια ειναι υποχρεωτική 
δεν θα μπεί στην διαδικασία να μην συμφωνήσει με τον διαμεσολαβητή.Για το λόγο οτι το αποτέλεσμα και στο 
δικαστήριο θα είναι ίδιο. Γι αυτό πρέπει να θεσπιστεί η υποχρεωτική Συνεπιμέλεια να σταματήσει και ο φόρτος 
εργασίας στα δικαστήρια αλλα και η βιομηχανία προσωρινών διαταγών, αγωγών και ψευδών μηνύσεων με 
επίκεντρο τα παιδιά. 
27 Μαρτίου 2021, 15:21 | Ελίνα. Διαβάζοντας το παραπάνω άρθρο, αναρωτιέται κανείς τι σημαίνει η φράση «εάν 
είναι απαραίτητο»; Μήπως σημαίνει «αναγκαστικά για κάθε διαφωνία;» Αν ναι, συμπεραίνουμε τελικά ότι η 
διαμεσολάβηση θα είναι μία υποχρεωτική διαδικασία. 
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26 Μαρτίου 2021, 21:10 | Μπατσακουτσας Δημήτρης. Στο τέλος της παραγραφου να προστεθει η διευκρινηση 
«Συμφωνα με το Α.Κ.1511 και μονο»Η προσθηκη αυτη περιορίζει την απόφαση η συμφωνια με δεδομένα μεσα 
απο τον νομο και μονο. 
26 Μαρτίου 2021, 21:36 | Άγγελος Ζυρνόβαλης. Σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας 
οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, 
εάν είναι απαραίτητο, σε διαμεσολάβηση. Αν συνεχίζουν να διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει 
να ληφθεί απόφαση αποφασίζει το δικαστήριο ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ, και εκδικάζει τα δικαστικά έξοδα σε αμφότερους 
τους γονείς κατά το ήμισυ. 
26 Μαρτίου 2021, 20:55 | Δημήτρης Δημητρόπουλος. Να περιγράφουν οι περιπτώσεις όπου ένας εκ των δύο 
γονέων ενώ διενεργείται η διαμεσολάβηση προβάλλει αξιώσεις που θίγουν τα δικαιώματα του παιδιού αλλά και 
του ετέρου γονέα, και ποια θα είναι η αντιμετώπιση των γονέων που με παράλογες αξιώσεις καθιστούν άκαρπη 
την διαμεσολάβηση; Προτείνονται τά έξεις: 1) Σε περίπτωση όπου γονέας καθιστά άκαρπη την διαμεσολάβηση 
προβάλλοντας αξιώσεις που θίγουν την αρχή η οποία διατυπώνεται και εκφράζεται στο άρθρο 1 του παρόντος 
νομοσχεδίου προσπαθώντας να προσβάλει και ενδεχομένως να καταστρατήγηση τα δικαιώματα των τέκνων, να 
υποχρεωθεί σε επανάληψη της διαδικασίας με ατομικά τού έξοδα όσες φορές και αν χρειαστεί ώστε να σεβαστεί 
τα δικαιώματα τόσο των τέκνων όσο και του ετέρου γονέα. 2) Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τών δικαστή 
οι εκθέσεις των διαμεσολαβητών όσες και αν είναι και με ποιού την ευθύνη αυτές καθίσταται άκαρπες έτσι ώστε 
να μπορεί να έχει μια καλή εικόνα για το ποιος αντικειμενικά σέβεται το συμφέρον του τέκνου οπός αυτό 
εκφράζεται στο άρθρο 1 του παρόντος νομοσχεδίου. 
26 Μαρτίου 2021, 19:39 | Μανώλης. Πρόταση αλλαγών στο Άρθρο 6 Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση άρθρου 
1512 ΑΚ. Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την 
εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, σε διαμεσολάβηση. Αν διαφωνούν 
και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο έχοντας πρόσβαση σε 
πρακτικά που θα κρατούνται κατά την διαμεσολάβηση. 
26 Μαρτίου 2021, 19:32 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΚΡΙΘΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΕΠΩΜΙΖΕΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 
26 Μαρτίου 2021, 14:34 | Ελένη Σ. Δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο οι γονείς να 
προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. 
25 Μαρτίου 2021, 23:14 | ΓΙΩΡΓΟΣ. υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά 
αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, σε διαμεσολάβηση. Αν διαφωνούν και το συμφέρον 
του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριοΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΒΡΟΥΝ, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ????????????????? ΜΕ ΤΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ???????????????? Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ ΑΛΛΑ ΝΕΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 
25 Μαρτίου 2021, 22:57 | ΓΟΝΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Η διαμεσολάβηση ορθώς προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής 
επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν το θέμα της ανατροφής του παιδιού 
άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλιέργεια της κουλτούρας συνεργασίας στη κοινωνία μας για την 
ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. 
25 Μαρτίου 2021, 16:59 | Παρασκευή Δ. Εφόσον οι μητέρες γνωρίζουν ότι θα πάνε στο δικαστήριο για να τα 
πάρουν σχεδόν όλα, δεν θα έχουν κανένα λόγο να οδηγηθούν στην διαμεσολάβηση κι αν το κάνουν αναγκαστικά, 
θα το κάνουν χωρίς να είναι πρόθυμες πραγματικά για κοινές αποδεκτά λύσεις.Όλα από 50-50 στο δικαστήριο και 
τότε και μόνο τότε θα παίξει ρόλο νωρίτερα η διαμεσολάβηση. 
24 Μαρτίου 2021, 21:17 | Κωνσταντίνος R. Η διαμεσολάβηση πρέπει να είναι υποχρεωτική και τα πρακτικά της 
να γίνονται γνωστά στο δικαστήριο, αν τα πράγματα φτάσουν εκεί.50-50 σε όλα οι δύο γονείς.Τα παιδιά , εντός ή 
ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ να μεγαλώνουν ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ και με τους δύο γονείς και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 
1/3 του συνολικού χρόνου ανά έτος στον κάθε γονέα. 
24 Μαρτίου 2021, 20:01 | Μπατσακουτσας Δημήτρης. Στο τέλος της παραγραφου να προστεθει η διευκρινηση 
«Συμφωνα με το Α.Κ.1511 και μονο». 
24 Μαρτίου 2021, 19:50 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ. Στην προτεινόμενη διάταξη δεν διευκρινίζεται σε ποιες περιπτώσεις είναι 
απαραίτητο οι γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση. Εκτός αυτού, η διαμεσολάβηση έχει θεσπιστεί με νόμο 
του 2019. Ως θεσμός πόσο αποτελεσματικός είναι στις οικογενειακές διαφορές; Μήπως επιβαρύνει με επιπλέον 



1971 
 

έξοδα τους γονείς, οι οποίοι εφόσον διαφωνούν για τα θέματα των παιδιών τους, θα προσφύγουν έτσι κι αλλιώς 
στα Δικαστήρια? 
24 Μαρτίου 2021, 19:22 | Σταθης Κεχαγιας. το ποιο σωστό από όλα … με κάλυψε … Οι χωρισμένοι γονείς πρέπει 
να έχουν ως μόνη λύση τη Διαμεσολάβηση εφόσων δεν υπάρχει ενδοικογενειακή βία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν 
στα δικαστήρια κάθε τόσο . Διαμεσολαβητες σε κάθε γειτονιά. Οποίος γονείς αρνηται τη Διαμεσολάβηση χάνει 
και την επιμέλεια. Αφήστε τα δικαστήρια να ασχολούνται με άλλα πράγματα . Οικογενειακό δίκαιο = 
Διαμεσολάβηση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50. 
24 Μαρτίου 2021, 16:55 | A.S. Οι χωρισμένοι γονείς πρέπει να έχουν ως μόνη λύση τη Διαμεσολάβηση εφόσων 
δεν υπάρχει ενδοικογενειακή βία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν στα δικαστήρια κάθε τόσο . 
Διαμεσολαβητες σε κάθε γειτονιά. Οποίος γονείς αρνηται τη Διαμεσολάβηση χάνει και την επιμέλεια. Αφήστε τα 
δικαστήρια να ασχολούνται με άλλα πράγματα . Οικογενειακό δίκαιο = Διαμεσολάβηση. 
24 Μαρτίου 2021, 16:07 | A.S. Το συμφέρον του τέκνου είναι να έχει το δικαίωμα να βλέπει και τους δύο γονείς 
ισοχρονα. Το συμφέρον του τέκνου είναι να βλέπει δύο Ισους Αξιοπρεπείς γονείς. Όλα πρέπει να λύνονται με 
Διαμεσολάβηση και οποίος αρνειται τη λύση της Διαμεσολάβησης να χάνει και την επιμέλεια.Αφηστε τα 
δικαστήρια να ασχολούνται με άλλα πράγματα. Καμιά δουλειά δεν έχουν οι γονείς να λύνουν το θέμα της 
επιμέλειας στα δικαστήρια. Όταν δεν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, Καμία δουλειά δεν έχουν οι γονείς να 
τρέχουν στα δικαστήρια για την ανατροφή του παιδιού. 
24 Μαρτίου 2021, 16:34 | A.S. Η Διαμεσολάβηση πρέπει να είναι η μόνη διέξοδος για τους χωρισμένους αφού 
δεν υπάρχουν άλλα θέματα στη μέση όπως η βία. Η Ενίσχυση της Διαμεσολάβησης θα μειώσει και τις δικαστικές 
διαμάχες. Σε κάθε γειτονιά πρέπει να υπάρχουν Διαμεσολαβητές οικογενειακού δικαίου. 
24 Μαρτίου 2021, 13:33 | Σωκράτης. Έχετε καταλάβει ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο των διαζυγίων είναι με 
αντιδικία κυρίως γιατί η μητέρα δεν συμφωνεί να «μοιραστεί» το «παιδί της» με τον πατέρα? Ποιός κακόβουλος, 
διαταραγμένος, νάρκισσος γονιός θα συμφωνήσει σε μια διαμεσολάβηση??? Αυτό το μόνο που θα καταφέρει θα 
είναι να συντηρήσει τις χιλιάδες των δικηγόρων που πεινάνε! Πώς θα είναι δομημένη η διαμεσολάβηση? 
Ψυχολόγοι και ψυχίατροι θα υπάρχουν για να εκτιμήσουν την κατάσταση? Έχετε υπ’ όψη σας ότι το 5% των νέων 
γυναικών παρουσιάζουν οριακή διαταραχή προσωπικότητας κυρίως με ναρκισσιστικά στοιχεία κάτι που είναι 
πόρεια του τρόπου λειτουργείας της κοινωνίας μας? Ποιός νάρκισσος γονιός θα επιτρέψει να του πάρουν κάτι 
που θεωρεί μόνο δικό του??Το κράτος καλείται να βοηθήσει με το νόμο και όχι να διαιωνίσει το πρόβλημα! 
Δημιουργείστε ΑΜΕΣΑ υπηρεσίες αξιολόγησης-διαμεσολάβησης και θεραπείας ή αποφυγής της γονικής 
αποξένωσης που είναι το μείζων θέμα ούτως ώστε να επιτύχετε την αμεσότητα αντιμετώπισης προβλημάτων! 
24 Μαρτίου 2021, 12:51 | Αναστάσιος. Εκτιμώ πως η φράση «αν είναι απαραίτητο» δύναται να αντικατασταθεί 
αντικατασταθεί από την φράση « υποχρεωτικά σε περίπτωση διαφωνιών». Επίσης, «Αν η διαμεσολάβηση 
αποτύχει και οι γονείς εξακολουθούν να διαφωνούν , εφόσον το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί 
απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο.Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη από τα πρακτικά της διαμεσολάβησης τη 
διάθεση συνεργασίας έκαστου γονέα προς την επίλυση των διαφωνιών».Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η εξ 
αρχής αποτυχία της διαμεσολάβησης και θα καταστεί σαφές και στους 2 γονείς ότι εάν προσφύγουν στα 
δικαστήρια θα αντιμετωπιστούν εξίσου!!! 
23 Μαρτίου 2021, 20:46 | Νικος.Καναμε ηδη διαμεσολαβηση με την πρωην συζυγο μου,εγω ζητησα 5 ωρες 
παραπανω γιατι μετα το διαζυγιο πηρε το παιδι κ πηγε 3 ωρες μακρυα ενω ηδη ειχαμε βγαλει συνεναιτικο διαζυγιο 
κ καθε παρασκευη επαιρνα το παιδι 8 το βραδυ με αποτελεσμα μολις φταναμε σπιτι μου το παιδι να κοιμαται μες 
το αμαξι ετσι κ ειπα να το παιρνω λιγο πιο νωρις στις 3!!!Απτην πλευρα της ζητησε 500 ευρω παραπανω!!!5 ωρες 
παραπανω εγω 500 ευρω αυτη!!!Η αγαπη της μανας υπερισχυσε βεβαιως κ δεν ηρθαμε σε συμφωνια!!!Στο 
συνεναιτικο διαζυγιο ηταν ολα στην μεση με ενα υγιες κ χαρουμενο παιδακι αλλα καποιος της σφυριξε οτι αν μου 
κανει ασφαλιστικα παιρνει τα παντα κ μια παχυλη διατροφη!!!Την συνεχεια λιγο πολυ την γνωριζουν ολοι οσοι 
ειναι χωρισμενοι πατεραδες!!! 
23 Μαρτίου 2021, 15:58 | Αναστάσιος. Κατά τη γνώμη μου, λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοσοφία του νόμου και την 
προώθηση μιας διαφορετικής κουλτούρας η φράση «αν είναι απαραίτητο» να αντικατασταθεί από την φράση «σε 
περίπτωση διαφωνιών υποχρεωτικά». Η τελευταία φράση επίσης να διατυπωθεί ως εξής: «Αν η διαμεσολάβηση 
αποτύχει και οι γονείς εξακολουθούν να διαφωνούν , και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, 
αποφασίζει το δικαστήριο,λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα καθώς και τη στάση συνεργασίας έκαστου γονέα 
στο στάδιο της διαμεσολάβησης». Με αυτό τον τρόπο θα αποτραπεί η αυθαίρετη ενδεχομένως απροθυμία 
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συνεργασίας και θα έχει αποτελέσματα ο θεσμός.Σκόπιμο επίσης θα ήταν στο θεσμό της διαμεσολάβησης να 
ενταχθούν και τα σχέδια ανατροφής.Θεσμός απόλυτα πετυχημένος σε όλες τις χώρες που έχει εφαρμοστεί. 
23 Μαρτίου 2021, 11:09 | ΑΡΗΣ. Το άρθρο 1512 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται 
ως εξής: «Άρθρο 1512ΑΚΣε περίπτωση διαφωνίας. Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται 
να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, 
σε διαμεσολάβηση. Αν διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το 
δικαστήριο.».προσθήκη. Και το δικαστήριο όλοι ξέρουμε τι θα αποφασίσει , 99,99 % τα παιδια στην μανα , 500 
ευρω διατροφή σε ανεργους υπολογιζόμενα σε ανυπαρκτα εισοδήματα και το παραμυθάκι της συνεπιμέλειας 
αλλά Κου Τσιάρα goes on and on. ΜΕ ΤΙς ΨΉΦΟΥΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΟΣΟ ΓΥΡΙΖΕΙ. 
23 Μαρτίου 2021, 10:07 | Ηλίας Παρασκευόπουλος. Η διαμεσολάβηση οφείλει να λειτουργεί ως ανεπίσημη 
προσομοίωση της δικαστικής συζήτησης και ο διαμεσολαβητής να έχει ενεργητική ανάμειξη στην υπόθεση αλλά 
και κίνητρα ώστε αυτή να καταλήξει σε συμφωνία. Το όφελος των γονέων να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή λύση 
πρέπει να αντιδιαστέλλεται με σαφή τρόπο στο ψυχικό και οικονομικό κόστος της αποτυχίας της διαδικασίας. Η 
συμβολή επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην παραπάνω διαδικασία θεωρείται απαραίτητη. 
23 Μαρτίου 2021, 01:38 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΘΗΝΩΝ -ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Αθήνας. Η διαμεσολάβηση ορθώς 
προβλέπεται ως τρόπος συναινετικής επίλυσης της διαφοράς, επειδή δίνει την ευκαιρία στους γονείς να λύσουν 
το θέμα της ανατροφής του παιδιού άμεσα και συναινετικά. Συμβάλλει επίσης στην καλιέργεια της κουλτούρας 
συνεργασίας στη κοινωνία μας για την ειρηνική επίλυση δύσκολων καταστάσεων. Διδικασία που μπορεί ο 
Δικαστής ακόμα και αν φτασουν οι γονεις σε δίκη να εφαρμοσει διαφορες μεθοδους που θα τους οδηγήσουν σε 
συμφωνία (μεθ. cohem) Η συμφωνία είναι το ζητουμενο. 
22 Μαρτίου 2021, 17:40 | Λ. Βενιγένης. Η διαμεσολάβηση αποτελεί σπουδαίο πυλώνα εύρεσης κοινού τόπου 
μεταξύ των γονέων σε περίπτωση διαφωνίας, έτσι ώστε αυτοί να μην φθάνουν στα δικαστήρια. Συνεπώς πρέπει 
η διάταξη στο σχέδιο νόμου να γίνει πιο ουσιαστική. Προτείνεται συνεπώς προσθήκη ως ακολούθως:Άρθρο 6 
Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση άρθρου 1512 ΑΚ Το άρθρο 1512 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 
164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1512. Σε περίπτωση διαφωνίας1. Κατά την διαδικασία λύσης του γάμου, αν 
υπάρχουν ανήλικα τέκνα και πριν οι γονείς προσφύγουν στα δικαστήρια, υποχρεούνται να απευθυνθούν σε 
διαμεσολαβητή. Για το σκοπό αυτό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του εκδίδει τυποποιημένο σχέδιο 
ανατροφής τέκνου (parenting plan), το οποίο έχει μορφή ερωτηματολογίου. Το έγγραφο αυτό συμπληρωμένο με 
τις απαντήσεις από κάθε γονέα παραδίδεται στον διαμεσολαβητή κατά τη πρώτη υποχρεωτική συνάντηση 
διαμεσολάβησης. Η διαδικασία διαμεσολάβησης μπορεί να οδηγήσει στην συμφωνία σε ένα κοινό κείμενο 
σχεδίου ανατροφής ή στην αντιδικία, έχοντας όμως, με επιμέλεια του διαμεσολαβητή, προσδιοριστεί τα σημεία 
διαφωνίας των γονέων. Με το πέρας της διαδικασίας, ο διαμεσολαβητής συντάσσει έκθεση, η οποία τίθεται 
υπόψη του δικαστηρίου. 2. Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν 
προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, σε 
διαμεσολάβηση. Αν παρά τη διαμεσολάβηση διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί 
απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο.». 
22 Μαρτίου 2021, 15:22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές 
διαφορές και μάλιστα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, έχει ήδη θεσπιστεί με το ΝΟΜΟ 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 
190/30.11.2019). Σε κάθε περίπτωση αποτελεί υποχρέωση μέχρι σήμερα τόσο των δικαστικών συμπαραστατών 
των διαδίκων όσο και των δικαστών η προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των οικογενειακών διαφορών και 
για το λόγο αυτό, πολύ συχνά τα μέρη οδηγούνται σε συναινετικό διαζύγιο. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση που 
θεσπίζει το νέο άρθρο 1512 ΑΚ δεν έχει να προσφέρει τίποτε παραπάνω στην δικηγορική και δικαστηριακή 
πρακτική, παρά μόνο να δημιουργήσει εντυπώσεις για το δήθεν συναινετικό πνεύμα επίλυσης των διαφορών που 
διέπει το νέο νομοσχέδιο, προλειαίνοντας το έδαφος για το επόμενο άρθρο, που μόνο κατ’ επίφαση εξυπηρετεί 
το αληθινό συμφέρον του παιδιού, προσθέτοντας περισσότερη δικαστηριακή ύλη και αντιδικία στα ήδη 
συγκρουσιακά διαζύγια. Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κάνει ουσιαστική έρευνα ως προς το περιβάλλον του 
ενός και του άλλου γονιού, σε σχέση πάντα με το συγκεκριμένο αντικείμενο της δίκης, για να καταλήξει εν τέλει 
με γνώση και στοιχεία σωστά η εκτίμηση στο δικαστήριο για το τι είναι καλύτερα για το παιδί. Είναι άξιο απορίας, 
γιατί ο Νομοθέτης δεν αναζητά τις δομές εκείνες, στελεχωμένες με έμπειρους κοινωνικούς λειτουργούς και 
ψυχολόγους, οι οποίες ήδη υπάρχουν νομοθετημένες με τον νόμο 2447/1996. Ο τελευταίος προβλέπει την ίδρυση 
σώματος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών και τη στελέχωση και από άλλους επαγγελματίες όπως 
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παιδοψυχίατρους ,ψυχολόγους κλπ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει, κατανοητό, ότι η διαμεσολάβηση 
κοστίζει τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει προφανώς το φυσικό δικαστή, πράγμα 
το οποίο είναι ούτως ή άλλως αδύνατο, έρχεται απλά θα θεσπίσει έξτρα εμπόδια και προσχώματα στον γονέα που 
θέλει να αξιώσει από τη δικαιοσύνη μια δίκαιη και ορθή προς το συμφέρον του τέκνου λύση. 
22 Μαρτίου 2021, 01:12 | Μάριος. Τα ζευγάρια που καταλήγουν στα δικαστήρια, κατά κανόνα δεν έχουν τη 
διάθεση να συγκλίνουν με βάση το συμφέρον του παιδιού. Ως εκ τούτου, θα ήταν ωφελιμότερο, εάν η 
διαμεσολάβηση ήταν το υποχρεωτικό στάδιο πριν το δικαστήριο, και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, 
διευκρινίζοντας στους γονείς, με ποιό τρόπο θα εφαρμοστεί ο νόμος στην περίπτωσή τους, ακόμη και στο 
δικαστήριο. Θα έπρεπε δε να είναι υποχρεωτικό, ο φάκελος της διαμεσολάβησης να μεταβιβαστεί στο δικαστήριο, 
σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία στο στάδιο της διαμεσολάβησης. 
22 Μαρτίου 2021, 00:36 | Ρ. Γ. Καταρχάς, ποιο δικαστήριο;! Το οικογενειακό δικαστήριο, που δεν 
υπάρχει;Επιπλέον, είναι δυνατόν το δικαστήριο να γνωρίζει το συμφέρον του παιδιού καλύτερα από την μάνα που 
το γέννησε, το διατηρεί στην ζωή, το μεγαλώνει; Κάνετε πειράματα στα παιδιά μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η 
ενδοοικογενειακή βία δεν αντιμετωπίζεται, στέλνετε σαν πρόβατα στη σφαγή τα παιδιά και τις μόνες μητέρες. 
21 Μαρτίου 2021, 18:20 | ΕΥΓΝΩΣΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ. Το όλο πνεύμα του νόμου είναι να επιλύονται οι 
οικογενειακές διαφορές με συμφωνίες των συζύγων και όχι με αντιδικίες. Να εξευρίσκονται «ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ», κάτι που είναι και ο στόχος και το αποτέλεσμα μιας διαμεσολάβησης, [η οποία -όπως μας δείχνει η πράξη 
πλέον- έχει εξαιρετική επιτυχία στις οικογενειακές υποθέσεις]. Η φράση «εάν είναι απαραίτητο» προφανώς θέλει 
να αφήσει το περιθώριο στους γονείς να βρουν και μόνοι τους κοινά αποδεκτές λύσεις, κάτι που ασφαλώς είναι 
και σωστό και ευκτέο. Τί θα γίνει όμως στην περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί; Θα απευθυνθούν οι γονείς 
απευθείας στα δικαστήρια; Θα πρέπει να αναμένουμε να ερμηνεύσει ο δικαστής το «υποχρεούνται να 
καταβάλουν προσπάθεια»; Με πόσες (περιττές) δίκες θα επιβαρυνθεί το δικαστικό σύστημα μέχρι τότε και πόσες 
(περιττές) αντιδικίες θα προκύψουν; Μία πρόταση που θα διευκρίνιζε το θέμα από τώρα, θα ήταν να προστεθούν 
4 λέξεις στο εδάφιο 2. «Αν ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει 
να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο.» «Άρθρο 1512 Σε περίπτωση διαφωνίας Κατά την άσκηση της 
γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών 
λύσεων, προσφεύγοντας, εάν είναι απαραίτητο, σε διαμεσολάβηση. 
20 Μαρτίου 2021, 23:00 | Δήμητρα Μπουκουβάλα-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια. Το αν είναι απαραίτητο να 
προσφύγουν οι γονείς σε διαμεσολάβηση ποιος θα το κρίνει;; Οι ίδιοι. Η φράση πρέπει να αντικατασταθεί και να 
αποδοθεί ως εξής: «….προσφεύγοντας εάν το κρίνουν απαραίτητο σε διαμεσολάβηση». 
20 Μαρτίου 2021, 19:48 | ΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ. Θεωρώ βάση στοιχείων, αν θέλετε να νομοθετήσετε για το καλό και το 
συμφέρον των παιδιών πριν κάθε οριστική απόφαση του προέδρου να ακούγετε από ειδικό παιδοψυχολόγο και 
τα θέλω των παιδιών και όχι να τα πετάμε με το ζόρι στον γονέα που παίρνει με κλειστά μάτια την επιμέλεια και 
κατόπιν αυτά να κλαίνε επειδή δεν θέλουν να μένουν μαζί του, αλλά να φυλακίζονται εκεί με το έτσι θέλω και για 
να μην χάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια την διατροφή αυτού. Αυτό δεν λέγετε συμφέρον του παιδιού αλλά 
στρατόπεδο συγκεντρώσεως ανήλικων τέκνων δια της ψυχολογικής βίας του γονέα που το μόνο θέλει ειναι να 
εισπράττει. Ευχαριστώ. 
20 Μαρτίου 2021, 17:07 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Η φράση «εάν είναι απαραίτητο» δεν εξηγεί το 
εξής: Αρκεί ο ένας εκ των δύο να επιθυμεί διαμεσολάβηση για να γίνει αυτή; Ή απαιτείται να το επιθυμούν και οι 
δύο; Εάν αρχικώς το επιθυμούσε μόνον ο ένας, με τίνος δαπάνες γίνεται; Μόνο με του επιθυμούντος ή 
υποχρεωτικώς τις μοιράζονται; 
20 Μαρτίου 2021, 14:35 | Ορφέας. 1) O Διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ειδικός ψυχικής υγείας με 
μετεκπαίδευση στην Οικογενειακή Συμβουλευτική και στην Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία. Αν είναι νομικός πρέπει 
να έχει μετεκπαίδευση στην Οικογενειακή Συμβουλευτική για ένα η δύο έτη. 2) Οι δικηγόροι Οικογενειακού 
Δικαίου πρέπει επίσης να έχουν κατάλληλη μετεκπαίδευση στην Οικογενειακή Συμβουλευτική τουλαχιστον ενός 
έτους και νομική εξειδίκευσή στο Οικογενειακό Δίκαιο. Χωρίς αυτούς τους τίτλους μετεκπαίδευσης δεν θα έχουν 
την δυνατότητα να αναλαμβάνουν υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου. Δηλαδή ότι πρόκειται να ισχύσει για τους 
Οικογενειακούς Δικαστές πρέπει να ισχύσει και για τους Οικογενειακούς Δικηγόρους. Μόνο έτσι θα απαλλαγεί η 
οικογένεια από τις ψευδείς κατηγορίες που αναγράφονται στα δικόγραφα. 3) Σε κάθε Κέντρο Υγείας να 
δημιουργηθεί Διεπιστημονική Ομάδα Στήριξης της Οικογένειας αποτελούμενη απο ψυχολόγους, 
παιδοψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς. Χρήσιμο θα είναι να υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι ως εξωτερικοί 
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συνεργάτες. Ενδεχομένως και να υπαρχει και ένα κόστος 20 ευρώ ανά επίσκεψη. Αυτή τη στιγμή το κόστος 
Διαμεσολάβησης είναι 80 ευρώ η ώρα, ενώ το ωρομίσθιο είναι 2-3 ευρώ την ώρα. 4) Η Δημόσια Οικογενειακή 
Διαμεσολάβηση θά έχει ελάχιστη διάρκεια δύο έως τρεις μήνες και θα είναι υποχρεωτική πριν το διαζύγιο και την 
προσφυγή στην Δικαιοσύνη. Αυτή την στιγμή δαπανώνται τεράστιοι κοινωνικοί πόροι κατά την εκδίκαση 
υποθεσεων Οικογενειακού Δικαίου. Είναι πολύ προτιμώτερο αυτά τα μεγάλα χρηματικά ποσά να διατεθούν για 
την Δημόσια Οικογενειακή Συμβουλευτική και την Προστασία της Οικογένειας. 
20 Μαρτίου 2021, 10:50 | ΓΙΩΡΓΟΣ. Διαμεσολαβητής δέν πρέπει να είναι δικηγόρος. Οι δικηγόροι είναι αυτοί που 
μας έχουν κάψει μέχρι σήμερα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να προστεθεί παιδοψυχολόγος και ψυχολόγος, 
και σε μερικές περιπτώσεις και ψυχιάτρος. Ο δικαστής δέν γίνεται επιστήμονας με 2 μήνες σεμινάρια. Το θέμα 
είναι ότι στις πάρα πολλές περιπτώσεις αποξένωσης ο ένας γονιός λειτουργεί πολύ ναρκισσιστικά ή χειριστικά 
απέναντι στο παιδί καί στον άλλο γονιό. Τα παιδιά φοβούνται τον γονιό, που συνήθως στα μάτια τους είναι ο 
πατέρας. Μόνο ειδικός ιατρός μπορεί να βγάλει αντικειμενικό πόρισμα για τα παιδιά και τους γονείς. Πρέπει ή 
στο δικαστήριο να υπάρχει ανάλογος γιατρός ή να είναι ο διαμεσολαβητής ή να πηγαίνουν υποχρεωτικά οι γονείς 
σε ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο ώστε να λαμβάνεται πολύ σοβαρά το πόρισμα του απο το δικαστή και τον 
εισαγγελέα. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΟΣΟΥΣ ΝΟΜΟΥΘΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΒΑΛΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. 
20 Μαρτίου 2021, 09:51 | Ιωάννης Κατράς. 1. Ο τίτλος του άρθρου είναι ασαφής. Θα μπορούσε να τροποποιηθεί 
σε: «Άρση διαφωνιών». 2. Κατά την απολύτως κρατούσα άποψη, Οι αποφάσεις που αναθέτουν την επιμέλεια του 
τέκνου στον γονέα, ως διαπλαστικές, δεν κηρύσσονται προσωρινά εκτελεστές. Έτσι, μέχρι την τελεσιδικία της 
απόφασης, υπάρχει εκκρεμότητα με αποτέλεσμα να ισχύει (αν έχει εκδοθεί τέτοια) η απόφαση των ασφαλιστικών 
μέτρων. Σκόπιμο είναι να ορισθεί ότι: «Η απόφαση που αναθέτει την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια 
του προσώπου του τέκνου μπορεί να κηρυχθεί (ή κηρύσσεται υποχρεωτικά) προσωρινώς εκτελεστή. 
20 Μαρτίου 2021, 09:58 | ΚΑΛΛΙΑ. Η διαμεσολάβηση είναι άλλα 100€ επιπλέον στο κόστος των οικογενειακών 
δικών. Άλλη μια ξενόφερτη θεωρία, ανευ πρακτικής εφαρμογης. Πεταμένα 100€ στο όνομα του συμφέροντος του 
τέκνου, σε έναν Δικηγόρο που έχει κάνει μερικά σεμινάρια για να γίνει διαμεσολαβητης και που σε καλεί τυπικά 
για να συμφωνησουν όλοι μαζί οτι διαφωνουν. Εις υγείαν του συμφέροντος του τέκνου, ο προϋπολογισμος του 
οποίου θα εξανεμιστεί «ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ» στα Δικαστηρια, ενω το πραγματικο του συμφερον ειναι να μπορείς να 
του προσφερεις τα χρηματα αυτά, οταν θα σου τα ζηταει και δε θα τα εχεις. 
20 Μαρτίου 2021, 08:10 | ΜΑΡΙΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ Α ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΤΟΝΑΛΛΟΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΕΠΙΔΕΔΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ. Η ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΗΣ ΧΡΟΝΟΛΙΓΙΑΣ. 
20 Μαρτίου 2021, 08:21 | Αναστάσιος Φράγκος. η φράση «αν είναι απαραίτητο» να αντικατασταθεί από την 
φράση «σε περίπτωση διαφωνιών». Η τελευταία φράση να διατυπωθεί ως εξής: «Αν η διαμεσολάβηση αποτύχει 
και οι γονείς εξακολουθούν να διαφωνούν , εφόσον το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, 
αποφασίζει το δικαστήριο.». 
20 Μαρτίου 2021, 08:19 | Αναστάσιος Φράγκος. H φράση «αν είναι απαραίτητο» να αντικατασταθεί με την 
φράση «σε περίπτωση διαφωνιών». 
19 Μαρτίου 2021, 23:08 | Εξ Εσπερίας. Πραγματικά αυτό το νομοσχέδιο προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία 
(πέραν της βελτίωσης των όρων της εξισορρόπησης της παρουσίας και των δύο χωρισμένων γονέων στην ζωή ενός 
παιδιού), και στο να ενσταλλάξει στην κουλτούρα της κοινωνίας μας κάτι που λείπει θεμελιωδώς : την 
διαμεσολάβηση και ειρηνική επίλυση αδιεξόδου καταστάσεως.Ζω στην Βόρεια Ευρώπη εδώ και χρόνια και με 
αφορμή το παρόν νομοσχέδιο συνειδητοποιώ πως παρά την εξαιρετική κινητικότητά μου (σε δύο χώρες) σε 
πόλεις, χώρους κλπ δεν έχω δει ποτέ να πιάνονται στα χέρια. Ποτέ. Έχω δει στιγμές έντασης οι οποίες όμως 
τελειώνουν με κάποιες έντονες εκφράσεις και υποχώρηση είτε αμοιβαία είτε μονομερή. Η δραματική κλιμάκωση 
ενός καυγά όπως τον ξέρουμε στην Ελλάδα όχι απλά δεν υφίσταται αλλά διαισθάνομαι πως έχει «αφαιρεθεί» ως 
επιλογή από τους πολίτες. Αυτό έχει τα αρνητικά του (πχ δεν μπορείς να επαναλάβεις το 1821) αλλά έχει και τα 
πολύ θετικά του (άγνωστα σε εμάς στην Ελλάδα).Επιστρέφοντας στο τρέχον ζήτημα θεωρώ απολύτως αδύνατον 
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σε όσους θα νομοθετήσουν να μην συναισθάνονται (τουλάχιστον) την πολυπλοκότητα του ζητήματος κάτι που 
όμως έρχεται (κατά την προσωπική μου άποψη) σε αντίφαση με τις τόσο αδιανόητα στενές ημερομηνίες 
διαβούλευσης. Δεν επιθυμώ να διατυπώσω συγκεκριμένη μομφή διότι : 1. δεν γνωρίζω σε τι βαθμό είναι 
επαπειλούμενο κάποιο θηριώδες πρόστιμο από την Ευρωπαική Ένωση για την υπερ40χρονη καθυστέρηση 
εκσυγχρονισμού του πλαισίου. 2. δεν γνωρίζω σε τι βαθμό μας εξυπηρετεί στα εθνικά θέματα στην παρούσα 
συγκυρία να διαφοροποιηθούμε από την γείτονα σε εν γένει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Οι 
καθημερινότητες ιδιαίτερα δύο χωρισμένων γονέων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα το πιθανότερο είναι να 
βρίσκονται σε χαοτική διαφορά. Αυτό κατ’ ουσίαν καθιστά έναν νόμο επιτυχημένο μόνον εάν δεν επιχειρεί να 
καθορίσει σχεδόν το παραμικρό παρά κάποιες επί της αρχής αλλαγές και κατευθύνσεις που έμμεσα θα φέρνουν 
πιο ισορροπημένα στην ζωή ενός παιδιού και τον δεύτερο γονέα στην περίπτωση που αυτός ενδιαφέρεται αλλά 
βρίσκει κάποιον «τοίχο».Έχω δει το εδάφιο για το συμφέρον του παιδιού. Εάν υπήρχε μόνον το συμφέρον του 
παιδιού σε αυτήν την κοινωνική ανασκευή που επιχειρείται θα έλεγα πως αυτό το συμφέρον συνίσταται 
συντριπτικά στο να μην είναι πλέον δυστυχισμένοι οι γονείς του συμβιώνοντας κάτω από την ίδια στέγη. Εάν αυτός 
ο ορισμός γίνεται αποδεκτός τότε στην μη δυστυχία των γονιών του εμπεριέχεται και το συμφέρον των γονιών 
του. Ο νόμος δεν πρέπει να προκαλεί εκ παραδρομής μέσω υπερβολικής υποχρέωσης σε τύπους και επικοινωνία 
την μάταιη επανένωση δύο μερών που δεν μπορούν πια μαζί. Η συνεννόηση γνωρίζουμε πως είναι τουλάχιστον 
δύσκολη και οι καθημερινότητες την καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη. Έχω ζήσει αυτήν την απελπιστική κατάσταση 
και για να μην μακρηγορώ θεωρώ πως αυτό που θα κάνει την μεγάλη διαφορά δεν είναι τα δικαστήρια και τυχόν 
σχετικώς καταρτισμένοι δικαστές αλλά οι εξουσιοδοτημένοι και εξαιρετικά καταρτισμένοι διαμεσολαβητές 
(οικογενειακοί σύμβουλοι αν θέλετε). Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ασθενής είναι παντελώς ανέφικτο να μεταβεί 
στο ιατρείο και πρέπει γιατρός να μεταβεί κατ’ οίκον (πχ κλινήρης ηλικιωμένος). Ως τέτοια περίπτωση πρέπει να 
εκλαμβάνεται μία πρώην οικογένεια που για το καλό του παιδιού και των γονέων χώρια πρέπει ο «δικαστής» να 
μεταβεί στον κάθε γονιό χωριστά για να καταγράψει (θεσμοθετημένο απόρρητο) την εκάστοτε πραγματικότητα 
από την κάθε μεριά από τις τρεις : μητέρα , πατέρας , παιδί. Εδώ σταματάει ο συμβουλευτικός ρόλος του 
διαμεσολαβητή και όταν έχει πλήρη εικόνα σταθμίζει τα τρία μέρη προκειμένου να αφηχθεί σε μία χρυσή τομή η 
οποία δεν θα πρέπει να αφεθεί να είναι υποκειμενική αλλά κατ’ αντιστοιχία του έμπειρου συστήματος ιατρικής 
γνωμοδότησης MYCIN (wikipedia – παρακαλώ τον κ. Πιερακάκη που είναι κορυφή στο θέμα) να υπάρχει μία 
αιτιολογημένη διαδρομή βάσει της οποίας θα υποβάλλει ένα πλάνο εμπλοκής κάθε γονέα στη ζωή του παιδιού 
και το οποίο με μικρές ίσως παρεμβάσεις πάντως θα πρέπει να γίνεται δεκτό από τα δύο μέρη (και ει δυνατόν και 
από το παιδί το οποίο ασφαλώς αδυνατεί να δει , όταν δεν μπορούν ούτε ενήλικες , την αναγκαιότητα της 
παρουσίας και του άλλου γονέα – για ετερόφυλα ζευγάρια ομιλώ αποκλειστικά και συγχωρέστε με εάν λανθάνω 
και επίσης δεν γνωρίζω τι πρέπει να γίνει με τα ζευγάρια της άλλης θρησκείας). Κατόπιν αυτής της επίπονης 
διαδικασίας (κάθε Έλληνας είτε γονιός είτε παιδί πρέπει πλέον αντιμετωπίζεται ως εθνικό κεφάλαιο χωρίς 
υποσημειώσεις και βραδηπορείες) είτε τα δικαστήρια είτε οι δικηγόροι θα γνωρίζουν ότι η υπόθεση έχει 
ουσιαστικά κλείσει και μόνον εξαιρετικότατες αστοχίες θα είναι ικανές να οδηγήσουν σε επανέλεγχο το 
υποβληθέν πλάνο.Η πατρίδα μας έχασε αρκετές δεκαετίες. Δεν έχει πια αυτή την πολυτέλεια. Ας επικρατήσει και 
στον τόπο μας αυτό που γεννήθηκε στον τόπο μας δηλαδή λογική.ΥΓ 1 : οι συγκεκριμένοι διαμεσολαβητές θα 
πρέπει να «αγκαλιαστούν» από το κράτος που θα τους παρέχει κύρος στην κοινωνία με εύλογους τρόπους ώστε 
να ασκούν το λειτούργημά τους απερίσπαστοι και επωφελώς για όλους μας.ΥΓ 2 : οι πιθανότητες διαζυγίου στην 
εποχή μας είναι δραματικά μεγάλες. Ο επιτυχής χειρισμός διά της διαμεσολάβησης θα καταστήσει την δημιουργία 
οικογένειας μη απεχθή ή πάντως μη εξαιρετικά εκφοβιστική εξέλιξη στη ζωή των νέων. Είναι απαραίτητο να 
γράψω την «επάρατη» λέξη ? Ας την γράψω : ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ. Ίσως στο παρόν νομοσχέδιο να πρέπει να παρέμβει 
και ο Α/ΓΕΕΘΑ , σε λίγα χρόνια πως θα δύναται να κάνει επιστράτευση ειλικρινά δεν μπορώ να το 
φανταστώ.Εύχομαι Καλή Σαρακοστή. 
19 Μαρτίου 2021, 21:17 | Παναγιώτης. Οι χωρισμένοι γονείς προφανώς και θα έχουν διαφωνίες για το οτιδήποτε, 
γι’ αυτό η μέριμνα και η επιμέλεια μέχρι τώρα δίνονταν σε ΕΝΑΝ γονέα. Τώρα που εσείς θα τη δώσετε και στους 
ΔΥΟ θα γίνει χαμός. Για το παραμικρό θα πηγαίνουν σε διαμεσολάβηση και μετά στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια 
θα μπουκώσουν από τον όγκο δουλειάς και το παιδί θα περιμένει ένα χρόνο για να αποφασίσει το δικαστήριο αν 
θα πάει στο φροντιστήριο Α ή στο φροντιστήριο Β. 
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19 Μαρτίου 2021, 21:16 | Μητέρα. Διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής δεν προβλέπεται. Πώς 
είναι δυνατόν να φέρνετε το θύμα με τον θύτη να συνεργάζονται? Είναι δυνατόν τέτοια έκθεση του θύματος? 
Δίνεται βήμα στον δράστη να ασκεί δικαιώματα πάνω στα θύματα γυναίκες και παιδιά. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 «Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:19 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΑΣ1. Oι 
Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘ Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 21:50 | Μαρια Μειτη. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | Κώστας Σερβετάς. Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. 
Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και 
φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο 
σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο 
μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου 
επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε 
πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των παιδιών…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ 
ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | Αναστασία Νατσκαμη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
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ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Γιώργος Γεωργιάδης. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ 
αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής 
επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του 
παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας. ΠΡΟΤΑΣΗ. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις 
διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το 
τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Αναστάσιος Γιαμουρίδης. Η αναφορά σε γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο θα πρέπει 
να είναι απόκλιση στην από κοινού, εξίσου, και ισόχρονη ανατροφή του τέκνου. Ωσ τέτοια πρέπει να απαλειφθεί 
από το άρθρο ή να εξειδικευτεί ρητώς ώς εξαίρεση. 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | Ηλίας Μανούσος. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Άννα Σ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-
διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης 
συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, 
επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Μαρια Νουση. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:56 | Κωνσταντίνος Πασίλας. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Κατερίνα Στουζούκ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. το οποίο αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Προτείνονται οι παρακάτω διορθώσεις: Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ. Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:50 | Παναγιώτης Σαμπαζιώτης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Χρήστος Γενίτσαρης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Ελενη Πετρονικολου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 
Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. 
Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε 
να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς 
τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Θεοδωρα Ραντου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ./ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:35 | Χρήστος Μπάνος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | Δημοσθένης Ραπτης. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015, ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ 
ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | Χριστίνα Σερβετά. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:22 | Παναγιώτης Στόγιας. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Ελένη Πετροπούλου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή  αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 



1986 
 

από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | Χρυσούλα Ροδουσάκη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | Δημήτριος Λούκος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | Χριστίνα Σερδενέ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | Βασιλική Παπατόλη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.  Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή  αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Νικολαος Σαγιακος.  Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
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Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ. Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική 
μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη εκπροσώπηση 
του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την εκπαίδευση του 
τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου η γονική 
μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Δήμητρα Ντούρα. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | Μιχαλης Παπαδοπουλης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 20:20 | Αθηνα Σακελλαρη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | Ζιάτα Πολυξένη. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η 
αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής 
επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του 
παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας. ΠΡΟΤΑΣΗ. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις 
διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το 
τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | Μαριλένα Χασάπη.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 18 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ (ΑΡΘΡΑ 4 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΡΘΡΟ 1511 ΠΑΡ. 3 Α.Κ.), ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΘΕΣΠΙΣΗ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟ. Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ «ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ 
ΤΕΚΝΟ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ (Λ.Χ. ΑΡΘΡΑ 56, 1513, 1514 ΠΑΡ. 1, 3Α’ ΚΑΙ 1520 Α.Κ.), ΕΙΣΑΓΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ 
ΤΡΟΠΟ ΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ «ΧΡΟΝΟ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ», Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟΥ 
ΓΟΝΕΑ) ΚΑΙ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕΙ ΩΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ <> Ή <>. 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς 
και κρίνονται από εξειδικευμένους επιστήμονες ως ΙΚΑΝΟΙ, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | Στεφανος Παλαιολογος.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
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του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | Μαρία Κέππα. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Ναταλία Ζαχαριά. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς .Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | Λεωνίδας. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου 
– διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης 
συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, 
επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Οι μετακινήσεις των παιδιών στα δύο σπίτια να γίνεται από κοινού 
και εξίσου και από τους δύο γονείς. Τα έξοδα μετακίνησης δεν πρέπει να επιβαρύνουν μόνο τον ένα γονέα, ούτε 
το χάσιμο του χρόνου στους δρόμους πάλι από τον ένα γονέα. Την μετακίνηση των παιδιών να την πραγματοποιεί 
πάντα ο γονέας που θα παραλαμβάνει το παιδί, είτε μιλάμε για παιδιά εντός γάμου είτε Εκτός. 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Χρήστος Σαμαρινας. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
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ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. Προτείνεται η εξής αλλαγή: Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Η αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι ξεκάθαρο στο 
νόμο ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των γονέων σε αυτόν με τον οποίο διαμένει το τέκνο και τον άλλο. Με το 
ψήφισμα 2079/2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα κράτη-μέλη να εξαλείψουν κάθε διάκριση μεταξύ των 
γονέων σε σχέση με την νομική σχέση που έχουν οι τελευταίοι. Η διάκριση ανάμεσα σε γονέα με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο και τον έτερο πρέπει να απαλειφθεί από το νομοσχέδιο συνολικά για κάθε πρόθυμο και 
κατάλληλο γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Λαμπρος Ουζουνης. Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την 
εγγονή μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο 
νέος νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό.  Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Μαρία Κάλφα. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | Ευαγγελία Ντούρα.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:56 | Ευτυχια Σαμπανη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Ζωή Α.  Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
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μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»! Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Ζαβιτσάνου Κ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας. ΠΡΟΤΑΣΗ. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις διάστασης, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το 
τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 19:22 | A.K. Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την 
επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν. Με το νέο Νομοσχέδιο οι γονείς που δε θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στα 
έξοδα των δικαστηρίων, δηλ. οι οικονομικά ασθενέστεροι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του 
άλλου γονέα, χωρίς τη διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το συμφέρον του παιδιού τους. 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με 
μένα και την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. 
Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν 
είναι δίκαιο. Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά 
του μπαμπά. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | Σοφία Τζήκα. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:05 | diologo. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
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που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 19:27 | ΒΑΣΙΛΗΣ. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, την οποία 
εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. 
1 Απριλίου 2021, 19:42 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης. SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | Στεφανία Ζαχαριά. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και την 
βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα της 
δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Τα 
παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | Ελένη – Κωνσταντίνα Μ. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
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προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | Χαντι Σαντουντ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Το άρθρο 1513 να τροποποιηθεί ως εξής: Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού τη γονική 
μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, εκ περιτροπής ή εναλλάξ ,επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:36 | ΦΙΛΙΤΣΑ. Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού 
την επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν. Με το νέο Νομοσχέδιο οι γονείς που δε θα μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στα έξοδα των δικαστηρίων, δηλ. οι οικονομικά ασθενέστεροι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις 
του άλλου γονέα, χωρίς τη διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το συμφέρον του παιδιού τους. 
1 Απριλίου 2021, 19:34 | Νέστορας Δημάκης. Το τέκνο θα πρέπει να διαμένει ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ 
με τους δύο γονείς του έτσι ώστε να μην διακόπτεται ο δεσμός του με τον έναν γονέα μετά το διαζύγιο. 
1 Απριλίου 2021, 19:22 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Μαρία Γιαννακοπούλου.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Γιώτα Σαραντακη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 19:53 | Αντώνιος Βασιλόπουλος. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 19:32 | Μαρίνα Κατσουφίδου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | Αλεξάνδρα Κα. ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ ΝΑ 
ΧΑΜΟΓΕΛΑΝΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ! Τα εκτός γάμου παιδιά, μετά την αναγνώριση πατρότητας, έχουν κι έναν γονιό-
πατέρα, που έχει και ο ίδιος γονική μέριμνα ! Ο νέος νόμος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και όσα παιδιά 
αναγνωρίστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ! Θα είναι άδικο άμα δεν γίνει αυτό…! Το άρθρο 1513ΑΚ 
και 1515ΑΚ, να προβλέπει ότι καλύτερο για παιδιά χωρίς διακρίσεις ! Επιπλέον, Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ 
Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. Σε καμία περίπτωση ο 
Χρόνος Επικοινωνίας να μην είναι λιγότερος του 1/3 συνολικά. Σπίτι του παιδιού είναι το σπίτι και των δυο γονέων 
του ! Κατοικία του παιδιού και τα δυο σπίτια. 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | Φιλ. Ν, Με το ισχύον δίκαιο (1510 ΑΚ) σε περίπτωση διαζυγίου η γονική μέριμνα 
ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του παιδού και αφορά ιδίως την ανατροφή, επίβλεψη, 
μόρφωση, τόπο διαμονής. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η 
υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από 
κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν. Με το ισχύον δίκαιο από κοινού επιμέλεια εφ’ ‘όσον συμφωνούν 
, προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, που δε θα βιώσει τη χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα 
προσφύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, στην 
περίπτωση που δεν θα υπάρχει διάθεση συνεργασίας μεταξύ τους. 
1 Απριλίου 2021, 19:23 | Αντωνία Θεοδωρίδου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, 
την οποία εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Ιωάννης Σαριτσογλου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | Βασιλειος Βασιλείου. 
ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
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διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο 
δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί 
η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα 
και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – 
διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης 
συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ 
επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).  
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική 
επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται 
στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που 
αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. 
( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ). Όταν το δικαίωμα 
επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή 
παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με 
τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης 
– Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:36 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 2020 Αναφορές 
Κακοποίησης Παιδιών2. Διαχωρισμός ανά ιδιότητα θύτη (στη σχέση του με το θύμα / ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΣΥΝΟΛΟ. 1)ΓΟΝΕΙΣ 
(αφορά καιτους δύο) 3752)ΜΗΤΕΡΑ 3863)ΠΑΤΕΡΑΣ 1914)ΑΤΟΜΟ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
525)ΑΛΛΟ 119 ΣΥΝΟΛΟ 1123Απο τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι «γυναικείες» οργανώσεις του Κου Τσιάρα που 
αρμέγουν το Ελληνικό δημοσιο αποκρύπτουν οτι οι κακοποίησεις απο γυναίκες ειναι σε Υπερδιπλάσιο Ποσοστό 
απο αυτό των αντρών. Ουδεις βέβαια σιχυρίζεται ότι όλες οι μάνες κακοποιούν τα παιδια τους ούτε οτι όλες οι 
μητέρες αποξενώνουν τα παιδιά απο τον πατέρα.Το μεγαλύτερο ποσοστό υπερασπιστών της Κοινής επιμέλειας 
ειναι γυναίκες, με πρώτη και καλύτερη την Κλινική Ψυχολόγο Μαρία Καπερώνη, απο αυτήν ξεσκεπάστηκαν  οι 
ψευτοκακοποίησεις με photoshop.Η προπαγανδα των συλλόγων του Υπουργού Τσιάρα και του Μέρα 25 
αποκαλύφθηκε με στοιχεία.Η επόμενη κίνηση των γονέων θα είναι να αναζητήσουν ευθύνες για παράβαση 
καθήκοντος, αυτό το νομοσχέδιο σε καμμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών και δεν έχει 
σκοπό να νομοθετήσει κοινή επιμέλεια εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Κώστας. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 



2000 
 

γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | Αλεξανδρα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. 
 Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις 
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γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και 
τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε 
γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε 
βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με 
αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά 
σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και 
την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:02 | Α.Ρ. Με το ισχύον δίκαιο (1510 ΑΚ) σε περίπτωση διαζυγίου η γονική μέριμνα ρυθμίζεται 
από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του παιδού και αφορά ιδίως την ανατροφή, επίβλεψη, μόρφωση, 
τόπο διαμονής. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η υποχρεωτική –
ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την 
επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις 
υποθέσεις ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; 
1 Απριλίου 2021, 19:32 | Γεώργιος Μούλκας. Προτεινόμενη αλλαγή. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚΟ τίτλος και το άρθρο 1513 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως 
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εξής: «Άρθρο 1513 Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού, εξίσου και με ισόχρονο τρόπο τη γονική 
μέριμνα, την επιμέλεια και τη φροντίδα του προσώπου του τέκνου. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Ως τόπος κατοικίας του τέκνου ορίεζεται ο 
γεωγραφικός τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και εντός αυτού του τόπου το τέκνο μπορεί 
να διαμένει εξίσου στις κατοικίες και των δύο γονέων του». 
1 Απριλίου 2021, 19:23 | Γαυριηλ Τσαρας. ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. 
Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές 
διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 
ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό 
πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται 
επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου 
έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου 
από την χώρα μας ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | Θεώδορος Σαχπαζης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | Κωνσταντίνα Κατσουφίδου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:46 | Παναγιώτης Ιωαννίδης  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:57 | NA. Η αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας 
περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ 
μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας. Προτείνω το άρθρο 1513 
τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου 
συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. 
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Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του 
ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 18:58 | ΝΙΚΟΣ Κ. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:13 | Μακης Καταρας. Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:07 | Ν.Π. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-
διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης 
συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, 
επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:45 | Στέλιος Ξεζωνάκης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:25 | Μαρία Ξαγοράρη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:05 | Κωνσταντίνος Ντουμάτσας. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:50 | Αθηνά Ντόστα. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:28 | Μαριετα Ντιντα. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:05 | Ζαχαρίας Ντέσκος.  Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
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ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:44 | Ιωάννης Ντάνος. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:10 | Μαρία Νούση. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:45 | Νικόλαος Νίτας. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:07 | Χρυσαιδα Νικολοπουλου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:44 | Γεώργιος Νικολής. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:24 | Στατηρης Νικόλαος. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:57 | Ελένη Νικολαιδου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | Ιωάννης Νιγδέλης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:11 | Αβραάμ Νεραντζής. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
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Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:36 | Αλεξάνδρα Νάτσιου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:13 | Λεωνίδας Ναλμπαντίδης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:47 | Πέτρος Μωράκης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | Νίκος Μυστακίδης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:57 | Μαρία Μυλωνά. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:20 | ΣΔΓ. Προτείνεται η εξής αλλαγή: Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα .Η αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι ξεκάθαρο στο 
νόμο ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ μεταξύ των γονέων σε αυτόν με τον οποίο διαμένει το τέκνο και τον άλλο. Με το 
ψήφισμα 2079/2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα κράτη-μέλη να εξαλείψουν κάθε διάκριση μεταξύ των 
γονέων σε σχέση με την νομική σχέση που έχουν οι τελευταίοι. Η διάκριση ανάμεσα σε γονέα με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο και τον έτερο πρέπει να απαλειφθεί από το νομοσχέδιο συνολικά για κάθε πρόθυμο και 
κατάλληλο γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:09 | Χαραλαμπος Βαλοδήμος. Αρθρο 8.  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
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επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 18:03 | Αργύρης. Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:19 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
1 Απριλίου 2021, 18:49 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Ένα νομοσχέδιο παιδοκεντρικό σημαίνει ότι πάνω από όλα βάζει το συμφέρον 
και η προστασία του παιδιού και κυρίως την προστασία των αδύναμων ανήλικων μελών του. Με ποιον τρόπο 
επιτυγχάνεται αυτό με το νομοσχέδιο? Προστατεύει τα πιο αδύναμα μέλη του? Προστατεύει τα κακοποιημένα 
παιδιά? Προστατεύει τα παιδιά που βιάζονται? Λυπάμαι αλλά όχι μόνο ΔΕΝ τα προστατεύει αλλά τα αγνοεί και 
τα ίδια αλλά και τον αδύναμο γονέα που θα φοβάται να φύγει από έναν κακοποιητικό γάμο, διότι ΘΑ ΦΟΒΑΤΑΙ 
ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΖΕΙ!!! 
1 Απριλίου 2021, 18:43 | Μιχάλης Βουτουρλής. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:13 | Ηλίας Δήμος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
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άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:46 | Άγγελος Δημήτρουλας. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:51 | Παρασκευή Δημητριάδου.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:44 | Ιωάννης Βαζούρας. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 18:24 | Χρήστος Δημητρακόπουλος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:59 | Άγγελος Δημάγγελος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:25 | Αναστάσιος Δερματάς. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 18:52 | Κωνσταντίνος Δελλόπουλος.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:14 | Φωτεινή Δεληγιάννη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Τ ο 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:54 | Ανδρέας Δαχτυλίδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:27 | Γεώργιος Δαρούσης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:53 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:32 | Γιώργος Δαμιανίδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:02 | Άννα Δαγρέ.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 18:36 | Μάριος Γριπιώτης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:56 | Στυλανη Γρεκα. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:25 | Δημήτριος Γραμμένος.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:02 | Ευφροσύνη Γούτα. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:33 | Δημοσθένης Γουλιανός.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:09 | Πέτρος Γονίδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:45 | Απόστολος Γκουτσίδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
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προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 18:18 | Χρήστος Γκούβερης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:48 | Ευγενία Γκόγκου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | Ελένη Γκιόκα. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:59 | Νίκος Γκέργκης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:03 | Χρήστος Γκανιατσας.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:24 | Νικόλαος Γκαγκος.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:29 | Αγαμέμνων Γιατράς. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
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Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:55 | Βασιλεία Γιαννώτα. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:00 | Βασιλική Γιαννόπουλου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | Γιάννης Χειμωνάκος. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
1 Απριλίου 2021, 17:31 | Ιωάννης Γιαννόπουλος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:13 | Γιάννης Χειμωνάκος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:02 | Μαρία Γιαννάκου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | Ιωάννης Βαλαντάσης. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
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Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 17:29 | Κατερίνα Γιαννάκη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:58 | Γεώργιος Γιαγούδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | Στυλιανός Γεωργόπουλος.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:11 | Νικόλαος Γεωργίου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:35 | Κωνσταντίνα Γεωργιοπούλου.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | Παύλος Γεωργιάδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:16 | Γεώργιος Γεωργαντόπουλος.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Σταθόπουλος Διονύσιος. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ 
αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής 
επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του 
παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας. ΠΡΟΤΑΣΗ. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις 
διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το 
τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 17:43 | Κωνσταντίνος Γεροντάκης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:57 | Στέφανος Γερασίμου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:29 | Φώτης Γαρδιάς. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | Αντώνιος Γαλάτης.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:45 | Όλγα Πολυχρονοπούλου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
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προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:04 | Χαρίκλεια Γαλάνη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:13 | Σταθόπουλος Διονύσιος. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ 
αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής 
επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του 
παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας. ΠΡΟΤΑΣΗ. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής: «Στις περιπτώσεις 
διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το 
τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 17:56 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! 
1 Απριλίου 2021, 17:53 | Γιώργος Παρασκευόπουλος. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι συνασκούντες την γονική μέριμνα 
επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
έγγραφης μεταξύ τους συμφωνίας.». 
1 Απριλίου 2021, 17:25 | Παύλος Ασλανίδης. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 17:01 | Γεώργιος Συριώδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων./ Το άρθρο 1513 Α.Κ. να αντικατασταθεί ως εξής:Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, εκ περιτροπής ή εναλλάξ ,επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:09 | Δημήτρης.  Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-
διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης 
συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Ή ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:02 | Γεώργιος Αποστολιδης.  ΆΡΘΡΟ 5.  Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
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δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ). Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:23 | Χριστίνα Σερδενέ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. 
1 Απριλίου 2021, 17:15 | Μαρία μπακ. Συνεπιμελεια εδώ και τώρα πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους αυτός ο 
νόμος να σταματήσει πλέον η εκμετάλλευση των παιδιών .το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει 2 γονείς με ίσα 
ανατροφή εναλοσομενη κατοικία ίσα δικαιώματα. 
1 Απριλίου 2021, 17:22 | Μελίνα. Η νέα διάταξη εναρμονίζεται με τον κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής 
μέριμνας και από τους δύο γονείς, που εισάγει το άρθρο 1510 ΑΚ. Ωστόσο, στο υπό τροποποίηση άρθρο η 
προσθήκη του επιρρήματος «εξίσου» προκαλεί ερμηνευτικά προβλήματα καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν 
αναφέρεται σε ισότητα στην κατανομή του χρόνου ή σε ισοτιμία ως προς την άσκηση του δικαιώματος. Να 
απαλειφθεί το επίρρημα «εξίσου». Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου! 
1 Απριλίου 2021, 17:45 | ΣΠΥΡΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
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ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση).  ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ:1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 
3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ 
ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 17:56 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 17:40 | Κώστας Σερβετάς. Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! 
1 Απριλίου 2021, 17:08 | Άννα Γαβγίδη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:38 | Παναγιώτα Βρατσαλη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Στέλλα Βουτουφιανάκη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:35 | Μάρκος Βουλγαρέλλης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | Αγγελική Βονάτσου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:10 | Θάνος Βογιατζής. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:09 | ismene. Σχόλια: Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη 
γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη 
εκπροσώπηση του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την 
εκπαίδευση του τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση 
διαζυγίου η γονική μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Με την 
προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το 
ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως 
συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις 
ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; Πόσο λειτουργική θα είναι στην 
πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για την εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού; Μήπως με αυτόν τον τρόπο 
καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η 
αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες; Πως προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όταν θα βιώνει τη 
χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις 
διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, όταν δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωισμού τους και 
συνεργασίας μεταξύ τους; Πόσοι γονείς θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων; Με μαθηματική ακρίβεια 
οι οικονομικά ασθενέστεροι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη 
διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το συμφέρον του παιδιού τους. 
1 Απριλίου 2021, 17:43 | Ευαγγελία – Άννα Βλάχου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 17:16 | Θεόδωρος Βλάχος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | Χαράλαμπος Βλαχάκης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:09 | Ανδρέας Βλαντής. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:11 | Αλίκη Παπαγεωργίου.  Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:45 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | Βασίλης Αντωνογιωργακης. ΆΡΘΡΟ 5.. Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.  Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
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τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9.  Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:46 | Εμμανουηλ Καλμούκος.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Παναγιώτα Σ. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές.  Σύμφωνα με το Σύνταγμα:  ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Στέλλα Ζαρκαλή.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
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συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 16:15 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Προκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 16:57 | Panagiotis D. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Μιχαλης Κουτρης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής :Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:47 | ΕΥΗ. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Αντώνιος Γαλάτης. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13.Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
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από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Κωσταντινος Κοραης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | Σωτηριος Εξαρχος. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | Γιώργος Λάμπρου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:56 | xen kifisias. Σχόλια: Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού 
τη γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη 
εκπροσώπηση του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την 
εκπαίδευση του τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση 
διαζυγίου η γονική μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Με την 
προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το 
ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως 
συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις 
ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; Πόσο λειτουργική θα είναι στην 
πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για την εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού; Μήπως με αυτόν τον τρόπο 
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καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η 
αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες; Πως προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όταν θα βιώνει τη 
χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις 
διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, όταν δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωισμού τους και 
συνεργασίας μεταξύ τους; Πόσοι γονείς θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων; Με μαθηματική ακρίβεια 
οι οικονομικά ασθενέστεροι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη 
διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το συμφέρον του παιδιού τους. 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Γεωργια Ελευθεριαδου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:11 | Λάμπρος Κατσαδουρος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Μιχαήλ Δωδος. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:17 | Παναγιώτης Μητρόπουλος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 16:46 | ΚΙΚΗ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση).  ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού) ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:57 | Όλγα Δροσιά. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | Φίλιππος Γαβαλάς. ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ). Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
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της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:13 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Εμι Γαλανη. Η έμφυλη βία και συγκεκριμένα η ενδοοικογενειακή βία έχει καταστεί για 
τις Ευρωπαίες μεταξύ 15 και 44 χρόνων η πρώτη αιτία αναπηρίας και θανάτου, αφήνοντας πίσω ακόμη και τα 
αυτοκινητικά δυστυχήματα ή τον καρκίνο. Ας αναλογιστούμε, όμως και, πόσες υποθέσεις εμφυλης βιας δεν 
φτάνουν ποτέ στα δικαστήρια, πόσες γυναίκες σιωπούν κάτω από το βάρος των συνεχών απειλών και του φόβου, 
πόσες φορές η αστυνομία τις στέλνει πίσω στον κακοποιητή τους. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια είναι συχνά για 
τον πρώην σύντροφο το μέσο άσκησης εξουσίας και συνιστά νέα μορφή άσκησης βίας στο θύμα του. Ήδη πολλοί 
απειλούν τις μητέρες των παιδιών τους πως θα τους πάρουν το παιδί πριν ακόμα ψηφιστεί  το νομοσχέδιο. Το 
δικαίωμα επίσκεψης και φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και τα παιδιά μεγάλο ρίσκο, 
θέτει τις γυναίκες θύματα βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους και κάποιες φορές τις εκθέτει σε 
αυτόν χωρίς καμία απολύτως ασφάλεια. Το συχνά λεγόμενο από τους υποστηρικτές της διά νόμου πρόβλεψης 
ισόχρονης κατανομής της επιμέλειας και στους δύο γονείς, με υποχρεωτική την εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου, ότι τούτο προβλέπεται σε διεθνή κείμενα ή σε ξένες νομοθεσίες, είναι επίσης ανακριβές. Διότι αυτό που 
πράγματι προβλέπεται διεθνώς (και δικαίως) είναι να δίνει ο νόμος τη δυνατότητα για συνεπιμέλεια και εναλλαγή 
διαμονής του τέκνου και να ενθαρρύνει σχετικώς τον δικαστή και όχι να επιβάλλει τούτο ο νόμος εκ προοιμίου… 
Η Αυστραλία, η πρώτη χώρα που εισήγαγε το 2006 τον όρο της αναγκαστικής συνεπιμέλειας στις περιπτώσεις των 
διαζυγίων και διάστασης συντρόφων, με νόμο αφαίρεσε την αναγκαστική συνεπιμέλεια, καθώς κρίθηκε 
επικίνδυνη, γιατί έδινε το δικαίωμα εργαλειοποίησης του παιδιού για κακοποίηση συντρόφων και παιδιών. Σε 
περιπτώσεις όπως αυτές ορισμένων επαρχιών του ισπανικού κράτους, όπου πρόσφατα επιχειρήθηκε να 
εφαρμοστεί η υποχρεωτικότητα στη συνεπιμέλεια (Χώρα των Βάσκων και Αραγονία), δεν εφαρμόζεται 
υποχρεωτική συνεπιμελεια , όταν υπάρχει υποψία ενδοοικογενειακής/έμφυλης βίας ή όταν δεν υπάρχει 
προηγούμενη συμφωνία των γονέων, ενώ στην Ιταλία, με κοινωνικές συνθήκες πολύ κοντινές στη δική μας χώρα, 
αποσύρθηκε πλήρως το αντίστοιχο νομοσχεδίου, το οποίο είχε προταθεί από την ακροδεξιά Λέγκα του Βορρά και 
το λαϊκιστικό Κίνημα των 5 Αστέρων. Η Γαλλία νομοθετεί αναστολή του δικαιώματος γονικής μέριμνας και 
επικοινωνίας του κακοποιητή με το παιδί, από την πρώτη στιγμή της Ποινικής Δίωξης ενώ εδώ μέχρι την 
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«αμετάκλητη» απόφαση, δηλαδή μέχρι την χρονοβόρα και πολυδάπανη απόφαση του Άρειου Πάγου, ο 
κακοποιητής θα μπορεί να παίρνει το παιδί μέχρι και 1/3 του συνολικού χρόνου. Τα παιδιά, όμως, δεν είναι 
αντικείμενο ή εμπόρευμα που αν συμβεί κάποια βλάβη ή ζημιά σε αυτά κατά τη διάρκεια της συνεπιμέλειας, μετά 
θα αλλάξεις τη ρύθμιση, γιατί αποδείχτηκε ότι είναι επιβλαβής για το παιδί. Η Δικαιοσύνη έχει καθήκον να 
προστατεύσει τα παιδιά απο το ρίσκο του κινδύνου και να υπολογίσει τον κίνδυνο εκ των προτέρων. Μιλάμε για 
ανθρώπους με ίσα δικαιώματα, όπως αναγνωρίζονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και, 
επιπρόσθετα, στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του παιδιού. Σύμφωνα με τις θέσεις που καταγράφει η Παιδοψυχιατρική 
Εταιρεία Ελλάδος σε πρόσφατη παρέμβασή της, σε διάφορες ηλικιακές φάσεις των παιδιών που εχουν 
εναλλασσόμενη κατοικια εμφανίζουν άγχη και άλλες δυσκολίες στη διαχείριση της εναλλασσόμενης κατοικίας. Σε 
ποιο περιβάλλον ισότητας θα αναπτυχθεί και θα στεριώσει η υποχρεωτική συνεπιμέλεια; Η Ελλάδα είναι 
τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε θέματα ισότητας των φύλων .Επιπλέον η διάθεση του χρόνου των γυναικών 
στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί από το 2005 μέχρι σήμερα με το έμφυλο χάσμα να διογκώνεται αντί να 
γεφυρώνεται, καθώς το 38% των γυναικών ασχολούνται με την φροντίδα και την εκπαίδευση των μελών της 
οικογένειας τους, τουλάχιστον μια ώρα την ημέρα, ποσοστό που στους άντρες αγγίζει το 20%. Περίπου το 85% 
των γυναικών μαγειρεύουν και ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού σε σχέση με το 16% των ανδρών. Ειδικοί 
του ΟΗΕ εκτιμούν ότι το χάσμα της φτώχειας μεταξύ ανδρών και γυναικών θα μεγαλώσει το 2021 λόγω της 
οικονομικής ύφεσης. Το επερχόμενο νομοσχέδιο, όχι μόνο, δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στα δικαστήρια, στα 
ελληνικά νοικοκυριά, στη ζωή της Ελληνίδας μητέρας, αλλά έρχεται να διπλασιάσει τα δικαστήρια, λόγω των 
εγγενών δυσλειτουργιών που επιχειρεί να νομοθετήσει, αντί να ελαφρύνει τα βάρη που κουβαλάει η ελληνιδα 
μητερα στην πλάτη της. Η μετακόμιση μπορεί να είναι αναγκαία για την εύρεση δουλειάς ή αναγκαστική αν μια 
μονογονεϊκή οικογένεια δεν μπορεί να πληρώσει το νοίκι .Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν ήδη, αν κάποιος γονιός 
χρειαστεί να μετακομίσει σε άλλη πόλη, πρέπει να πάρει την άδεια του άλλου, κάτι που τον καθιστά ευάλωτο αν 
η σχέση δεν είναι καλή.. Υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν γυναίκες και παιδιά σε χωριά ή πόλεις ενδεχομένως 
χωρίς κανένα υποστηρικτικό δικτυο 0σον αφορά το σύνδρομο γονικής αποξένωσης ,θεωρείται επιστημονικά 
αβάσιμο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ, αφού απέτυχε να περάσει τον καθιερωμένο έλεγχο περί 
αποδειξιμότητας των επιστημονικών προτύπων Δεν αναγνωρίζεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία ή 
από οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό σώμα. Ουτε ο Ο.Η.Ε και ο Π.Ο.Υ δεν το αναγνωρίζει και μάλιστα εφιστά την 
προσοχή σε όσους χρησιμοποιούν τέτοιου είδους όρους. Σε έγγραφο τους που συνυπογράφουν 32 χώρες πρέπει 
να δίνεται προσοχή σε θέματα ενδοοικογενειακής, όταν αυτού του είδους οι όροι χρησιμοποιούνται μαζί, γιατί 
στοχεύουν στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα εγκλήματα που έχουν κάνει οι θύτες, προκειμένου 
να κερδίσουν δικαιώματα πάνω στα θύματα και να συνεχίζουν να εγκληματούν. Ο επινοητής του συνδρόμου 
άλλωστε ισχυριζόταν ότι δεν υπήρχε τίποτα πολύ λάθος με την παιδοφιλία, αιμομικτική ή μη.!! Γνωστός 
εμπειρογνώμονας ενδοοικογενειακής βίας, τον Jon Conte του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον,το χαρακτηριζει ως 
“ίσως το πιο μη-επιστημονικό κομμάτι σκουπιδιών που έχω δει στο ακαδημαϊκό πεδίο στην εποχή μου”.Ζητάμε 
την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. Έγκριτες/οι ψυχίατροι και η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία συμφωνυν όταν 
δεν υπάρχει συναίνεση στη συνεπιμέλεια, το παιδί πρέπει να μείνει με τον καταλληλότερο γονέα και να έχει 
επικοινωνία με τον άλλο γονέα όσο ορίζει η/ο δικαστής κρίνοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά (όπως ισχύει 
μέχρι τώρα). Οποτε είμαστε ΥΠΕΡ της συναινετικής συνεπιμέλειας εφόσον υπάρχουν οι προδιαγραφές και η 
συναίνεση και των δύο γονέων. Ζηταμε: • Δημόσια και δωρεάν διαμεσολάβηση για την επίλυση των 
οικογενειακών διαφορών στις περιπτώσεις που μπορούν να επιτευχθούν συναινετικές λύσεις. • Ίδρυση 
εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων για το χειρισμό των αντιδικιών, με διαδικασίες που θα προστατεύουν 
την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού. • Δημόσια και δωρεάν συμβουλευτική γονέων, 
παρακολούθηση των παιδιών από παιδοψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, κοινωνικές/ούς λειτουργούς. • Ολική 
αλλαγή της διαχείρισης των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής κακοποίησης: Εξαντλητική 
διερεύνησή τους σε συνθήκες ασφάλειας και υποστήριξης της καταγγέλλουσας. • Παροχή μηνιαίας οικονομικής 
ενίσχυσης σε όλους τους χαμηλού εισοδήματος χωρισμένους γονείς. • Να αναλάβει το κράτος μεγάλο μέρος των 
δαπανών και βαρών ανατροφής με δημόσιους και δωρεάν παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής 
απασχόλησης, πρόσληψη προσωπικού για την επέκταση και καλύτερη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων ώστε 
να διευκολύνεται η πρόσβαση των γονέων στην αγορά εργασίας κ.ο.κ. • Σε περιόδους έξαρσης της κρίσης της 
κοινωνικής αναπαραγωγής (καθώς τέτοια κρίση βιώνουν πλέον και στην «κανονικότητα» οι πυρηνικές 
οικογένειες), όπως στην περίπτωση της πανδημίας COVID-19, ειδικό κρατικό/δημόσιο μηχανισμό μέριμνας για 
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παροχή βοήθειας σε διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς στο σπίτι ώστε να είναι σε θέση να συνεχίζουν την 
αμειβόμενη εργασία τους αλλά και την κοινωνική/προσωπική τους ζωή, το οποίο είναι απαραίτητο για την 
εξασφάλιση της ψυχικής υγείας των ίδιων και των παιδιών. Τελος, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εκκρεμούν 
δικαστήρια εναντίον κάποιων ενεργών μπαμπάδων για κακοποίηση (ανάμεσά τους αυτός που κακοποίησε την 
πρώην σύζυγό του στο προαύλιο του σχολείου των παιδιών του, μπροστά στα μάτια γονιών, παιδιών και 
δασκάλων στην Κέρκυρα). 
1 Απριλίου 2021, 16:52 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επιμέλεια-φροντίδα αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της γονικής μέριμνας. Με ασάφειες δεν πρόκειται να συμβεί αλλαγή κουλτούρας ούτε των 
γονέων ούτε των δικαστών που προσδοκά το υπουργείο δικαιοσύνης. 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | Δημήτρης Ζάμπρας. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | Ευστάθιος Δράμπαλος. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:40 | Αντωνης Μπουσουνης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:28 | Χασαπόπουλος Αριστοτέλης. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
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μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Μαρία Κ. μητέρα. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Τα 
παιδιά έχουν δικαίωμα να φροντίζονται και από τους δυο γονείς τους ισότιμα και ισόχρονα. 
1 Απριλίου 2021, 16:06 | Αθ. Δασκαλάκης. Στο άρθρο 1513 πρέπει ρητά να διατυπώνεται η πρόθεση του 
νομοθέτη για κοινή γονική μέριμνα και επιμέλεια και η ισότητα μεταξύ των γονέων και όχι να διαφαίνεται ότι 
προωθείται το τρέχον καθεστώς της διαφοροποίησης των γονέων σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα (παρεμφερές 
με την αποκλειστική επιμέλεια). Προτείνεται η διαμόρφωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου: «Οι πράξεις 
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, επιχειρούνται από τον γονέα που 
διαμένει το τέκνο, σύμφωνα με τον κατανομή του χρόνου ανατροφής που έχει συμφωνηθεί ή αποφασισθεί από 
το δικαστήριο, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 16:57 | Μάρκος Βουλγαρέλλης. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.  Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ.  Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).  3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9.  Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
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να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ). Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:49 | Nikos Xeliotis. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Έφη Μακρή. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:50 | Μαρία Καραγεωργίου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Ελευθέριος Καραβασίλης.  Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:49 | Αγγελική Καπράνη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:19 | Χρήστος Καπίρνας. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Σιμος Σειτης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:52 | Αλέξανδρος Καπερώνης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
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συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Κατερίνα Καπάκη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:16 | Αγγελικη Βονατσου. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου.  Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Θεοδουλη Αθανασοπουλου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
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ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:00 | Αλέξιος Δούρος. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:12 | Ιωάννης Κάννης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:31 | Παναγιώτης Κανακάρης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:37 | Μαρια Μουτζικη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:32 | Χρυσαυγή Καμπάνη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:30 | Ελισαβετ Καλυβάτση. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:21 | Νικος Δοξαστακης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | Αθανασια Διπλα. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:13 | Νικήτας Βαρσαμας. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
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μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
1 Απριλίου 2021, 15:50 | Παναγιώτης Τσακανίκας. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:16 | Αντώνιος Διαμαντοπουλος. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:18 | Ιωάννα Ματσακά. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
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σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:17 | Ιωάννης Διακογεωργιου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:29 | Ζήσης Καραμανώλας. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Αυτόματα λοιπόν ο ένας γονέας 
αντιμετωπίζεται από το νόμο ως μη ικανός για τη επιμέλεια του τέκνου του την οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή 
άκουσε, χωρίς να ορίζει τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Επίσης όταν μετέπειτα τα τέκνα θα βρεθούν 
στην οικία του γονέα που του έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια, δεν καθορίζει από ποιον και με ποιο τρόπο ,στην πράξη, 
ασκείται αυτή. Συνεπώς απαιτείται διόρθωση και η εισαγωγή: …οι γονείς εξακολουθούν να ασκουν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια των τέκνων τους. 
1 Απριλίου 2021, 15:00 | ΤΑΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο  
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:31 | Λεωνίδας Λιώλης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | ΑΝΝΑ ΦΟΥΡΟΥΝΤΣΙΔΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου  1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
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γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.   
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:24 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
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επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
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τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:43 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη 
γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη 
εκπροσώπηση του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την 
εκπαίδευση του τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση 
διαζυγίου η γονική μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Με την 
προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το 
ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως 
συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις 
ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; Πόσο λειτουργική θα είναι στην 
πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για την εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού; Μήπως με αυτόν τον τρόπο 
καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η 
αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες; Πως προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όταν θα βιώνει τη 
χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις 
διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, όταν δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωισμού τους και 
συνεργασίας μεταξύ τους; Πόσοι γονείς θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων; Με μαθηματική ακρίβεια 
οι οικονομικά ασθενέστεροι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη 
διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το συμφέρον του παιδιού τους. 
1 Απριλίου 2021, 15:38 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η 
αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής 
επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του 
παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις 
περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 15:03 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
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περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων  ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
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διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:48 | ΑΡΓΥΡΗΣ. ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:57 | ΑΡΓΥΡΗΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:02 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων.  ‘Άρθρο 7 (ΑΚ 
1513)ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις διάστασης, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το 
τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 15:30 | ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
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ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
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επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:11 | ΧΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Είμαι πατέρας ενός ανήλικου τεκνου 4,5 ετων και αυτη την στιγμή 
ακόμα ,που γράφω το παιδί μου αποξενώνεται συστηματικά. Η πρόταση μου ειναι στο συγκεκριμένο αρθρο ειναι 
να τροποποιηθει ως εξής: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης 
συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, 
επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 15:25 | Κωνσταντίνος Κυριάκης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:51 | ΛA. Ένα σημαντικό πρόβλημα του υπο διαβούλευση ν/σ, είναι ο τόπος κατοικίας των 
γονέων και η αυτονόητη παραδοχή , ότι το παιδί διαζευγμένων γονέων πρέπει να ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ. Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν σχολικές υποχρεώσεις του παιδιού , ενώ 
παραλληλα οι κατοικίες των γονέων είναι πολύ μακριά η μία από την άλλη, και δεν υπάρχει άλλη αντιμετώπιση 
είτε για λόγους οικονομικούς είτε για άλλους λόγους (π.χ εκδικητικότητα της μητέρας κλπ) , η μόνη λύση για την 
ψυχική υγεία του παιδιού είναι να διαμένει με τον πατέρα του σε περιόδους ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .Ένα 
τέτοιο πλάνο θα ήταν να μένει με τον πατέρα του 1.Σε κάθε 4 (κυλιόμενα) ΠαρασκευοΣαββατοΚύριακα 
(Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή βράδυ), τα 3 θα μένει με τον πατέρα του. 2. Ένα δεκατετραήμερο των εορτών 
, Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς ή Πάσχα με ετήσια εναλλαγή 3, Τρείς μήνες των θερινών διακοπών, εκτός μιας 
εβδομάδας για πιθανές διακοπές με την μητέρα και 3 Σαββατοκύριακα (1/μήνα) επίσης με την μητέρα. Κατ’αυτόν 
τον τρόπο ο χρόνος διαμονής του παιδιού με τον πατέρα πλησιάζει το 40% του ετήσιου χρόνου που υπολείπεται 
μεν του 50% , αλλα είναι λίγο μεγαλύτερο του ελάχιστου 33% (1/3) που προβλέπεται στο παρών Ν/Σ .Σημειωτέον 
ότι το min του 33% καθόριζε η πλειοψηφία των μέχρι σήμερα Δικαστικών Αποφάσεων σε θέματα επικοινωνίας. 
Για να είναι αποδοτικό το πιο πάνω σχήμα , στις περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ των γονέων που είναι πολύ 
πιθανόν να συμβαίνει κυρίως στα «εκδικητικά» διαζύγια, να προβλέπεται ότι τυχών άρνηση της μητέρας στην 
εφαρμογή του μοναδικού πιο πάνω σχήματος επικοινωνίας, ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. 
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Τέλος σε όλα τα πιο πάνω θεωρείται ότι η μητέρα έχει την άσκηση επιμέλειας του τέκνου που είναι άλλωστε και 
η συντριπτική πλειοψηφία στα διαζύγια με τέκνα. Τα ίδια ισχύουν, αλλα αντίθετα , αν την επιμέλεια έχει ο 
πατέρας. 
1 Απριλίου 2021, 14:29 | ΛΙΟΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:02 | Κασσιανή ΑΠ. Ο νόμος μιλώντας για ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας από το 
δικαστήριο ή την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της από τους γονείς, αναφέρεται ουσιαστικά μόνο στην 
άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, αφού η γονική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει εκτός από την 
επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή 
δικαιοπραξία ή δίκη (άρθρο 1510 ΑΚ), εξακολουθεί ακόμα και μετά τη λύση του γάμου, να ασκείται, και με το 
ισχύον δίκαιο, από κοινού και από τους δύο γονείς. Το δικαστήριο δε, αποφασίζει για την άσκηση της επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ άρθρο 1518 ΑΚ, την ανατροφή, την επίβλεψη, την 
μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Αν λοιπόν, με το νέο άρθρο 
1513ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης ή λύσεως του γάμου, συνεχίζει να ασκείται από κοινού 
υποχρεωτικά η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, με ποιον θα διαμένει το παιδί σε περίπτωση αντιδικίας; 
Ποιος θα το καθορίζει; Τι εννοεί ο νέος νόμος «να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Προφανώς, 
πλαγίως προσπαθεί ο Νομοθέτης να επιβάλει μια, μεταξύ άλλων, ισόχρονη άσκηση της επιμέλειας που 
πιθανότατα μπορεί μόνο να πραγματωθεί στα πλαίσια εναλλασσόμενης διαμονής του τέκνου. Το νέο άρθρο 
περιορίζεται στην αναφορά «ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο», ως αν αναφέρεται σε συναινετικό 
διαζύγιο, όταν εκεί τα πράγματα είναι γνωστά και «περπατημένα» και όχι σε ένα συγκρουσιακό διαζύγιο που τα 
μέρη συνήθως δεν συμφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούν το παιδί τους για να 
πλήξουν ο ένας τον άλλον. Αυτό που πραγματικά σοκάρει το νομικό κόσμο είναι ότι θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα 
της από κοινού επιμέλειας ως οριζόντιο μέτρο, πράγμα που αποτελεί τραγικό βήμα κοινωνικής οπισθοδρόμησης 
εις βάρος των γυναικών. Για πρώτη φορά με τόση «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 
προτείνεται από το Νομοθέτη το μοντέλο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας δήθεν «κατά το συμφέρον του 
τέκνου». Πώς προστατεύεται όμως το παιδί που εγκλωβίζεται στα χέρια του θύτη ενδοοικογενειακής βίας μέχρι 
να «έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» (1520 και 1532 ΑΚ); Άρα ο Νομοθέτης αποδέχεται 
ως πιθανό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού του κόσμου; Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ. Επί της ουσίας, στο νέο νομοσχέδιο απορροφάται εντελώς η έννοια της επιμέλειας από τη γονική 
μέριμνα. Ανέκαθεν στην ελληνική έννομη τάξη, η επιμέλεια περιλαμβανόταν μαζί με τις υπόλοιπες λειτουργίες 
στη γονική μέριμνα . Εσκεμμένα παραβλέπεται ότι υπήρχε ανέκαθεν η δυνατότητα «από κοινού» επιμέλειας. 
Ωστόσο, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων που προβάλλεται ως αίτημα από κάποιον από τους δύο 
γονείς, απορρίπτεται από το δικαστή (αδιαφόρως του φύλου του γονέα), ακριβώς επειδή οι δικαστές γνωρίζουν 
τα προβλήματα που επέρχονται στη ζωή του παιδιού ,όταν απαιτείται σχεδόν για τα πάντα σύμπνοια των γονέων, 
ενώ οι ίδιοι έχουν χάσει εμμονικά κάθε διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ τους. 
1 Απριλίου 2021, 14:29 | ΛΕΤΤΑ. ΖΩΙΔΟΥ.  Ο νόμος μιλώντας για ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας από 
το δικαστήριο ή την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της από τους γονείς, αναφέρεται ουσιαστικά μόνο 
στην άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, αφού η γονική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει εκτός από 
την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή 
δικαιοπραξία ή δίκη (άρθρο 1510 ΑΚ), εξακολουθεί ακόμα και μετά τη λύση του γάμου, να ασκείται, και με το 
ισχύον δίκαιο, από κοινού και από τους δύο γονείς. Το δικαστήριο δε, αποφασίζει για την άσκηση της επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ άρθρο 1518 ΑΚ, την ανατροφή, την επίβλεψη, την 
μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Αν λοιπόν, με το νέο άρθρο 
1513ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης ή λύσεως του γάμου, συνεχίζει να ασκείται από κοινού 
υποχρεωτικά η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, με ποιον θα διαμένει το παιδί σε περίπτωση αντιδικίας; 
Ποιος θα το καθορίζει; Τι εννοεί ο νέος νόμος «να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Προφανώς, 
πλαγίως προσπαθεί ο Νομοθέτης να επιβάλει μια, μεταξύ άλλων, ισόχρονη άσκηση της επιμέλειας που 
πιθανότατα μπορεί μόνο να πραγματωθεί στα πλαίσια εναλλασσόμενης διαμονής του τέκνου. Το νέο άρθρο 
περιορίζεται στην αναφορά «ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο», ως αν αναφέρεται σε συναινετικό 
διαζύγιο, όταν εκεί τα πράγματα είναι γνωστά και «περπατημένα» και όχι σε ένα συγκρουσιακό διαζύγιο που τα 
μέρη συνήθως δεν συμφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούν το παιδί τους για να 
πλήξουν ο ένας τον άλλον. Αυτό που πραγματικά σοκάρει το νομικό κόσμο είναι ότι θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα 
της από κοινού επιμέλειας ως οριζόντιο μέτρο, πράγμα που αποτελεί τραγικό βήμα κοινωνικής οπισθοδρόμησης 
εις βάρος των γυναικών. Για πρώτη φορά με τόση «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 
προτείνεται από το Νομοθέτη το μοντέλο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας δήθεν «κατά το συμφέρον του 
τέκνου». Πώς προστατεύεται όμως το παιδί που εγκλωβίζεται στα χέρια του θύτη ενδοοικογενειακής βίας μέχρι 
να «έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» (1520 και 1532 ΑΚ); Άρα ο Νομοθέτης αποδέχεται 
ως πιθανό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού του κόσμου; Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ. Επί της ουσίας, στο νέο νομοσχέδιο απορροφάται εντελώς η έννοια της επιμέλειας από τη γονική 
μέριμνα. Ανέκαθεν στην ελληνική έννομη τάξη, η επιμέλεια περιλαμβανόταν μαζί με τις υπόλοιπες λειτουργίες 
στη γονική μέριμνα . Εσκεμμένα παραβλέπεται ότι υπήρχε ανέκαθεν η δυνατότητα «από κοινού» επιμέλειας. 
Ωστόσο, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων που προβάλλεται ως αίτημα από κάποιον από τους δύο 
γονείς, απορρίπτεται από το δικαστή (αδιαφόρως του φύλου του γονέα), ακριβώς επειδή οι δικαστές γνωρίζουν 
τα προβλήματα που επέρχονται στη ζωή του παιδιού ,όταν απαιτείται σχεδόν για τα πάντα σύμπνοια των γονέων, 
ενώ οι ίδιοι έχουν χάσει εμμονικά κάθε διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ τους. 
1 Απριλίου 2021, 14:45 | ΕΡΙΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ο νόμος μιλώντας για ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από το δικαστήριο ή την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της από τους γονείς, αναφέρεται ουσιαστικά μόνο 
στην άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, αφού η γονική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει εκτός από 
την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή 
δικαιοπραξία ή δίκη (άρθρο 1510 ΑΚ), εξακολουθεί ακόμα και μετά τη λύση του γάμου, να ασκείται, και με το 
ισχύον δίκαιο, από κοινού και από τους δύο γονείς. Το δικαστήριο δε, αποφασίζει για την άσκηση της επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ άρθρο 1518 ΑΚ, την ανατροφή, την επίβλεψη, την 
μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Αν λοιπόν, με το νέο άρθρο 
1513ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης ή λύσεως του γάμου, συνεχίζει να ασκείται από κοινού 
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υποχρεωτικά η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, με ποιον θα διαμένει το παιδί σε περίπτωση αντιδικίας; 
Ποιος θα το καθορίζει; Τι εννοεί ο νέος νόμος «να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Προφανώς, 
πλαγίως προσπαθεί ο Νομοθέτης να επιβάλει μια, μεταξύ άλλων, ισόχρονη άσκηση της επιμέλειας που 
πιθανότατα μπορεί μόνο να πραγματωθεί στα πλαίσια εναλλασσόμενης διαμονής του τέκνου. Το νέο άρθρο 
περιορίζεται στην αναφορά «ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο», ως αν αναφέρεται σε συναινετικό 
διαζύγιο, όταν εκεί τα πράγματα είναι γνωστά και «περπατημένα» και όχι σε ένα συγκρουσιακό διαζύγιο που τα 
μέρη συνήθως δεν συμφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούν το παιδί τους για να 
πλήξουν ο ένας τον άλλον. Αυτό που πραγματικά σοκάρει το νομικό κόσμο είναι ότι θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα 
της από κοινού επιμέλειας ως οριζόντιο μέτρο, πράγμα που αποτελεί τραγικό βήμα κοινωνικής οπισθοδρόμησης 
εις βάρος των γυναικών. Για πρώτη φορά με τόση «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 
προτείνεται από το Νομοθέτη το μοντέλο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας δήθεν «κατά το συμφέρον του 
τέκνου». Πώς προστατεύεται όμως το παιδί που εγκλωβίζεται στα χέρια του θύτη ενδοοικογενειακής βίας μέχρι 
να «έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» (1520 και 1532 ΑΚ); Άρα ο Νομοθέτης αποδέχεται 
ως πιθανό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού του κόσμου; Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ. Επί της ουσίας, στο νέο νομοσχέδιο απορροφάται εντελώς η έννοια της επιμέλειας από τη γονική 
μέριμνα. Ανέκαθεν στην ελληνική έννομη τάξη, η επιμέλεια περιλαμβανόταν μαζί με τις υπόλοιπες λειτουργίες 
στη γονική μέριμνα . Εσκεμμένα παραβλέπεται ότι υπήρχε ανέκαθεν η δυνατότητα «από κοινού» επιμέλειας. 
Ωστόσο, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων που προβάλλεται ως αίτημα από κάποιον από τους δύο 
γονείς, απορρίπτεται από το δικαστή (αδιαφόρως του φύλου του γονέα), ακριβώς επειδή οι δικαστές γνωρίζουν 
τα προβλήματα που επέρχονται στη ζωή του παιδιού ,όταν απαιτείται σχεδόν για τα πάντα σύμπνοια των γονέων, 
ενώ οι ίδιοι έχουν χάσει εμμονικά κάθε διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ τους. 
1 Απριλίου 2021, 14:33 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:11 | ΝΕΦΕΛΗ ΑΔΑΜΗ. Ο νόμος μιλώντας για ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας από 
το δικαστήριο ή την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της από τους γονείς, αναφέρεται ουσιαστικά μόνο 
στην άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, αφού η γονική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει εκτός από 
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την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή 
δικαιοπραξία ή δίκη (άρθρο 1510 ΑΚ), εξακολουθεί ακόμα και μετά τη λύση του γάμου, να ασκείται, και με το 
ισχύον δίκαιο, από κοινού και από τους δύο γονείς. Το δικαστήριο δε, αποφασίζει για την άσκηση της επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ άρθρο 1518 ΑΚ, την ανατροφή, την επίβλεψη, την 
μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Αν λοιπόν, με το νέο άρθρο 
1513ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης ή λύσεως του γάμου, συνεχίζει να ασκείται από κοινού 
υποχρεωτικά η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, με ποιον θα διαμένει το παιδί σε περίπτωση αντιδικίας; 
Ποιος θα το καθορίζει; Τι εννοεί ο νέος νόμος «να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Προφανώς, 
πλαγίως προσπαθεί ο Νομοθέτης να επιβάλει μια, μεταξύ άλλων, ισόχρονη άσκηση της επιμέλειας που 
πιθανότατα μπορεί μόνο να πραγματωθεί στα πλαίσια εναλλασσόμενης διαμονής του τέκνου. Το νέο άρθρο 
περιορίζεται στην αναφορά «ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο», ως αν αναφέρεται σε συναινετικό 
διαζύγιο, όταν εκεί τα πράγματα είναι γνωστά και «περπατημένα» και όχι σε ένα συγκρουσιακό διαζύγιο που τα 
μέρη συνήθως δεν συμφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούν το παιδί τους για να 
πλήξουν ο ένας τον άλλον. Αυτό που πραγματικά σοκάρει το νομικό κόσμο είναι ότι θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα 
της από κοινού επιμέλειας ως οριζόντιο μέτρο, πράγμα που αποτελεί τραγικό βήμα κοινωνικής οπισθοδρόμησης 
εις βάρος των γυναικών. Για πρώτη φορά με τόση «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 
προτείνεται από το Νομοθέτη το μοντέλο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας δήθεν «κατά το συμφέρον του 
τέκνου». Πώς προστατεύεται όμως το παιδί που εγκλωβίζεται στα χέρια του θύτη ενδοοικογενειακής βίας μέχρι 
να «έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» (1520 και 1532 ΑΚ); Άρα ο Νομοθέτης αποδέχεται 
ως πιθανό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού του κόσμου; Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ. Επί της ουσίας, στο νέο νομοσχέδιο απορροφάται εντελώς η έννοια της επιμέλειας από τη γονική 
μέριμνα. Ανέκαθεν στην ελληνική έννομη τάξη, η επιμέλεια περιλαμβανόταν μαζί με τις υπόλοιπες λειτουργίες 
στη γονική μέριμνα . Εσκεμμένα παραβλέπεται ότι υπήρχε ανέκαθεν η δυνατότητα «από κοινού» επιμέλειας. 
Ωστόσο, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων που προβάλλεται ως αίτημα από κάποιον από τους δύο 
γονείς, απορρίπτεται από το δικαστή (αδιαφόρως του φύλου του γονέα), ακριβώς επειδή οι δικαστές γνωρίζουν 
τα προβλήματα που επέρχονται στη ζωή του παιδιού ,όταν απαιτείται σχεδόν για τα πάντα σύμπνοια των γονέων, 
ενώ οι ίδιοι έχουν χάσει εμμονικά κάθε διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ τους. 
1 Απριλίου 2021, 14:05 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:42 | Μαργαρίτα Βαλμά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Τ ο άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 



2065 
 

μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:16 | Στρατος Τασσος.  Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 14:40 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ.  ‘Άρθρο 7 (ΑΚ 1513). 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη εξακολούθηση 
άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε 
συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν την έννοια της 
κοινής επιμέλειας. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 14:04 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
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Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
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παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:34 | Θανασης Καλαρετος. Σύνδεσμος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.  
1 Απριλίου 2021, 13:23 | Γεώργιος Βαλάσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
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4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:25 | Γεωργία Ατζέμογλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
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ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:02 | Νικόλαος Βαβαρινος.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤ. ο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
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Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
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παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:19 | Αντρέας Αστρακας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 



2073 
 

ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:15 | ARHS. Προ ημερών ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ανταποκρινόμενος στην αποστολή του, 
αποστολή που επιτάσσει την πάταξη της γονεικής αποξένωσης, χωρίς ψευδοδιαχωρισμούς σε μητέρα & πατέρα, 
ως είναι γνωστό η γονεική αποξένωση βασανίζει και γυναίκες και άντρες, προέβη σε ενημέρωση προς τον 
επίτροπο Δικαιοσύνης της Ε.Ε«ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Η εκ μέρους της 
Ελληνικής Κυβέρνησης προσπάθεια συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τα κοινωνικά δικαιώματα οδηγεί σε ακόμα περισσότερη παραβίασή τους. Σας είναι γνωστό ότι στην Ελληνική 
Δημοκρατία δεν λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σε 
εφαρμογή ενός νομολογιακού εθίμου αποκλειστικής επιμέλειας, πάντα, κατά κανόνα, αφαιρείται ένας από τους 
γονείς από την ανατροφή των παιδιών του και τα μεγαλώνει αυτά ένας από τους γονείς, σχεδόν πάντα η μητέρα. 
Προσπαθώντας να εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις, τις πολιτικές των κρατικών οργανισμών και τις οδηγίες της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα την οδηγία 1158/2019, τη 18η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση, πριν από την ψήφιση από τη Βουλή, σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Στο 
όνομα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο νόμου φέρνει τους Έλληνες πολίτες σε χειρότερη θέση 
από αυτήν όπου βρίσκονται σήμερα.  Αντί να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα ανατρέφεται και από τους δύο γονείς 
στην περίπτωση διαζυγίου, διατηρείται η επιμέλεια κοινή στους γονείς, αλλά η φροντίδα του προσώπου1 
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υποχρεωτικά ex lege, πάντα, ασκείται από το «γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Καταργείται η συναινετική, 
με σύμφωνο κοινής επιμέλειας, εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου αφού απαιτεί το νομοσχέδιο να οριστεί 
«γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει».  Αντί να εξομοιώνονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και 
αναγνωρίστηκαν, για τα παιδιά που π.χ. ο πατέρας ζήτησε να γίνουν εξετάσεις DNA συνεχίζει μόνον η μητέρα τους 
να τα ανατρέφει. Αντί ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων, ο «γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει» μόνος καθορίζει τον τόπο κατοικίας του παιδιού και μόνο για 
τη μεταβολή του, αφότου ο ένας τον καθορίσει, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο γονέων.  Αντί για ανατροφή 
και από τους δύο γονείς, προβλέπεται η επικοινωνία με τον δευτερεύοντα γονέα. Αντί να έχουν ίσες 
διανυκτερεύσεις με ελάχιστο το 35 % με κάθε γονέα, προβλέπεται κατά τεκμήριο το 1/3 του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας με τον ένα γονέα. Πρακτικά αυτό σημαίνει τρεις ώρες Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, δύο Σάββατα 
βράδυ την εβδομάδα, πέντε μέρες τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δέκα μέρες το καλοκαίρι. 
Χωρίς να προβλέπονται μηχανισμοί, όπως η εξίσου απονομή χρόνου από τη Δικαιοσύνη, τα parenting plans, οι 
πίνακες διατροφής τέκνων και η φιλική Δικαιοσύνη, προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση, που μπορεί να τη 
διατάξει το δικαστήριο στη μέση μιας δίκης αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, 
αντί να εφαρμοστούν οι καλές πρακτικές που συνιστούν διεθνείς οργανισμοί και εφαρμόζουν όλες οι χώρες, 
νομοθετείται μια νομολογία δεκαετιών, που θέλει την ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα, που θα λέγεται 
«αυτός που συνήθως το παιδί διαμένει», αντί γονέας με επιμέλεια, όπως σήμερα λέγεται. Η κατάσταση θυμίζει 
τις πρακτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στην είσοδό της στη ζώνη του Ευρώ. Αντί να συμμορφωθεί με τα 
ευρωπαϊκά στάνταρ, νομιμοποιούνται αποκλίνουσες εσωτερικές πρακτικές, δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, 
χορηγούνται ψευδή στοιχεία. Μόνο που το τίμημα στην περίπτωση αυτή είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου γονέων και κυρίως του παιδιού. Οι διεθνείς συμβάσεις συνάπτονται για να εφαρμοστούν πραγματικά 
και όχι προσχηματικά. Παρακαλούμε για τη προσοχή και τις ενέργειές σας.Η εκ μέρους σας έκφραση γνώμης κατά 
πόσο η επικείμενη νομοθετική αλλαγή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης καθώς και με τις 
διεθνείς συμβάσεις είναι κρίσιμη. Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – Σύλλογος «Συνεπιμέλεια»». Δυστυχώς 
ο Σύλλογος είχε πιστέψει τα λόγια ενός συντεχνίτη Υπουργού και μίας κυβέρνησης που είχoyν μετατρέψει τον 
αποπρονατολισμό των Ελλήνων σε εθνικό σπόρ. Αυτό αποκαλύφθηκε γρήγορα και καλούμαστε μετα απο 2 χρόνια 
να κάνουμε ότι δεν γνωρίζαμε τι θα εφερνε ο Κος Τσιάρας και ότι κάποιοι έπεσαν απο τα σύννεφα.Επειδή οι 
ανακρίβειες αυτής της κυβέρνησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΜΌ προτείνω ο σύλλογος να προσβάλει τις εγκληματικές 
διατάξεις της Κυβέρνησης στον ΟΗΕ. Το αυτό να γίνει άμεσα.Τα δύο χρόνια Τσιάρα δεν πρέπει να μας κάνουν να 
ξεχνάμε οτι αυτός ο Κύριος παραβάινει καθ ‘εξιν το διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο ατιμωρητί. Να ζητήσουμε να 
παραπεμφθεί για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Αμεσες καταγγελίες σε όλα τα Διεθνή όργανα με το ΟΝΟΜΑ του 
επάνω. ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ. Θυμίζω την κατάληξη Κοντονή Παρασκευόπουλου Καλογήρου, πλέον όμως δεν 
μας αρκεί μόνο να εξαφανιστεί απο το πολιτικό προσκήνιο ο Κος.  
1 Απριλίου 2021, 12:31 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
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5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
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δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:55 | καλλιοπη αποστολου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
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γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:38 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
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ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο .Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
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επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:29 | Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΝΙ. κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ φροντίστε σε συνεργασία σας με την 
κυρία Κεραμέως Υπουργό Παιδείας να αλλάξει στον τρόπο Υπολογισμού Μορίων Νέου Συστήματος Διορισμού 
Αναπληρωτών Και Μόνιμων Εκπαιδευτικών Σύμφωνα Με Το ΦΕΚ Α/13/29-1-19 όσον αφορά τον υπολογισμό των 
μορίων των υποψηφίων αναφορικά με τα κοινωνικά κριτήρια για τα οποία ο υποψήφιος λαμβάνει ανάλογα με 
τον αριθμό των τέκνων του εφόσον έχει την έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια σε αυτά. Είναι φανερό ότι αυτή 
η διάταξη του νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι προφανώς αντισυνταγματική απέναντι στην ισότητα των 
Ελλήνων πολιτών και αναλυτικότερα είναι απαράδεκτο δύο πατέρες εκπαιδευτικοί να έχουν ένα παιδί ο καθένας 
τους αλλά όταν πρόκειται για το διορισμό τους στην Εκπαίδευση στον ένα πατέρα να προσμετράει ως κοινωνικό 
κριτήριο ότι έχει παιδί, ενώ στον άλλον να μην προσμετράει μόνο και μόνο επειδή είναι διαζευγμένος και το 
δικαστήριο δεν του δίνει την κοινή επιμέλεια στο τέκνο του με την μητέρα του τέκνου του και επιπλέον η Πολιτεία 
σε αίτηση διορισμού του στην Εκπαίδευση να τον αντιμετωπίζει ως μη έχων τέκνο. 
1 Απριλίου 2021, 12:06 | Οικονομου Νικήτας. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:52 | Γιώργος Ζαχαριάδης. Στις διατάξεις για την γονική μέριμνα (Α.Κ. 1513 και 1514) το 
νομοσχέδιο επιχειρεί την σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και την μεταβολή της από δικαίωμα και υποχρέωση 
αναγκαστικού δικαίου σε ιδιωτική υποχρέωση δεκτική διάθεσης και μεταβίβασης. Έτσι, λοιπόν, αφού με το άρθρο 
1513 καθιερώνει τον ορισμό «… και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα». Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κατ αρχήν διότι η διατύπωση της «εξίσου άσκησης» είναι εκείνη, η 
οποία μετατρέπει σε διαιρετή την υποχρέωση γονικής μέριμνας και ανοίγει τον δρόμο για την δυνατότητα 
ανακατανομής απόσπασης, μεταβίβασης, διάθεσης και διευρυμένης μερικής αφαίρεσης. 
1 Απριλίου 2021, 12:25 | Μπαχουλάκης Α. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:05 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
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και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
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επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:09 | Μιχαηλίδου Ρίτα.  Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:30 | Μαριανα Στιλιανου. Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:11 | Δημητρόπουλος Γ. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:35 | Μαρίνος Σ. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:30 | Παυλίδης Κ. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:39 | Αυγουστής Βιντζιλέος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:10 | Ελισάβετ Βιεννά. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:39 | Δημήτρης Βερύκιος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
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Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:28 | Οικονομου Χ. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:02 | Ξενοφών Βενιός. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:32 | Γρηγόρης Βεκιαρέλης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:41 | Χριστινα Κουνανη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:33 | Αντώνιος Βασιλόπουλος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:01 | Βασίλειος Βασιλείου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:58 | Καστανακης Π. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:42 | Γεωργιάδη Μαρία. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:27 | Δωρα Χατζη. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 12:07 | Κλαδίτη Μαριάννα. Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ οι αλλαγές. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 12:12 | Παναγιώτης Λάμπρου. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:19 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
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ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
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α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:21 | Βαγγέλης Καλαϊτζάκης. Προτείνεται η εξής αλλαγή: Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Η αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι 
ξεκάθαρο στο νόμο ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των γονέων σε αυτόν με τον οποίο διαμένει το τέκνο και τον 
άλλο. Με το ψήφισμα 2079/2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα κράτη-μέλη να εξαλείψουν κάθε διάκριση 
μεταξύ των γονέων σε σχέση με την νομική σχέση που έχουν οι τελευταίοι. Η διάκριση ανάμεσα σε γονέα με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο και τον έτερο πρέπει να απαλειφθεί από το νομοσχέδιο συνολικά για κάθε πρόθυμο και 
κατάλληλο γονέα 
1 Απριλίου 2021, 11:05 | Αθανασιος Λουλουδας. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:14 | Πετρος Κουλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ.  Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 



2087 
 

Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:41 | Αθανάσιος Καπνιδης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
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να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:37 | Ηλίας Καπερώνης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:57 | Στέλιος Καπαρουδάκης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:16 | Θωμας Κανταρελης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:33 | Αυγέρης Κανάτας.  Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:32 | Στελιος Καμπολης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:33 | Κοσμας Καμακας. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:28 | Μαριος Ζαμινος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο .Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:50 | Γεωργια Καλτσιδη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:43 | Χρονης Λευκας. Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511. (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονεών για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:04 | Γιάννης Βασιλάκης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:32 | Νικήτας Βαρσαμάς.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:58 | Εριφύλη Βαρβαρέλη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:25 | Χαράλαμπος Βαλοδήμος.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:55 | Γεώργιος Βαλάσης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:22 | Ιωάννης Βαζούρας. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:56 | Παναγιώτα Διακοστεργάκη. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους 
διαμένει το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 11:53 | Ζωή Βαβρίτσα. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:24 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:52 | Γεωργία Ατζέμογλου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 11:18 | Παύλος Ασλανίδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 10:44 | Στέλλα Δημητριάδου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 10:31 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΒΑΡΒΕΡΗ. Η λέξη «εξίσου» αναφορικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ίσως αποτελεί απόπειρα να εισαχθεί στο οικογενειακό δίκαιο η έννοια της εναλλασσόμενης κατοικίας του τέκνου, 
η οποία -στις περιπτώσεις που δεν αποτελεί πράγματι συμφωνία των γονέων- δεν είναι προς το συμφέρον του 
τέκνου αλλά αντίθετα αποτελεί παράγοντα ερίδων, αποσταθεροποίησης και συγκρούσεων. Επιπλέον, μπορεί να 
εγκλωβίσει τον έναν γονέα σε τόπο κατοικίας στον οποίο ίσως και να ήλθε εξαιτίας του πρώην συζύγου κατά τη 
διάρκεια του γάμου και στον οποίο δεν μπορεί να εξεύρει εργασία, κατάλληλη κατοικία, δεν έχει δίκτυο 
προσώπων που μπορούν να τον συνδράμουν κλπ. 
1 Απριλίου 2021, 10:14 | Σοφία Γούτα. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 10:57 | Αλίκη Γκούφας. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 10:09 | Άννα Γκούγκου. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 10:20 | Ανδρέας Χασούνης. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:52 | Ελένη Γκιόκα. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 10:01 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 10:52 | Φωτεινη Γιαννωτα. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
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ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 10:06 | Κωνσταντίνα Γιάννου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 10:30 | Γεωργιος Γιαννακης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 10:43 | Σοφια Γιαζουτζιδου. Άρθρο 7. 
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται 
στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 10:52 | Αρετη Δερματη. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 09:29 | Γεωργος Υψιλαντης. Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:13 | Ειρήνη Δαρσινου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 09:39 | Ειρήνη Δαρσινου. Άρθρο 5.  Άσκηση και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον 
του τέκνου, και ανάθεση αυτής στον ένα εκ των δύο γονέων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.2. Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες των γονέων του, καθώς επίσης και 
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στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την διατήρηση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που 
είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται 
και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, 
εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να 
τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και τον νόμο 
περί προσωπικών δεδομένων. 
1 Απριλίου 2021, 09:34 | OIKONOMOU. 
Η ασυδοσία που παρέχεται απο την νομοθετική και δικαστική εξουσία σε ψυχοσωματικά άρρωστα άτομα 
αποδυκνείεται και απο τα στατιστικά κακοποίησης ανηλίκων για το 2020 από το χαμόγελο του παιδιού. Στο τέλος 
της αναφοράς καταννοούμε οτι πλέον το υπάρχων νομολογιακό έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν έχει να 
κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα καλα ενορχηστρωμένο εγκλημα που αποσκοπεί ο πατέρας να μην μπορέι να 
επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις κακοποίησης ανηλίκων.Το ποσοστό μανάδων που κακοποιούν ανήλικα είναι 
υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό πατεράδων. ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ 
ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. 
1 Απριλίου 2021, 09:40 | Κορνηλια Δαμιανου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 09:40 | Παναγιωτης Δαδανας. Άρθρο 7.   Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 09:22 | Διονυσία Γριτζάλη. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 09:12 | Μανος Βερος.  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:09 | Ανδρέας. Το άρθρο αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών 
ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες 
τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι 
και αν θέλουν.Δίνεται το καλύτερο κίνητρο για όλους τους μπαμπάδες ! Αφού εξασφαλίζουν ότι δικαίωμα έχει 
ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός 
κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το παιδί και οι υποχρεώσεις τους απέναντί του. Να παρακαλάμε τους 
εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή 
σχολείου, θέμα υγείας?Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
1 Απριλίου 2021, 09:54 | Ιουλία Γεωργοπουλου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 09:14 | Σοφία Γεωργίου. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα 
1 Απριλίου 2021, 08:15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Πρέπει να γίνει κατανοητό με αυτό το Νομοθέτημα, σε γονείς 
ανεξαρτήτως φύλλου ότι απαξ και γίνουν γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν πρίν, εξειδικεύω.Κάποιοι 
γονείς επικαλούνται το δικαίωμα της καρίερας σε άλλο τόπο σαν να μην υπάρχει παιδί, σαν να μην έχει δικαίωμα 
το παιδί να επικοινωνεί με τον άλλον γονέα.Το αυτό δεν θεραπεύεται με αυτό το νομοσχέδιο, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ. 
Συνεχίζει ο γονέας με την επιμέλεια να ασκεί την απεριόριστη εξουσία του η οποία πηγάζει απο τις δικαστικές 
αποφάσεις.Ο Νομοθέτης πάλι αυθαιρετεί καθ εξιν. Ο Νομοθέτης ενώ έδινε συγκεκριμένες υποσχέσεις πριν την 
ψήφιση του Νομοσχεδίου έπραξε ακριβώς τα αντίθετα.Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Κος Υπουργός θα είχε παυθεί 
άμεσα για ασυνέπεια λόγω και έργων.Εδω το είπαμε δεν είμαστε Σουηδία αλλά βαλκάνια, και θέλει ο Κος 
Υπουργός να μας επιβάλλει δια νόμου να παραμείνουμε τριτοκοσμική χώρα.Επειδή ο Υπουργός εσφαλμένα 
θεωρεί ότι μπορεί κατα το δοκούν να αλλάζει προεκλογικές υποσχέσεις, υποσχέσεις που έπαιξαν ρόλο στην 
διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος,επειδή το θεωρώ ανούσιο να προτείνω αλλαγές κατ άρθρο σε αυτόν 
ειδικά τον Υπουργό ,ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΠΟΥ ΧΩΡΊΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΊΣ. 
1 Απριλίου 2021, 08:40 | Βαγγελης Μορφης. ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 
ΕΝ ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ . 
1 Απριλίου 2021, 08:33 | Ιωάννης Ασημακόπουλος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 08:58 | Αναστάσιος Αργυρός. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 08:23 | Έφη Αργυράκη Δεληγιώργη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
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προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 08:32 | Ανέζα Αρβανιτάκη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 08:55 | Βασιλική Αποστολοπούλου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 08:17 | Κωνσταντίνος Αποστολίδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 08:17 | Νικόλαος Απέργης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 08:37 | Γεώργιος Αντωνόπουλος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 08:15 | Χρήστος Αντωνιάδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 08:41 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑ. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 08:44 | Κατερινα Μαντα. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:17 | Δημητρης Καμακης. 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθυν́ες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 08:05 | Χαρίκλεια Απαλάκη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:52 | Σπύρος. Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
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και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 07:14 | Θοδωρής Αντύπας. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:37 | Κώστας Ανεμούδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:54 | Ξενοφώντας Ανδρέου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:23 | Γεωργία Αναστασοπούλου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 07:00 | Ναταλία Ζαχαριά. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:54 | Βασίλης Αναστασίου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:16 | Τζαντζαρούδη Αναστασία. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:41 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:04 | Κωνσταντίνος Αμπατζης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:23 | Ιωάννης Αμαλλος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:25 | Αλκιβιάδης Αλερτάς. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
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Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 07:56 | Χριστίνα Σερβετά. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 06:27 | Χριστίνα Σερδενέ. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 06:34 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.  Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 06:09 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 06:25 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
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μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση), ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα)ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΤΩΡΑ! 
1 Απριλίου 2021, 03:07 | Γιώργος Μπασιάκος. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 03:56 | Αναστάσιος Αργυρός. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 02:58 | Γιάννης Αρσάνογλου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 02:55 | Θεοδωρος Μπαλτατζής. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 02:02 | Βύρων Ασημακοπουλος. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ.  Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 02:22 | Σωτηριος Μπαλης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
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άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 02:44 | Κατερινα Μπακογιαννη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 02:42 | Μαρια Αδρακτα. Ειναι δυνατον να διαπραγματευομαστε εδω μεσα εαν τα παιδια θα 
εχουν ενα χερι η ενα ποδι;;; Ειναι δυνατον να υπαρχουν ατομα που να υποστηριζουν οτι οι πατεραδες ειναι για 
τον καλαθο των αχρηστων;; Ειναι δυνατον ενα πολιτισμενο κρατος να θετει σε διαβουλευση το υψιστο συμφερον 
του παιδιου που ειναι να ανατρεφεται και απο τους δυο γονεις του;;; Δεν γνωριζει το κρατος οτι δικαιωμα του 
παιδιου ειναι να ανατρεφεται και απο τους δυο,βασει της Συμβασης του ΟΗΕ που εχει κυρωσει απο το 1992;;; Η 
κοινωνια ειναι ετοιμη να το εφαρμοσει,οι ειδικοι εχουν μιλησει,τα παιδια ζητουν τους πατεραδες τους,αλλα ειναι 
αποξενωμενα,οι πατεραδες ψυχικα ρακη,οι ανιοντες (το μεγαλο αυτο σχολειο) παραγκωνισμενοι,αλλα για μια 
ακομα φορα νιπτουν τας χειρας τους οι πολιτικοι προσπαθωντας να βρουν μια μεση αδικη λυση η οποια θα 
επιτρεψει να διαιωνιστει το εγκλημα και θα παραξει παιδια με ψυχοκοινωνικα προβληματα τα οποια θα ειναι οι 
αυριανοι πολιτες αυτης της ερημης χωρας ! ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ !ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ! ΙΣΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ,ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,ΙΣΟ ΧΡΟΝΟΜια γιαγια που στερειται το εγγονι της και αυτο 
στερειται αυτη την ευεργετικη και μοναδικη σχεση ! 
1 Απριλίου 2021, 02:48 | Βασιλική Αποστολοπουλου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 01:46 | Κική Μπαϊρακτάρη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 01:50 | Ιωάννης Μουστάκας. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 01:36 | georgia. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με 
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τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 01:42 | Παναγιώτης Αρμούτης. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 01:42 | Χριστίνα Μουζη. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 01:28 | konstantina. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 01:55 | Αντώνης Αντωνιάδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 01:09 | Ιωαννα Μοδεστου.  Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 01:55 | Κωνσταντίνος Αποστολιδης. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 01:20 | Κατερίνα Καπερναράκου. Ο νόμος μιλώντας για ρύθμιση της άσκησης της γονικής 
μέριμνας από το δικαστήριο ή την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της από τους γονείς, αναφέρεται 
ουσιαστικά μόνο στην άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, αφού η γονική μέριμνα, η οποία 
περιλαμβάνει εκτός από την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του 
τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη (άρθρο 1510 ΑΚ), εξακολουθεί ακόμα και μετά τη λύση του γάμου, 
να ασκείται, και με το ισχύον δίκαιο, από κοινού και από τους δύο γονείς. Το δικαστήριο δε, αποφασίζει για την 
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άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ άρθρο 1518 ΑΚ, την ανατροφή, την 
επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Αν λοιπόν, με 
το νέο άρθρο 1513ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης ή λύσεως του γάμου, συνεχίζει να ασκείται από 
κοινού υποχρεωτικά η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, με ποιον θα διαμένει το παιδί σε περίπτωση 
αντιδικίας; Ποιος θα το καθορίζει; Τι εννοεί ο νέος νόμος «να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; 
Προφανώς, πλαγίως προσπαθεί ο Νομοθέτης να επιβάλει μια, μεταξύ άλλων, ισόχρονη άσκηση της επιμέλειας 
που πιθανότατα μπορεί μόνο να πραγματωθεί στα πλαίσια εναλλασσόμενης διαμονής του τέκνου. Το νέο άρθρο 
περιορίζεται στην αναφορά «ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο», ως αν αναφέρεται σε συναινετικό 
διαζύγιο, όταν εκεί τα πράγματα είναι γνωστά και «περπατημένα» και όχι σε ένα συγκρουσιακό διαζύγιο που τα 
μέρη συνήθως δεν συμφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούν το παιδί τους για να 
πλήξουν ο ένας τον άλλον. Αυτό που πραγματικά σοκάρει το νομικό κόσμο είναι ότι θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα 
της από κοινού επιμέλειας ως οριζόντιο μέτρο, πράγμα που αποτελεί τραγικό βήμα κοινωνικής οπισθοδρόμησης 
εις βάρος των γυναικών. Για πρώτη φορά με τόση «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 
προτείνεται από το Νομοθέτη το μοντέλο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας δήθεν «κατά το συμφέρον του 
τέκνου». Πώς προστατεύεται όμως το παιδί που εγκλωβίζεται στα χέρια του θύτη ενδοοικογενειακής βίας μέχρι 
να «έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» (1520 και 1532 ΑΚ); Άρα ο Νομοθέτης αποδέχεται 
ως πιθανό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού του κόσμου; Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ. Επί της ουσίας, στο νέο νομοσχέδιο απορροφάται εντελώς η έννοια της επιμέλειας από τη γονική 
μέριμνα. Ανέκαθεν στην ελληνική έννομη τάξη, η επιμέλεια περιλαμβανόταν μαζί με τις υπόλοιπες λειτουργίες 
στη γονική μέριμνα . Εσκεμμένα παραβλέπεται ότι υπήρχε ανέκαθεν η δυνατότητα «από κοινού» επιμέλειας. 
Ωστόσο, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων που προβάλλεται ως αίτημα από κάποιον από τους δύο 
γονείς, απορρίπτεται από το δικαστή (αδιαφόρως του φύλου του γονέα), ακριβώς επειδή οι δικαστές γνωρίζουν 
τα προβλήματα που επέρχονται στη ζωή του παιδιού ,όταν απαιτείται σχεδόν για τα πάντα σύμπνοια των γονέων, 
ενώ οι ίδιοι έχουν χάσει εμμονικά κάθε διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ τους. 
1 Απριλίου 2021, 01:04 | Νίκος Βασταρδής. Τι προβλέπεται σε περίπτωση που η διατροφή δεν καταβάλεται; 
1 Απριλίου 2021, 01:55 | Μαρίνα Σιούτη. Ως νέα εργαζόμενη μητέρα δηλώνω υπεύθυνα πως η συνθήκη 
επιμέλειας των τέκνων δεν είναι ίση για τους δύο γονείς ακόμη και εντός γάμου. Η κοινωνία είναι πατριαρχική, 
δεν έχει δυστυχώς αλλάξει, και αναχρονιστικά νομοσχέδια σαν αυτό που κατατίθεται δεν στόχεύουν στην ισότητα 
των δύο φύλων. 
1 Απριλίου 2021, 01:14 | Κική Ισ. Κοινές ευθύνες είναι το παιδί. Στον γάμο κανείς δεν ενεργεί μόνος, κανείς δεν 
κάνει ό,τι θέλει. Όταν οι μεγάλοι άνθρωποι χωρίζουν, τα παιδιά δεν χάνουν αυτόματα τον γονιό τους ! Ο Γονιός 
Υπάρχει ! …και ο ένας και ο άλλος ! 
Ακόμα και τα παιδιά εκτός γάμου, από την στιγμή που τα αναγνωρίζει ο πατέρας τους, είναι παιδιά που έχουν τα 
ίδια δικαιώματα με τα παιδιά που μεγαλώνουν εντός γάμου! Στο άρθρο 1513ΑΚ, τα παιδιά που είναι εκτός γάμου 
και αναγνωρισμένα με οποιαδήποτε πράξη ή θα αναγνωριστούν, αποκτά και ο άλλος γονέας γονικές ευθύνες, 
συνεπώς γονική μέριμνα. Ισότητα στους γονείς, ισότητα και στα παιδιά ! 
1 Απριλίου 2021, 00:23 | Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 00:07 | Θεόδωρος Αρβανιτιδης. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 00:34 | Ανεζα Αρβανιτακη. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
1 Απριλίου 2021, 00:31 | Σπύρος Ν. Στο άρθρο 7 εμφανίζεται πάλι ο όρος του «γονέα με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο». Θα μπορούσε να γίνει μετατροπή στον «γονέα με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο» για να 
συμπεριλαμβάνει και τους δύο γονείς εξίσου, στα πλαίσια της κοινής γονικής μέριμνας που ορίζει το άρθρο. 
Αλλιώς σε συνδυασμό με το άρθρο 1516, μπορεί πάλι να ερμηνεύεται σαν γονέας που ασκεί αποκλειστικά την 
επιμέλεια! 
1 Απριλίου 2021, 00:15 | Γεωργία Γαρέφου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 00:18 | Σοφία Αραπατζογλου. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 23:53 | TE. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:25 | Ελένη Παναγιωτοπούλου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:29 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των 
συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Ή ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 23:12 | MX. Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 
πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι… Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ 
Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους 
κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς 
θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα 
βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 
προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε 
να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! Τα παιδιά ακόμη και 
με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες φορές τα αναστατώνει, 
τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος 
έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν 
και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά τους τους λείπει…. Τι θα γίνει 
όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα 
των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! Πόσα 
δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν λόγο για τα πάντα? Χωρίσαμε 
γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν πήγαινε άλλο… και τώρα μας 
ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην αγκαλιά? Φύγαμε για να 
γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 23:41 | Πολυξενη Απακη. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 23:57 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
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ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:53 | E.T. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:20 | Μιχάλης Αλέξης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:01 | Εμμανουέλα Αλεξάκη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:39 | Σοφία Αϊβαζίδου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:13 | Διαμαντής Αθανασίου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 23:51 | Ιωάννης Αζέλης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:33 | Κωνσταντινος Αγριτελλης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:06 | Φωτεινη Αγγελοπουλου. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:41 | Λεωνιδας Αγγελιδης. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:17 | Καλλιοπη Αγγελακακη. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:51 | Χρηστος Αγαλοπουλος. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:37 | Παναγιώτης Λάμπρου. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:15 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ!Η αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας 
περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ 
μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 
1513 τίθεται ως εξής«Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου 
συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. 
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Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του 
ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
31 Μαρτίου 2021, 23:54 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε. Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:04 | Αθανασιος Μ. Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως 
του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας εξακολουθεί 
να ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς.»Θεσπίζεται η κοινή επιμέλεια ως κανόνας, χωρίς καμμία 
εξαίρεση σε συμμόρφωση προς τις κατισχύουσες διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και με το ψήφισμα 2079 (2015) του Συμβουλίου της Ευρώπης, και σε εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την αντίστοιχη νομοθεσία των χωρών μελών της ΕΕ Ενισχύεται η υποχρέωση αμφοτέρων των 
γονέων να ασχοληθούν ενεργά με την ανατροφή των τέκνων τους ανεξαρτήτως της μεταξύ τους 
σχέσηςΑποφεύγονται οι γνωστές τοις πάσι παθογένειες της αποκλειστικής επιμέλΕιας. 
31 Μαρτίου 2021, 23:33 | Σακης Μ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
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αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής με αναδρομική ισχύ 5 – 7 χρονιά!! 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού 
να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση 
και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, 
εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του 
παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια 
γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα 
έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα  πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:52 | Αλέξανδρος Δ. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το 
άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. 
Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 22:06 | Αλέξανδρος Δ. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
31 Μαρτίου 2021, 22:48 | Τακης Φακιρας. Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:00 | Νώντας. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 22:48 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι αναφορές των λέξεων «εξακολουθούν» και 
«εξίσου», στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου (αντικατάσταση του άρθρου 1513), στην πρόταση οι γονείς 
«εξακολουθούν να ασκούν…. εξίσου η γονική μέριμνα», είναι τουλάχιστον άστοχες, καθώς ακόμα και κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όταν δεν υπάρχει διάσταση ή διαζύγιο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1510 ΑΚ, οι 
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γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα. Δηλαδή ενώ εκ του νόμου δεν προβλέπεται στην αρμονική συμβίωση η εξίσου 
άσκηση της γονικής μέριμνας, θα προβλεφθεί μετά τη διάσταση ή το διαζύγιο; 
31 Μαρτίου 2021, 22:59 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
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τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:08 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΨήφισμα 2079 
(2015) ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙσότητα και κοινή γονική ευθύνη τέκνων : ο ρόλος των 
πατέρων1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση έχει σταθερά προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 
εργασία και στην σφαίρα της ιδιωτικής ζωής. Σημαντικές εξελίξεις, αν και μέχρι σήμερα ανεπαρκείς, μπορούν να 
διαπιστωθούν σε αυτό τον τομέα στα περισσότερα κράτη – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στον τομέα της 
οικογένειας, η ισότητα μεταξύ των γονέων πρέπει να διασφαλίζεται και να προωθείται ήδη από την γέννηση του 
παιδιού. Η συμμετοχή και των δύο γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους είναι ευεργετική για την ανάπτυξή 
του. Ο ρόλος των πατέρων δίπλα στα παιδιά τους, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών, πρέπει να αναγνωρισθεί 
και να εκτιμηθεί περισσότερο.2. Η κοινή γονική ευθύνη σημαίνει ότι οι γονείς έχουν έναντι των παιδιών τους 
δικαιώματα, καθήκοντα και ευθύνες. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι πατέρες βρίσκονται μερικές φορές αντιμέτωποι με 
τους νόμους, τις πρακτικές και τις προκαταλήψεις που μπορεί να οδηγήσουν στο να τους στερήσουν από συνεχείς 
σχέσεις με τα παιδιά τους. Στο ψήφισμά νο 1921 (2013) “Ισότητα των Φύλων, συμφιλίωση επαγγελματικής ζωής, 
ιδιωτικής ζωής και κοινής γονικής ευθύνης “, η Συνέλευση ζήτησε από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να 
σέβονται το δικαίωμα των πατέρων στην κοινή γονική ευθύνη και να εξασφαλίσουν ότι το το οικογενειακό δίκαιο 
προβλέπει ότι σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, τη δυνατότητα της από κοινού επιμέλειας – φροντίδας των 
παιδιών, προς το συμφέρον αυτών, στη βάση μιας κοινής συμφωνίας μεταξύ των γονέων.3. Η Συνέλευση επιθυμεί 
να υπενθυμίσει ότι ο σεβασμός της οικογενειακής ζωής αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται από 
το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ETS No. 5) και πολλά διεθνή νομικά 
κείμενα. Το πραγματικό γεγονός του να βρίσκονται μαζί ένας γονέας και το παιδί είναι ένα ουσιαστικό μέρος της 
οικογενειακής ζωής. Ο χωρισμός γονέα και παιδιού έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στις σχέσεις τους. Μόνο σε 
εξαιρετικές περιστάσεις και ιδιαίτερα σοβαρές υπό το πρίσμα του συμφέροντος του παιδιού θα πρέπει να 
επιτραπεί να δικαιολογηθεί ένας χωρισμός, που διατάσσεται από δικαστή.4. Η Συνέλευση είναι πεπεισμένη ότι η 
ανάπτυξη της γονικής κοινής γονικής ευθύνης βοηθά να υπερνικηθούν τα στερεότυπα βάσει φύλου τα σχετικά με 
τους ρόλους που υποτίθενται ότι έχουν ανατεθεί σε γυναίκες και άνδρες στο πλαίσιο της οικογένειας και αυτό 
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αντανακλά τις κοινωνιολογικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν εδώ και μισό αιώνα στον χώρο της οργάνωσης της 
σφαίρας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.5. Ενόψει των ανωτέρω, η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη:5.1. να 
υπογράψουν και / ή να κυρώσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των 
Παιδιών (ETS No. 160) και της σύμβαση για την επικοινωνία με τα τέκνα (ETS No. 192). [η Ελλάδα δεν την έχει 
κυρώσει].5.2. να υπογράψουν και / ή να κυρώσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 
για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της, 
περιλαμβανομένης της εξασφάλισης . η συνεργασία και η ταχεία δράση των αρχών που είναι αρμόδιες για την 
εφαρμογή της. Συζήτηση στην Συνέλευσης της 2 Οκτωβρίου 2015 (36η Συνεδρίαση, βλέπε έγγραφο 13870, έκθεση 
της Επιτροπής για την ισότητα και κατά των διακρίσεων, εισηγήτρια η κ. Françoise HETTO-Gaash και Doc 13896, 
γνώμη. της Επιτροπής για Κοινωνικά θέματα, θέματα Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης, εισηγητής: ο κ Stefan 
Schennach). Το κείμενο εγκρίθηκε από τη Συνέλευση στις 2 Οκτωβρίου 2015 (36η Συνεδρίαση). 2. Ψήφισμα 2079 
το ψήφισμα (2015)5.3. για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ισότητα των γονέων έναντι των παιδιών τους, τόσο 
στη νομοθεσία τους όσο και στις διοικητικές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κάθε γονέας έχει το 
δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και την ανάπτυξη 
των παιδιών τους, προς το βέλτιστο συμφέρον τους5.4. να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε διαφορά μεταξύ 
των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή όχι.5.5. να 
εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το χωρισμό, 
περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της 
ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των 
παιδιών.5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα που το αφορούν αφού κριθεί 
ότι έχει την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις.5.7. να λάβουν υπόψη την 
εναλλασσόμενη κατοικία κατά την απονομή των κοινωνικών παροχών.5.8. να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κατοικία των παιδιών και το 
δικαίωμα επίσκεψης, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τις καταγγελίες περί του ότι το παιδί δεν έχει εκπροσωπηθεί.5.9. 
να ενθαρρύνουν κατά περίπτωση, την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των οικογενειακών υποθέσεων 
που αφορούν τα παιδιά, ιδίως με τη θέσπιση υποχρεωτικής ενημερωτικής συνάντησης με εντολή του δικαστή, 
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους γονείς για το γεγονός ότι η εναλλασσόμενη κατοικία μπορεί να είναι η 
καλύτερη επιλογή σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 22:02 | Λ.Π. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ένα νομοσχέδιο παιδοκεντρικό σημαίνει 
ότι πάνω από όλα είναι το συμφέρον και η προστασία του παιδιού. Το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι ο 
απόλυτος γονέας και κηδεμόνας των παιδιών που έχουν ανάγκη τη βοήθεια και προστασία του. Και όπως ένας 
γονέας, θα πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να προστατεύει τα πιο αδύναμα ανήλικα μέλη του. Το επιτυγχάνει 
αυτό, αυτό το νομοσχέδιο? Προστατεύει τα πιο αδύναμα μέλη του? Προστατεύει τα κακοποιημένα παιδιά? 
Προστατεύει τα παιδιά που βιάζονται? ΔΕΝ τα προστατεύει. Τα αγνοεί. Τα εκθέτει να περιμένουν, δίπλα στον 
κακοποιητή τους, μια αμετάκλητη απόφαση που θα βγει σε 8-9 χρόνια. 
31 Μαρτίου 2021, 22:39 | Μαρια Γιαγια.– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ.  Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και 
δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που 
κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα 
παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:51 | Τασος. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική 
μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό 
επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο 
να μη μπορεί ν’ αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση 
αδυναμίας (γ) σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του 
τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει 
εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο 
περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη 
σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:12 | ΣΜ. Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική 
μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη εκπροσώπηση 
του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την εκπαίδευση του 
τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου η γονική 
μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Με την προτεινόμενη διάταξη 
επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη 
δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα 
εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις 
που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; Πόσο λειτουργική θα είναι στην πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για την 
εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού; Μήπως με αυτόν τον τρόπο καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες; Πως 
προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όταν θα βιώνει τη χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα 
προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, όταν 
δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωισμού τους και συνεργασίας μεταξύ τους; Πόσοι γονείς θα 
ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων; Με μαθηματική ακρίβεια οι οικονομικά ασθενέστεροι θα 
υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το 
συμφέρον του παιδιού τους. 
31 Μαρτίου 2021, 22:27 | Κατερίνα Π. Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη 
γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη 
εκπροσώπηση του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την 
εκπαίδευση του τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση 
διαζυγίου η γονική μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου.Με την 
προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το 
ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως 
συμφωνούν.Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις ανεξαίρετα 
ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; Πόσο λειτουργική θα είναι στην πράξη, εφόσον 
ανοίγει ο δρόμος και για την εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού;Μήπως με αυτόν τον τρόπο καταργείται η 
υποχρέωση του γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η αιτία για τις πιο 
σφοδρές αντιδικίες;Πως προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όταν θα βιώνει τη χρόνια αντιδικία των 
γονέων του, που θα προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις διαφωνίες τους για τα 
θέματα επιμέλειας, όταν δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωισμού τους και συνεργασίας μεταξύ τους;Πόσοι 
γονείς θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων; Με μαθηματική ακρίβεια οι οικονομικά ασθενέστεροι θα 
υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το 
συμφέρον του παιδιού τους. 
31 Μαρτίου 2021, 22:55 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:38 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 22:08 | Βασίλης Γ. Γιατί ο νομοθέτης δεν αναφέρει πουθενά στο νόμο τον όρο κοινή επιμέλεια 
ή κοινή φροντίδα? Που είναι η ΄΄συνεπιμέλεια που κατ’ ελάχιστο θα υπήρχε στο νόμο΄΄? ΓΙΑΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΣΗ 
ΑΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΦΟΥ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ?Είναι απόλυτη ανάγκη η επισήμανση στο νομοσχέδιο ότι ΄΄κοινή θα είναι η γονική μέριμνα, η 
επιμέλεια και η φροντίδα του τέκνου΄΄ ως τεκμήριο του νόμου. Το δικαστήριο να μη μπορεί ν’ αφαιρέσει την 
επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) σε περίπτωση 
συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο 
γονέων του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:55 | mk. Mε την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική 
μέριμνα(επιμέλεια,διοίκηση περιουσίας,εκπροσώπηση τέκνου).Σε περίπτωση διαζυγίου με το ισχύον δίκαιο η 
γονική μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου.Με την προτεινόμενη 
διάταξη, με πλάγιο τρόπο, επιδιώκεται να θεσπιστεί η υποχρεωτική-ισόχρονη συνεπιμέλεια.Το ισχύον δίκαιο 
παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς, εφόσον συμφωνούν,να ασκούν από κοινού την επιμέλεια.Η οριζόντια 
επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι γονείς δεν τη ζητούν, ποια 
σκοπιμότητα εξυπηρετεί;Μήπως καταργείται η υποχρέωση του γονέα,με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο για 
καταβολή διατροφής, που είναι η αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες;Πόσοι γονείς θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα 
των δικαστηρίων;Οι οικονομικά ασθενέστεροι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, 
χωρίς τη διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το συμφέρον του παιδιού τους, 
31 Μαρτίου 2021, 22:25 | ΕΛΛΗ. ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Οι περισσότερες περιπτώσεις διαζυγίων, ακόμη και 
συναινετικών, αφορούν προβληματικές/δυσλειτουργικές/κακοποιητικές συμπεριφορές από τον πατέρα! Οι 
συμπεριφορές αυτές δεν είναι διαγνωσμένες ως κακοποιητικές! Πολλές ψυχολογικά και συναισθηματικά 
κακοποιητικές συμπεριφορές δεν γίνονται αντιληπτές ως τέτοιες από εξωτερικούς παρατηρητές. Αυτό μπορεί να 
διαγνωστεί μόνο από την ψυχολογική αξιολόγηση της μητέρας και των παιδιών.Τις περισσότερες φορές αυτές οι 
συμπεριφορές, συναισθηματικής και ψυχολογικής βίας, χειρισμού, επιβολής, εκβιασμού, συνεχίζονται και μετά 
το διαζύγιο. Ειδικά σε μητέρες και παιδιά που δεν έχουν γύρω τους οικογενειακό ¨προστατευτικό πλαίσιο¨. Πολύ 
συχνά ο ¨πατέρας¨ με αυτή τη στάση, θέλει να καταστρέψει/κατατροπώσει τη μητέρα, δίχως να λαμβάνει υπόψη 
του το τι θα συμβεί στα παιδιά. Τα παιδιά είναι συχνά μόνο ένα μέσο ¨νίκης¨. Η ¨αγάπη¨ γι αυτούς τους 
ανθρώπους είναι μια διαστρεβλωμένη εσωτερική κατάσταση που νομιμοποιεί κάθε πράξη επιβολής. Απλά θέλουν 
να νικήσουν, να επιβληθούν… Φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις, η οικονομική στήριξη είναι ανύπαρκτη 
επίσης!(αυτό άραγε και μόνο, δεν είναι ένα κριτήριο για το πόσο αγαπούν τα παιδιά;) Αν δεν θέλουν, δεν μπορεί 
κανείς να τους υποχρεώσει να δώσουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεφεύγουν.Ποιός λοιπόν θα τα αξιολογήσει 
όλα αυτά;Δεν ισχύει προφανώς για όλους, αλλά για πάρα πολλούς! Άλλωστε, αν ένας πατέρας νοιάζεται για τα 
παιδιά του, δεν θα έχει μετατρέψει σε πεδίο μάχης τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του… Ένας πολιτισμένος 
γάμος συνεπάγεται και ένα πολιτισμένο διαζύγιο. Τα πεδία μάχης ξεκινούν ήδη από το γάμο… και κάτι λέει αυτό 
Από τη στιγμή που αυτό σε το κράτος δεν υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί για να προστατέψουν τα παιδιά από 
κακοποιητικές καταστάσεις (όχι μόνο τις προφανείς)…ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
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31 Μαρτίου 2021, 21:11 | Ελενη Δοχα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 21:41 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού  
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 



2120 
 

απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:12 | Γιώργος Κ. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή 
εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Η σημερινή κοινωνία έχει αλλάξει και οι επιστημονικές έρευνες 
αποδεικνύουν ότι και οι δύο γονείς πρέπει να μεγαλώνουν εξίσου τα παιδιά τους. Συνεπώς η εναλλασσόμενη 
κατοικία και η ισοκατανομή του χρόνου στους δύο γονείς εξίσου, αποτελεί μονόδρομο για το καλό των παιδιών 
και της κοινωνίας. Πρέπει να γίνουν πράξη οι επιταγές της κοινωνίας μακριά από ιδιοτελή συμφέροντα. 
31 Μαρτίου 2021, 21:27 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε.  «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
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επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
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τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:36 | Ιωάννης Τ. Γονική Μέριμνα – Επιμέλεια – Διεθνείς πρακτικές. Άρθρο 1513 Η μέχρι τώρα 
πρακτική θέλει οι δυο γονείς να έχουν συνήθως από κοινού την γονική μέριμνα ενώ ο δικαστής ουσιαστικά 
αφαιρεί την επιμέλεια από τον ένα γονέα, χωρίς να συντρέχει κανένας απολύτως λόγος και αποδίδει στον άλλο 
την αποκλειστική επιμέλεια. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο νομοσχέδιο εισάγεται ο όρος «ο γονέας με τον οποίο το 
τέκνο συνήθως διαμένει». Ο δικαστής έτσι θα συνεχίσει ακριβώς αυτό που έκανε και στο παρελθόν «βαφτίζοντας» 
απλά την αποκλειστική επιμέλεια με άλλο όνομα. Δηλαδή θα προσδιορίσει το γονέα διαμονής ο οποίος 
ουσιαστικά θα μεγαλώσει το παιδί. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια απίστευτη προσπάθεια να καλυφθεί η 
αυθαιρεσία των δικαστών ρίχνοντας ένα πέπλο ασάφειας στην όλη διαδικασία στην προσπάθεια να ικανοποιήσει 
τις διεθνείς επιταγές όπως είναι το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ αλλά και της διεθνούς σύμβασης των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Πλην όμως δεν υιοθετεί καμία καλή προτεινόμενη πρακτική από έγκυρους διεθνείς 
οργανισμούς.Ανθρώπινα Δικαιώματα – Καταδίκες της Ελλάδας Η αδυναμία ή άρνηση του γονέα της αποκλειστικής 
επιμέλειας να εξασφαλίσει την παρουσία του έτερου γονέα στη ζωή του τέκνου έχει λάβει καταδικαστικές 
ευρωπαϊκές αποφάσεις (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – R.I κ.α. κατά Ρουμανίας) ενώ 
αντιτίθεται και στο άρθρο 9 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού της Νέας Υόρκης (κύρωση Ν. 
2101/1992). Ληφθεί υπόψη ότι η συνεχόμενη άρνηση της χώρας μας να εκσυγχρονίσει και να εναρμονίζει την 
νομοθεσία της σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχεις ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να παραμένει τρίτη σε 
καταδίκες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το 2019 όπως και το 2018 
μόλις μετά τη Ρουμανία και την Ουγγαρία ενώ στο συμβούλιο της Ευρώπης είναι έβδομη σε 47 χώρες μόλις 5 
θέσεις από τη Τουρκία την οποία τόσο σφόδρα επικρίνει για τέτοιου είδους θέματα. Αυτό που πρέπει να γίνει 
είναι η επιμέλεια να είναι κοινή και να αφαιρείται όταν συντρέχουν λόγοι και συγκεκριμένα κακής άσκησης, 
αδυναμίας, συμφωνίας επ’ αυτού των γονέων. 
31 Μαρτίου 2021, 21:33 | Καλλίνα Δ. 
Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του 
προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει την από κοινού ανατροφή 
του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί ν’αφαιρέσει την 
επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης, (β) σε περίπτωση αδυναμίας, (γ) σε περίπτωση 
συμφωνίας των γονέων.Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο 
γονέων του.Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των 
διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος 
κατά τις σχολικές διακοπές. 
31 Μαρτίου 2021, 21:50 | Ελένη Σταύρου. Τι σημαίνει «εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική 
μέριμνα»? Πότε οι δύο γονείς ασκούσαν εξίσου τη γονική μέριμνα? Πολύ επικίνδυνη διάταξη και αντίθετη με το 
συμφέρον του παιδιού. 
31 Μαρτίου 2021, 21:35 | ΒΑΣΙΛΗΣ. Κύριε Τσιάρα διασφαλίστε την φροντίδα, το μεγάλωμα και την υγιή ανάπτυξη 
σωματική και ψυχική των παιδιών, όταν οι γονείς τους αποφασίζουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους 
στην προσωπική τους ζωή μέσα από το πρίσμα της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Μετά τον 
χωρισμό του, το ζευγάρι, οι ΓΟΝΕΙΣ, θα γνωρίζουν και θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και τις κοινές 
τους ευθύνες απέναντι στα παιδιά τους και δεν θα δυστροπούν ελπίζοντας και περιμένοντας μήπως ο Δικαστής 
δώσει κάτι παραπάνω η κάτι λιγότερο αντίστοιχα, στον δε ενδιάμεσο χρόνο, τον χρόνο της δημοσίευσης της 
απόφασης, η γονεϊκή αποξένωση θα καλπάζει… Ο Δικαστής να είναι αυτός που θα δώσει κάτι παραπάνω η κάτι 
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λιγότερο, όταν οι γονείς δεν είναι ικανοί, δεν θέλουν η δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα γονεϊκά τους 
καθηκοντα. 
Κύριε Τσιάρα αφουγκραστείτε την κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα, τους Ψυχολόγους, τους Κοινωνικούς 
Λειτουργούς τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ το οποίο, όπως γνωρίζεται και η χωρά μας έχει συνυπογράψει, όλοι τους συνηγορούν 
με την ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, τον ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ και την ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, διασφαλίζοντας με το τρίπτυχο αυτό 
το ΣΥΜΦΕΡΟΝ των ΠΑΙΔΙΩΝ, τους αυριανούς ενήλικες της χώρας μας. Σας εφιστώ την προσοχή και Σας 
υπενθυμίζω το ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Άρθρο 5. Ενόψει των ανωτέρω, η 
Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη : 5.3. για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ισότητα των γονέων έναντι των 
παιδιών τους, τόσο στη νομοθεσία τους όσο και στις διοικητικές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κάθε 
γονέας έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και 
την ανάπτυξη των παιδιών τους, προς το βέλτιστο συμφέρον τους. 5.4. να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε 
διαφορά μεταξύ των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή 
όχι. 5.5. να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το 
χωρισμό, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της 
ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών. 
5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα που το αφορούν αφού κριθεί ότι έχει 
την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις. 5.9. να ενθαρρύνουν κατά περίπτωση, την 
ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των οικογενειακών υποθέσεων που αφορούν τα παιδιά, ιδίως με τη 
θέσπιση υποχρεωτικής ενημερωτικής συνάντησης με εντολή του δικαστή, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους 
γονείς για το γεγονός ότι η εναλλασσόμενη κατοικία μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σύμφωνα με το βέλτιστο 
συμφέρον του τέκνου, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας λύσης, εξασφαλίζοντας ότι οι 
διαμεσολαβητές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ενθαρρύνουν την πολύ – επιστημονική συνεργασία. 
31 Μαρτίου 2021, 21:46 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 20:00 | ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΠΑΤΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ.Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
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παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 2075/2015 ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ. 
31 Μαρτίου 2021, 20:33 | ΜΑΡΙΝΑ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2075/2015 ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ. 
31 Μαρτίου 2021, 20:35 | Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. Το Άρ. 7 ορίζει, ως κανόνα, την ισόχρονη υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια (παρόλο που δεν την ονομάζει έτσι) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ καθώς ορίζει πως και οι δύο γονείς 
«εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα» σε κάθε περίπτωση διακοπής της συμβίωσής 
τους (διάσταση, διαζύγιο, λύση συμφώνου συμβίωσης), ακόμα και όταν πρόκειται για αναγνωρισμένο τέκνο χωρίς 
γάμο των γονέων, και μάλιστα ανεξάρτητα από την βούληση της μητέρας (βλ. Άρ. 9). Για αυτό ακριβώς εξαφανίζει 
τους όρους «γονέας στον οποίο έχει/δεν έχει ανατεθεί ή άσκηση της γονικής μέριμνας» από το Άρ. 1513 ΑΚ και 
τους αντικαθιστά με τους όρους «γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο» και «ο άλλος γονέας». Σε μεταγενέστερα 
άρθρα «ο άλλος γονέας» αναφέρεται ως «γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο» κάτι το οποίο δεν είναι 
αληθές καθώς, στην πραγματικότητα το Άρ.13 του Νομοσχεδίου προβλέπει ότι το «δικαίωμα επικοινωνίας» του 
«γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο», το υποχρεώνει να βρίσκεται σε επαφή και να διαμένει μαζί του/της 
υποχρεωτικά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα (βλ. και σχόλιο στο Άρ. 13).Σε πολλαπλά σημεία το νομοσχέδιο 
αποδίδει μόνο δικαιώματα «στον γονέα με τον οποίο ΔΕΝ διαμένει το τέκνο» και μόνο υποχρεώσεις «στον γονέα 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο» όπως για παράδειγμα «να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου 
με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση (Αρ.13, παρ. 1)» και, όπως προβλέπεται από το παρόν άρθρο (7), να 
ενημερώνει προκαταβολικά τον άλλο γονέα ακόμα και για τις καθημερινές πράξεις για τις οποίες το ισχύον Άρθρο 



2125 
 

1516 ΑΚ, παρ.1 προβλέπει ότι εκτελούνται από έναν/μία γονέα σε όλες τις περιπτώσεις συμβίωσης ή μη των 
γονέων. Με άλλα λόγια, το Άρ. 7 προϋποθέτει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση των δύο πρώην συζύγων/συντρόφων 
από αυτή που είχαν ως σύζυγοι/σύντροφοι, καθώς πρέπει «ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο» να 
ενημερώνει τον άλλον προκαταβολικά ακόμα και για τα απολύτως καθημερινά.Στις περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας, κάτι τέτοιο μπορεί να καταστεί ακόμα και μοιραίο καθώς δια νόμου παρέχει στον δράστη 
απρόσκοπτη πρόσβαση στα θύματά του και μπορεί ανενόχλητος να συνεχίζει την ελεγκτική και κακοποιητική 
συμπεριφορά του. Ταυτόχρονα εγκλωβίζει δια νόμου τα θύματα στις κακοποιητικές σχέσεις καθώς οι μητέρες με 
παιδιά δεν θα τολμούν υπό αυτές τις συνθήκες να ζητήσουν νομική προστασία.Το παρόν άρθρο παραβιάζει τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Ν.4531/2018) ως προς τα παρακάτω 4 άρθρα της: «Άρθρο 31: Επιμέλεια, 
δικαιώματα επίσκεψης και ασφάλεια. 1. Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά τον καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των 
παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψη τα περιστατικά βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης. 2. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επίσκεψης ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του 
θύματος ή των παιδιών.»«Άρθρο 56, παρ. 2: Μέτρα προστασίας. Παρέχονται, όπου απαιτείται, ειδικά μέτρα 
προστασίας σε παιδί-θύμα και παιδί-μάρτυρα βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνοντας 
υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.»«Άρθρο 45, παρ. 2: Κυρώσεις και Μέτρα. Τα Μέρη μπορούν να 
υιοθετήσουν άλλα μέτρα αναφορικά με τους δράστες όπως: – την παρακολούθηση ή επιτήρηση των 
καταδικασθέντων ατόμων. – την αφαίρεση των γονεϊκών δικαιωμάτων, εάν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, 
το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και την ασφάλεια του θύματος, δεν μπορεί να διασφαλιστεί με άλλο 
τρόπο.»«Άρθρο 26: Παροχή προστασίας και υποστήριξης σε παιδιά μάρτυρες. 1. Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά την παροχή προστασίας και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών στα θύματα, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και οι ανάγκες των παιδιών-
μαρτύρων αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης. 2. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο περιλαμβάνουν την ηλικιακά ενδεδειγμένη 
ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε παιδιά μάρτυρες όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης και λαμβάνουν δεόντως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού.»Προτείνεται: Στην περίπτωση που δεν αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όλα τα παραπάνω άρθρα 
της Σύμβασης της Κων/πολης (Ν.4531/2018), πρέπει να ενσωματωθούν στον Α.Κ. προκειμένου να παρέχεται η 
ενδεδειγμένη προστασία σε όλες τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή άλλου εγκλήματος από γονέα (με 
θύμα παιδί/-ιά ή/και τον άλλο γονιό). 
31 Μαρτίου 2021, 20:16 | Ελένη Σταύρου. τι σημαίνει ότι μετά το χωρισμό «οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Πότε ασκούσαν εξίσου οι γονείς τη γονική μέριμνα και εισάγεται τώρα 
αυτήν την απαράδεκτη και επικίνδυνη διάταξη; 
31 Μαρτίου 2021, 20:59 | maria karampela. Η νέα διάταξη εναρμονίζεται με τον κανόνα της από κοινού άσκησης 
της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς, που εισάγει το άρθρο 1510 ΑΚ. Ωστόσο, στο υπό τροποποίηση 
άρθρο η προσθήκη του επιρρήματος «εξίσου» προκαλεί ερμηνευτικά προβλήματα καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν 
αναφέρεται σε ισότητα στην κατανομή του χρόνου ή σε ισοτιμία ως προς την άσκηση του δικαιώματος. Να 
απαλειφθεί το επίρρημα «εξίσου». 
31 Μαρτίου 2021, 19:14 | MD. Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική 
μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη εκπροσώπηση 
του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την εκπαίδευση του 
τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου η γονική 
μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Με την προτεινόμενη διάταξη 
επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη 
δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα 
εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις 
που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; 
31 Μαρτίου 2021, 19:40 | ΑΝΝΑ. Καταψηφίστε το νομοσχέδιο! Επιτείνεται η σύγκρουση μεταξύ των γονέων σε 
ένα διαζύγιο με αντιδικία. Η συνεπιμέλεια υπάρχει ήδη και όποιοι γονείς θέλουν μπορούν να την επιλέξουν.Η 
οριζόντια επιβολή της υποχρεωτικής επιμέλειας θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και αυξημένα δικαστήρια. 
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Πως θα γίνει η συνεργασία με τον θύτη της ενδοοικογενειακής βίας που δεν μπορεί να αποδειχθεί ; Δεν είναι μόνο 
η σωματική βία είναι και η ψυχολογική και η λεκτική κακοποίηση. Το νομοσχέδιο αυτό πλήττει την παιδοκεντρικής 
η αντίληψη του παιδιού. Γίνεται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις των γονέων που 
αντιδικούν. Από το ποιο γιατρό θα πηγαίνει το παιδί ,μέχρι τι ρούχα θα φορέσει και σε ποιο σχολείο θα πηγαίνει 
όπως και για τις δραστηριότητες δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν οι δύο γονείς σε περίπτωση αντιδικίας.Με 
αποτέλεσμα οασθενέστερος οικονομικά να υποτάσσεται στις ορέξεις του άλλου καθώς θα εκβιάζει οικονομικά με 
προσφυγή στο δικαστήριο και απειλώντας συνεχώς για την επιμέλεια του παιδιού. Οι μεν εναλλασσόμενη 
κατοικία δεν μπορεί να είναι λύση για ένα παιδί. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα παιδί να τρελαθεί και να 
μετακομίζει κάθε βδομάδα από σπίτι σε σπίτι. Όλα αυτά για να εκδικηθούν οι πατέρες που θεωρούν ότι 
αδικούνται από το νομικό σύστημα. Εντωμεταξύ η επικοινωνία τους θα έπρεπε να οριστεί ως υποχρεωτική και όχι 
δικαίωμα ώστε να την χρησιμοποιούν όπως τους βολεύει. 
31 Μαρτίου 2021, 19:25 | NΙΚΟΛΑΟΣ. Δύο άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει να συνεννοηθούν μέχρι τώρα στη 
ζωή τους με συνεχείς αλληλοκατηγορίες πως μπορούν να αποφασίζουν από κοινού για τις ανάγκες των παιδιών; 
Το 20 τοις 100 έχει κάνει ήδη συναινετικό και υπόλοιποι βρίσκονται στα δικαστήρια. Το παιδιί στην ουσία 
καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις των γονέων ,άρα για πιο συμφέρον του 
παιδιού μιλάμε; εδώ πρόκειται για το συμφέρον των γονιών. Οι γυναίκες συνήθως βρίσκονται στην ευάλωτη θέση 
λόγω οικονομικής σε δυσχέρειας και δεν θα μπορούν ανταπεξέλθουν στην συνεχή δικαστικη μάχη με τους 
πατεράδες. Με το που ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα γίνουν αιτήσεις για πολλές μεταρρυθμίσεις από πατεράδες 
που ζητούν αλλαγή του νόμου απέναντι τους. Αυτόματα αυξάνονται τα δικαστήρια. Άρα για ποια μείωση της 
δικαστικής διαμάχης μιλάμε εδώ;Το μεν τεκμήριο του ενός τρίτου είναι αόριστο γιατί δεν καθορίζεται ποιος είναι 
ο συνολικός χρόνος στη ζωή ενός παιδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δένει τα χέρια του δικαστή μη αφήνοντας 
τον να ορίζει με βάση την κάθε ξεχωριστή περίπτωση . Απλά οι πατεράδες θέλουν να πάρουν το αίμα τους πείσω 
συμπεριφέρονταν εκδικητικά μητέρες των παιδιών τους. Επανέρχεται η πατριαρχία.Καταχηφίστε το νομοσχέδιο! 
31 Μαρτίου 2021, 19:38 | Κατερίνα Γεωργίτση. Από κοινου και εξίσου γονική μέριμνα.Δεν είναι ισοτιμοι οι γονείς 
στον γαμο;Μετά το διαζύγιο δεν συνεχίζουν να είναι ίσοι;Τι νόμος ήταν αυτός του 83; Αμεσα ψήφιση του νέου 
οικογενειακού δικαίου.Να έχουν τα παιδιά εναλλασσόμενη κατοικία και τους δύο γονείς τους εν ζωή.Να τα 
φροντίζουν εξίσου το ίδιο.Και εμείς οι γιαγιάδες που έχουμε να δούμε τα εγγόνια μας 3χρονια,επιτέλους να 
ζήσουμε αυτή την χαρά. 
31 Μαρτίου 2021, 18:54 | Ιουλία. Η νέα διάταξη εναρμονίζεται με τον κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής 
μέριμνας και από τους δύο γονείς, που εισάγει το άρθρο 1510 ΑΚ. Ωστόσο, στο υπό τροποποίηση άρθρο η 
προσθήκη του επιρρήματος «εξίσου» προκαλεί ερμηνευτικά προβλήματα καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν 
αναφέρεται σε ισότητα στην κατανομή του χρόνου ή σε ισοτιμία ως προς την άσκηση του δικαιώματος. Να 
απαλειφθεί το επίρρημα «εξίσου».Απόσυρση Νομοσχεδίου τώρα! 
31 Μαρτίου 2021, 18:34 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ 
ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο 
γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο 
γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και 
εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ́ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
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τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 18:02 | Ιωαννίδου Γεωργία. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».3 
1 Μαρτίου 2021, 18:08 | Νικος Μπελαλης. Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας 
εξακολουθεί να ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς.»Θεσπίζεται η κοινή επιμέλεια ως κανόνας, χωρίς 
καμμία εξαίρεση σε συμμόρφωση προς τις κατισχύουσες διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού και με το ψήφισμα 2079 (2015) του Συμβουλίου της Ευρώπης, και σε εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με την αντίστοιχη νομοθεσία των χωρών μελών της ΕΕΕνισχύεται η υποχρέωση αμφοτέρων των 
γονέων να ασχοληθούν ενεργά με την ανατροφή των τέκνων τους ανεξαρτήτως της μεταξύ τους 
σχέσηςΑποφεύγονται οι γνωστές τοις πάσι παθογένειες της αποκλειστικής επιμέλΕιας. 
31 Μαρτίου 2021, 17:29 | Γρυλλάκη Ευδοκία. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο – ΤΟ «ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ» ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ, ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 17:43 | Σκουτέλης Μιχάλης. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
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κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 17:54 | Μ Α. Το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του από τους δύο 
γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί να αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά 
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια σαν τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του. Το νομοσχέδιο βάζει σε κίνδυνο παιδιά και μητέρες που έχουν 
υποστεί ενδοοικογενειακή Βία. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
31 Μαρτίου 2021, 17:37 | Σ Α. Εφόσον και οι δυο γονείς είναι σωστοί και δεν υπάρχουν προβλήματα πχ βίας κτλ 
είναι σωστό να ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα. Πεπεισμένοι και με αποδείξεις ότι είναι σωστοί και υπάρχει 
μόνο η αγάπη τους για το παιδί ή τα παιδιά τους. Το θέμα της οικίας είναι δεδομένο για μένα. Το παιδί δεν είναι 
σωστό να αλλάζει εστία. 
31 Μαρτίου 2021, 17:27 | Αθανάσιος Φούκας. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα και επιμέλεια με διαμονή του τέκνου εναλλάξ ανά εβδομάδα στην οικία και των δύο γονέων. Οι 
γονείς γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 17:54 | Κωσταντίνος Μπατσακουτσας. Να γινουν οι προσθηκες με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματαΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 17:49 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Ή 
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
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κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του 
γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την 
διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́
απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, 
ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς 
θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 17:26 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Μετά την διάσπαση του έγγαμου βιου, η γονική μέριμνα, 
επιμελεια, ανατροφή και φροντίδα του τέκνου εξυπηρετείται από την κοινού και εξίσου ισόχρονη παρουσία των 
γονέων του. 
31 Μαρτίου 2021, 16:54 | Καρτοφύλη Σταματία. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Ή 
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. Στα πλαίσια της ισότητας και όπως ορίζει το συνταγμα για 
ισότητα των δύο φύλων. Δεν νοείται λιγότερο από 1/3 χρόνος επικοινωνίας για τον κάθε γονέα. 50-50 χρόνος 
επικοινωνίας και για τους δύο γονείς. 
31 Μαρτίου 2021, 16:47 | Ιωάννης Μπαρουλάκης Δεν μπορούν να συνυπάρξουν μαζί οι εκφράσεις: «από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνα» «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο». Τ ο δεύτερο σκέλος θα πρέπει να 
διαγραφεί και στην θέση του να μπει » και θα διαμένει στις κατοικίες και των δυο γονέων του. 
31 Μαρτίου 2021, 16:54 | Θεμιστοκλής Μπλετσος. «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην 
παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
31 Μαρτίου 2021, 16:37 | Νικόλαος Απέργης. 
Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης 
των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των 
συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
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31 Μαρτίου 2021, 16:07 | Κωστας. 
Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα.ν. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. 
 Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις 
γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και 
τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε 
γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε 
βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με 
αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά 
σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και 
την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
31 Μαρτίου 2021, 16:56 | Γεώργιος Αντωνόπουλος. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
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το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 15:25 | Χρήστος Αντωνιάδης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 15:44 | Κώστας Ανεμουδης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 15:00 | Γιώργος Ανδρουλάκης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 15:31 | Παυλος Ανδρεου. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 14:25 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ. Η νέα διάταξη εναρμονίζεται με τον κανόνα της από κοινού 
άσκησης της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς, που εισάγει το άρθρο 1510 ΑΚ. Ωστόσο, στο  υπό 
τροποποίηση άρθρο η προσθήκη του επιρρήματος «εξίσου» προκαλεί ερμηνευτικά προβλήματα καθώς δεν είναι 
ξεκάθαρο αν αναφέρεται σε ισότητα στην κατανομή του χρόνου ή σε ισοτιμία ως προς την άσκηση του 
δικαιώματος. Να απαλειφθεί το επίρρημα «εξίσου». 
31 Μαρτίου 2021, 14:48 | Βασίλης Αναστασίου. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 14:25 | μανια κ. Η νέα διάταξη εναρμονίζεται με τον κανόνα της από κοινού άσκησης της 
γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς, που εισάγει το άρθρο 1510 ΑΚ. Ωστόσο, στο υπό τροποποίηση άρθρο 
η προσθήκη του επιρρήματος «εξίσου» προκαλεί ερμηνευτικά προβλήματα καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν 
αναφέρεται σε ισότητα στην κατανομή του χρόνου ή σε ισοτιμία ως προς την άσκηση του δικαιώματος. Να 
απαλειφθεί το επίρρημα «εξίσου». 
31 Μαρτίου 2021, 14:29 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει 
τους όρους «κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου 
από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας 
πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί ν’ αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση 
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κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με 
σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ 
αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα 
αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι 
λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. 
31 Μαρτίου 2021, 14:44 | Θωμαίς. Τι άραγε σημαίνει ότι μετά το χωρισμό «οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Πότε την ασκούσαν «εξίσου» και «εξακολουθούν» να το κάνουν; 
Δικαιολογείται ο φόβος ότι η διάταξη αυτή, με μια και μόνη λέξη, επιχειρεί να εισαγάγει ως εκ του νόμου 
ισχύουσα, χωρίς καμιά εγγύηση ή προϋπόθεση, την ισόχρονη παραμονή του παιδιού με τον καθένα γονέα, άλλως 
την ισόχρονη εναλλασσόμενη κατοικία του! Κάτι όμως τόσο σοβαρό, τόσο αμφιλεγόμενο, μπορεί άραγε, να τεθεί 
συγκαλυμμένα, με μια και μόνη λέξη; 
31 Μαρτίου 2021, 14:42 | Τσιαμη Ζωη. ΝΑ γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματα. «Άρθρο 1513. Διαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 14:49 | Ηλίας. To «εφόσον ζουν και οι δύο γονείς» είναι πλεονασμός. 
31 Μαρτίου 2021, 13:43 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
31 Μαρτίου 2021, 13:23 | Βασιλης Αδαμοπουλος. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Ή 
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του 
γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την 
διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́
απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, 
ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς 
θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
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2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 13:34 | ΠΑΣΧΟΣ Ε. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική 
μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό 
επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο 
να μη μπορεί ν’αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο: (α) σε περίπτωση αποδεδειγμένα κακής άσκησης, 
(β) σε περίπτωση αδυναμίας, (γ) σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος 
κατοικίας του τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί 
να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο 
χρόνο περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 
κατά τη σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. 
31 Μαρτίου 2021, 13:58 | Αγλαΐα Ρομπόκου για την Επιτροπή των Επιστημόνων για τα Γυναικεία Θέματα και 
την Ισότητα του Λυκείου των Ελληνίδων. Παρατήρηση : Δεν δίνεται διέξοδος για τις πολύ συχνές περιπτώσεις μη 
καταβολής της διατροφής. Αντιθέτως δημιουργούνται προϋποθέσεις για άρνηση καταβολής. 
31 Μαρτίου 2021, 13:33 | ΠΑΣΧΟΣ Ε. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική 
μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό 
επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο 
να μη μπορεί ν’αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης, (β) σε περίπτωση 
αδυναμίας, (γ) σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του 
τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει 
εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο 
περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη 
σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. 
31 Μαρτίου 2021, 13:56 | Μίκα Ιωαννίδου για την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών. 
Παρατήρηση : Δεν δίνεται διέξοδος για τις πολύ συχνές περιπτώσεις μη καταβολής της διατροφής. Αντιθέτως 
δημιουργούνται προϋποθέσεις για άρνηση καταβολής. 
31 Μαρτίου 2021, 12:58 | Γιωργος Αγγελιδης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 12:23 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ 
ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 



2134 
 

των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 12:24 | Μαγδα Φ. Το νομοσχέδιο βάζει σε κινδυνο παιδιά και μητέρες που έχουν υποστεί 
ενδοοικογενειακή Βία.Υπάρχει η συναινετική επιμέλεια και έτσι πρέπει να μείνει. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
31 Μαρτίου 2021, 12:32 | χριστινα. Γιατί να επιβληθεί από τα πάνω η συνεπιμέλεια, υποχρεωτικά, για όλες τις 
οικογένειες και να μην κρίνεται, όπως μέχρι σήμερα, ανά περίπτωση;ο Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος και 
Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, εκφράζει τις ενστάσεις 
του σχετικά με το Άρθρο 13, το οποίο προβλέπει ότι «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».Εξηγεί ότι «αμετάκλητη δικαστική απόφαση θεωρείται όταν έχουν 
εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα – στην πράξη, αμετάκλητη είναι μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι 
σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν. Μια υπόθεση 
κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής, για παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να πάει στο 
Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην πράξη 
σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει 
υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί».ΔΕΝ ΠΑΤΕ 
ΚΑΛΑ!! 
31 Μαρτίου 2021, 11:59 | Θέμης Παπαδόπουλος. Μην κλείνετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας σε ένα τόσο μεγάλο 
κοινωνικό πρόβλημα. 40 χρόνια είναι πάρα πολλά!! Φτάνει!!!! Ακούστε τι λένε οι επιστήμονες, ακούστε τα ίδια τα 
παιδιά, και ακούστε χιλιάδες αποξενωμενους γονείς.. Συνεπιμέλεια, ίσος χρόνος και για τους 2 γονείς, και 
εναλασομενη κατοικία… Εγώ 3 χρόνια χωρισμένος, είχα τις άριστες σχέσεις με τα παιδιά μου, και τώρα, τα έχουν 
αποξενωσει, τα έχουν δηλητηρίαση και το μόνο που κερδίζω, είναι ταπείνωση και χλευασμός και πολλά πολλά 
δικαστήρια. 
31 Μαρτίου 2021, 09:37 | JG. Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική 
μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη εκπροσώπηση 
του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την εκπαίδευση του 
τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου η γονική 



2135 
 

μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Με την προτεινόμενη διάταξη 
επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη 
δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα 
εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις 
που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; Πόσο λειτουργική θα είναι στην πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για την 
εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού; Μήπως με αυτόν τον τρόπο καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες; Πως 
προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όταν θα βιώνει τη χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα 
προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, όταν 
δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωισμού τους και συνεργασίας μεταξύ τους; Πόσοι γονείς θα 
ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων; Με μαθηματική ακρίβεια οι οικονομικά ασθενέστεροι θα 
υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το 
συμφέρον του παιδιού τους. 
1 Μαρτίου 2021, 08:43 | Αλέξανδρος Δ. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή 
γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». 
Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο 
γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί ν’ αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά 
μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) σε περίπτωση συμφωνίας των 
γονέων.Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το 
δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, 
αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. 
31 Μαρτίου 2021, 08:52 | ΓΕΩΡΓΙΟς ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Στις διατάξεις για την γονική μέριμνα (Α.Κ. 1513 και 
1514) το νομοσχέδιο επιχειρεί την σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και την μεταβολή της από δικαίωμα και 
υποχρέωση αναγκαστικού δικαίου σε ιδιωτική υποχρέωση δεκτική διάθεσης και μεταβίβασης. Έτσι, λοιπόν, αφού 
με το άρθρο 1513 καθιερώνει τον ορισμό «… και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου 
την γονική μέριμνα». Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κατ αρχήν διότι η διατύπωση της «εξίσου άσκησης» είναι 
εκείνη, η οποία μετατρέπει σε διαιρετή την υποχρέωση γονικής μέριμνας και ανοίγει τον δρόμο για την 
δυνατότητα ανακατανομής απόσπασης, μεταβίβασης, διάθεσης και διευρυμένης μερικής αφαίρεσης. 
31 Μαρτίου 2021, 03:52 | Χ. ΣΔΡΕΚΑ. Στις διατάξεις για την γονική μέριμνα (Α.Κ. 1513 και 1514) το νομοσχέδιο 
επιχειρεί την σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και την μεταβολή της από δικαίωμα και υποχρέωση 
αναγκαστικού δικαίου σε ιδιωτική υποχρέωση δεκτική διάθεσης και μεταβίβασης. Έτσι, λοιπόν, αφού με το άρθρο 
1513 καθιερώνει τον ορισμό «… και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα». Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κατ αρχήν διότι η διατύπωση της «εξίσου άσκησης» είναι εκείνη, η 
οποία μετατρέπει σε διαιρετή την υποχρέωση γονικής μέριμνας και ανοίγει τον δρόμο για την δυνατότητα 
ανακατανομής απόσπασης, μεταβίβασης, διάθεσης και διευρυμένης μερικής αφαίρεσης. 
31 Μαρτίου 2021, 02:25 | Elisavet Efstratiou. Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 

Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ 

πουθενά στον κόσμο». ✓ ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης 
ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ 
ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ 
ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ. ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! 
– Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
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“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 02:03 | Chris Zervas. Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 

Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ 

πουθενά στον κόσμο» . ✓ ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης 
ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ 
ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ 
ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ. ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 02:49 | Elpis Zervas. Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 

Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ 

πουθενά στον κόσμο» . ✓ ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης 
ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ 
ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ 
ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ. ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 01:04 | Νικόλαος Αναστασιου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 01:40 | Γιώργος K. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, την 
οποία εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. 
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31 Μαρτίου 2021, 01:23 | Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 01:39 | Θ.Κ. Σήμερα το βράδυ η τεσσάρων χρόνων κόρη μου γύρισε με μια ώρα καθυστέρηση. 
Ήταν για πολλοστή φορά λερωμένη, νηστική όπως έμαθα και γι άλλη μια φορά (συνεχόμενη) με την ούτε ενός 
μηνός νέα σύντροφο του πατέρα της. Την καθάρισα με ζεστές πετσέτες για να μην την ξυπνήσω όσο γινόταν. 
Μάζεψα λουλούδια απ το μπαλκόνι μας κ τα έβαλα στο τραπέζι να τα βρει το πρωί. Αναρωτιέμαι, πόσοι πατεράδες 
που δεν ήταν εκεί στο γάμο τους, ούτε για το παιδί ούτε για τη γυναίκα τους σκέφτονται κάτι τέτοιο… Δεν το λέω 
για ν ακούσω μπράβο. Το λέω γιατί η ενσυναίσθηση μιας γυναίκας παγκοσμίως όσων αφορά ένα παιδί είναι από 
τη φύση της διαφορετική απ του άντρα. Τι άκαρδοι άνθρωποι πρέπει να είστε, να θέλετε γι αντιδικία να στερήσετε 
μια μάνα απ το παιδί της κ πόσο μάλιστα ανήλικο.Μ αυτόν τον πατέρα λοιπόν, ο οποίος με κακοποιούσε λεκτικά 
και αναγκάστικα με πόνο ψυχής να φύγω ώστε να προστατεύσω το παιδί μας κ εμένα, εσείς μου λέτε να 
συναποφασιζω αναγκαστικά για τουλάχιστον τα υπόλοιπα 14 χρόνια. Σα να με τιμωρείτε που βρήκα το θάρρος να 
φύγω από έναν κακοποιητή. Πάνω που πολύ αργά βρίσκω πάλι τον εαυτό μου σαν άνθρωπο, ενώ αυτός έχει ήδη 
βρει την επόμενη κ καλά κάνει. Που δε μου δίνει διαζύγιο τόσο καιρό (τώρα θέλει βέβαια) γιατί εγώ φταίω που 
έκλεισα το σπίτι μας. Τι παράδειγμα θα ήταν ένας κακοποιητής άντρας σ ένα κορίτσι; που θα έβλεπε ότι ένας 
άντρας επιτρέπεται να μιλάει έτσι σε μια γυναίκα; που ένας πατέρας μπορεί να μιλάει έτσι σε μια μάνα; για 
τέτοιους λόγους έφυγα κύριοι απ το κοινό μας σπίτι, και αν αγαπάτε όντως τα παιδιά και θέλετε κάτι όμορφο για 
την επόμενη γενιά, θα το λάμβανατε σοβαρά υπόψιν και δε θα υποχρεώνατε τα ζευγάρια σε υποχρεωτική 
συνεννόηση.Σε κακοποιητικες περιπτώσεις, μια γυναίκα, μια μάνα, οφείλετε να την προστάτευετε, γιατί έτσι 
προστάτευετε και τα παιδιά.Επισης: Τα παιδιά χρειάζονται για την ψυχική τους ισορροπία, ΜΙΑ βάση και όχι δύο. 
Όπως άλλωστε κ εμείς οι ενήλικες. Απορώ με όλους όσοι πιστεύουν κ βροντοφωνάζουν το αντίθετο. Δε χρειάζεται 
πτυχίο ψυχολόγου για να το καταλάβει κανείς. Επιπλέον δεν είναι το ίδιο ένα παιδί 4 χρόνων και ένα 17. Θα έπρεπε 
η βάση να είναι μια κ ας αυξηθεί ο χρόνος που περνάει το παιδί με τον πατέρα του το οποίο φυσικά είναι 
απαραίτητο.Φτιάξτε οικογενειακά δικαστήρια να μη τραβολογιούνται τα ζευγάρια για χρόνια (κάτι το οποίο 
φυσικά έχει εμεσες επιπτώσεις στα ίδια τα παιδιά), φτιάξτε κράτος δικαίου και μετά συζητάμε.Και κάτι ακόμα….  
Είναι ύπουλος ο τρόπος που το παρουσιάζετε όλον αυτόν τον καιρό… Μιλάτε για συνεπιμέλεια και πρέπει κανείς 
να το ψάξει πολύ για να καταλάβει ότι μιλάτε στην πραγματικότητα για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ συνεπιμέλεια. Είναι άλλο 
το ένα και άλλο το άλλο. Κρύβετε την αλήθεια και το έπαθλο θα ναι το παιδί, ντροπή.Διαβάζω τα σχόλια κ 
αναρωτιέμαι σε πόσο οπισθοδρομική και συντηρητική κοινωνία ζούμε.Ντροπή στις μανάδες που στερούν από 
γινατι τα παιδιά απ τους πατεράδες τους όταν δε συντρέχει σοβαρός λόγος όπως οποιοδήποτε είδος βίας ή 
αδιαφορίας από τη μεριά του. Να που μας καταλήξατε. Να παλεύουμε για τ αυτονόητα, την ψυχική ισορροπία 
των παιδιών μας πρωτίστως και στη συνέχεια τη δική μας.Το νομοσχέδιό σας μας γυρνάει πίσω έτη φωτός. 
Δημιουργείτε έχθρες όπως έχει αποδειχτεί αυτό το διάστημα κ είναι πολύ λυπηρό όταν αφορά όλο αυτό ΠΑΙΔΙΑ.Οι 
πατεράδες είναι αναγκαίοι στη ζωή των παιδιών τους, τους θέλουμε ναι. Δεν αμφισβητούμε τη μοναδικότητά 
τους, όπως πολλοί απ τους ενεργούς μπαμπάδες κάνουν ως προς τις μητέρες δυστυχώς. Όμως δεν είναι όλοι 
ικανοί. Και αυτό η πολιτεία οφείλει να το αναγνωρίζει κατά περίπτωση και να προστατεύει.Αποσύρετε το 
νομοσχέδιο σας παρακαλούμε. 
31 Μαρτίου 2021, 01:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ. Το β εδαφιο του άρθρου 1513 ΑΚ προτείνω να 
αντικατασταθεί ως εξής:«Προσωρινά έως την έκδοση προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων 
για την ρύθμιση της επιμέλειας του τέκνου και τον καθορισμό του τόπου διαμονής του, ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
31 Μαρτίου 2021, 00:46 | Αλεξανδρα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
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παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία.  Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
31 Μαρτίου 2021, 00:15 | Φωτιος Αγγελοπουλος. Μόνιμος Σύνδεσμος. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 23:52 | Νεκτάριος. Το τέκνο έχει εξ ίσου και τους δύο γονείς, και διαμένει ισόχρονα και με τους 
δύο. Ως τόπος κατοικίας ορίζεται ο τελευταίος κοινός τόπος κατοικίας. Το δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα να 
μεταβάλει τον τόπο κατοικίας του τέκνου ούτε να αφαιρέσει την επιμέλεια από έναν γονέα. Ο τόπος κατοικίας 
μεταβάλλεται είτε μετά από οριστική δικαστική απόφαση, είτε με έγγραφη συμφωνία των δύο γονέων.  Εφόσον, 
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κατ’ εξαίρεσιν και αιτιολογημένα το δικαστήριο αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των 
διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος 
κατά τις σχολικές διακοπές. 
30 Μαρτίου 2021, 23:58 | Φεμινιστική Συλλογικότητα ΘΕΟΔΩΡΑ. Στις διατάξεις για την γονική μέριμνα (Α.Κ. 1513 
και 1514) το νομοσχέδιο επιχειρεί την σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και την μεταβολή της από δικαίωμα 
και υποχρέωση αναγκαστικού δικαίου σε ιδιωτική υποχρέωση δεκτική διάθεσης και μεταβίβασης. Έτσι, λοιπόν, 
αφού με το άρθρο 1513 καθιερώνει τον ορισμό «… και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και 
εξίσου την γονική μέριμνα». Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κατ αρχήν διότι η διατύπωση της «εξίσου 
άσκησης» είναι εκείνη, η οποία μετατρέπει σε διαιρετή την υποχρέωση γονικής μέριμνας και ανοίγει τον δρόμο 
για την δυνατότητα ανακατανομής απόσπασης, μεταβίβασης, διάθεσης και διευρυμένης μερικής αφαίρεση, 
ακόμα και με έγγραφη συμφωνία των γονέων, Ωστόσο, η γονική μέριμνα δεν απεμπολείται και η μονομερής 
άσκησή της δεν μπορεί παρά να είναι ανεκτή (πλην περιπτώσεων θανάτου, αδυναμίας, ανικανότητας κλπ) μόνο 
ως αποτέλεσμα πληρεξουσιότητας του ενός γονέα προς τον άλλον, πράγμα όμως εντελώς διαφορετικό από την 
μονομερή κατανομή, δεδομένου ότι ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του άλλου και όχι ως διάδοχός του. 
30 Μαρτίου 2021, 23:07 | ΝΤΙΝΑ. Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμελ́ειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμεν́ης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 23:22 | Ειρήνη Διαμαντάκη. Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 23:07 | Φεμινισιτκή Συλλογικότητα ΘΕΟΔΩΡΑ. Στο άρθρο 1513 σε συνδυασμό με το 1520, 
εντοπίζεται το εξής παράδοξο: σε σχέση με την απαίτηση του νόμου να περνά το παιδί το 1/3 του χρόνου του με 
τον ένα γονέα, τίθενται προϋποθέσεις και δικλίδες για να διασφαλίζεται το συμφέρον του, αλλά για την 
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επιχειρούμενη (με τη λέξη “εξίσου”) ισόχρονη παραμονή του με τον κάθε γονέα δεν τίθεται καμιά προϋπόθεση. 
Εξάλλου, η άνωθεν καθιέρωση της ισόχρονης εναλλασσόμενης διαμονής του παιδιού με τον κάθε γονέα 
αντιφάσκει με την ίδια την έννοια της συνεπιμέλειας, αφού ακριβώς αυτό το θέμα (με ποιον θα μένει το παιδί και 
για πόσο χρόνο) είναι βασικό θέμα που πρέπει να συναποφασίζουν οι γονείς. 
30 Μαρτίου 2021, 23:05 | Κωνσταντίνος Αμπατζης. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 22:16 | Ιωάννης Αμαλλος. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ.  
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 22:18 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. 
Κατ΄αρχάς και σε αυτή η διάταξη δεν προβλέπεται η περίπτωση ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης (και όχι 
ελεύθερης συμβίωσης που αστόχως αναφέρεται), παράλειψη ενδεικτική των αστοχιών του σ/ν συνολικά. Μέχρι 
σήμερα προβλεπόταν κατ’ αρχήν η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Η προσθήκη του επιρρήματος 
«εξίσου», μόνο ερμηνευτικό πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει καθώς μπορεί να ερμηνευτεί είτε ως «ισότιμα» είτε 
ως ισότητα στη χρονική κατανομή, πρακτικά εναλλασσόμενη κατοικία. Η συστηματική ερμηνεία κατατείνει στην 
ερμηνεία της ισοτιμίας, ωστόσο είναι σαφές ότι ουδέν προσθέτει η λέξη «εξίσου» (η ισοτιμία των γονέων 
προκύπτει από όλες τις διατάξεις), αλλά μόνο πρόβλημα μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει, καθόσον η 
εναλλασσόμενη κατοικία αντικρούεται από όλες τις υπόλοιπες διατάξεις. Η εισαγωγή υποχρέωσης προηγούμενης 
ενημέρωσης του έτερου γονέα για καθεμιά συνήθη πράξη άσκησης επιμέλειας (βλ. το άρθρο 1516) είναι ανέφικτη 
και μόνο να εργαλειοποιηθεί εκ μέρους κακόπιστου γονέα μπορεί. 
30 Μαρτίου 2021, 22:09 | Παναγιωτης Αβραμης. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΙΣΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στη χώρα μας αύξηση των περιστατικών 
παιδιών που εμπλέκονται και ταλαιπωρούνται από τις μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες των χωρισμένων γονέων 
τους . Τα διαζύγια που συνοδεύονται από έντονες διαμάχες και συγκρούσεις, αν και δεν αποτελούν την 
πλειοψηφία των περιστατικών που παραπέμπονται στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, 
συνδέονται με ψυχική φθορά στα ίδια τα παιδιά, στις οικογένειές τους, καθώς επίσης και στους ειδικούς ψυχικής 
υγείας ή άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η συνεχιζόμενη έκθεση του παιδιού στις σοβαρές συγκρούσεις των γονιών 
του, είτε στα πλαίσια γάμου είτε στα πλαίσια διαρκούς ανταγωνισμού μετά το διαζύγιο, μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό κίνδυνο για την ψυχική του υγεία και ανάπτυξη. Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν δύο καταστάσεις, 
οι οποίες συναντώνται με αυξημένη συχνότητα στα πλαίσια συγκρουσιακών διαζυγίων: 1) οι ψεύτικοι ισχυρισμοί 
για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και 2) το σύνδρομο αποξένωσης από τον γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:19 | Αναστάσιος Αλτούνης. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 22:01 | Καλιρρόη Μουστρούφα. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
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ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 22:05 | Νικόλαος Βέλλιος. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 22:42 | Κωστας σαμαρας.  «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η αναγνωσισης απο τον πατέρα σε παιδιά εκτος γάμου άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε 
διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 22:16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΠΑΦΕΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ.ΟΙ 
ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ? ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΥΤΑΝΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ.ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΘΑ ΤΟ 
ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΓΓΕΝΗ Η ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ ΑΡΚΕΙ ΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΤΕΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 22:14 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ 
ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 
ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο 
ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ 
ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ 
ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; 
ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ. 
30 Μαρτίου 2021, 22:04 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΝΟΥ. Στο άρθρο 1513 σε συνδυασμό με το 1520, εντοπίζεται το εξής 
παράδοξο: σε σχέση με την απαίτηση του νόμου να περνά το παιδί το 1/3 του χρόνου του με τον ένα γονέα, 
τίθενται προϋποθέσεις και δικλίδες για να διασφαλίζεται το συμφέρον του, αλλά για την επιχειρούμενη (με τη 
λέξη “εξίσου”) ισόχρονη παραμονή του με τον κάθε γονέα δεν τίθεται καμιά προϋπόθεση. Εξάλλου, η άνωθεν 
καθιέρωση της ισόχρονης εναλλασσόμενης διαμονής του παιδιού με τον κάθε γονέα αντιφάσκει με την ίδια την 
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έννοια της συνεπιμέλειας, αφού ακριβώς αυτό το θέμα (με ποιον θα μένει το παιδί και για πόσο χρόνο) είναι 
βασικό θέμα που πρέπει να συναποφασίζουν οι γονείς. 
30 Μαρτίου 2021, 21:23 | Νικόλαος Αλεξόπουλος. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 21:18 | Μιχάλης Αλέξης. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 21:54 | M.M. Η νέα διάταξη εναρμονίζεται με τον κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής 
μέριμνας και από τους δύο γονείς, που εισάγει το άρθρο 1510 ΑΚ. Ωστόσο, στο υπό τροποποίηση άρθρο η 
προσθήκη του επιρρήματος «εξίσου» προκαλεί ερμηνευτικά προβλήματα καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν 
αναφέρεται σε ισότητα στην κατανομή του χρόνου ή σε ισοτιμία ως προς την άσκηση του δικαιώματος. Να 
απαλειφθεί το επίρρημα «εξίσου». 
30 Μαρτίου 2021, 21:57 | Γιώργος Δικαίος. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ.  Η 
αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής 
επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του 
παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής: «Στις περιπτώσεις διάστασης, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το 
τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα»ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 21:42 | Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 20:20 | Διαμαντής Αθανασίου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 20:14 | ΧΑΡΗΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής:«Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
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30 Μαρτίου 2021, 20:34 | Θεόδωρος Αβράμπος. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 20:37 | Αναστασία Κυπραίου. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση δεν μπορεί να λειτουργήσει 
ορθά, εάν και εφόσον έχουμε ως γνώμονα το καλο του παιδιού. Οι γονείς δεν μπορούν να ζουν με το παιδί 
«εξισου» γιατί ένα παιδί χρειάζεται σταθερότητα,όχιι να είναι μπαλάκι στα χέρια των γονιών. Επιπρόσθετα, σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακης βίας, η υποχρέωση του παιδιού να παραμένει με τον κακοποιητικο γονιό θα ειναι 
υπερβολικά βλαβερή για την ψυχοσύνθεση του και θα θετει την ακεραιότητα του σε κίνδυνο. Τα ζητήματα 
επιμέλειας θα πρέπει να κρίνονται ανά περίπτωση από το δικαστήριο, όχι να αποφασίζονται από ενα νομο-
πανακεια. 
30 Μαρτίου 2021, 20:47 | Γεωργιος Κρανιωτης.  Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ.  
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 20:55 | Βαχανελίδου Γιούλια. Είναι πλήρως ανεύθυνο να πιστεύετε πως με την υποχρεωτική 
συνεπιμελεια προστατεύετε τα συμφέροντα του παιδιού. Όταν δύο γονείς δεν μπορούν εξαρχής να βρουν μια 
κοινή γραμμή ως προς την ανατροφή του παιδιού τους, τότε με την υποχρέωση αυτη το παιδί απλά θα γίνει 
μπαλάκι ανάμεσα σε ύβρεις και κακοποιητικες καταστάσεις. Επιπλέον, όταν ένας εκ των δύο γονέων ασκεί 
οποιασδήποτε μορφής βία (λεκτικη-σωματικη-κλπ) είναι τουλάχιστον επικίνδυνο να αναθετετε σε αυτόν τον 
γονέα μέρος της επιμέλειας του παιδιού. Η υποχρεωτική συνεπιμελεια δεν λύνει απολύτως κανένα πρόβλημα, 
απεναντίας δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα! Κατηγορηματικο ΟΧΙ στην υποχρεωτική συνεπιμελεια. Ναι στην 
συνεπιμελεια υπό όρους, αλλά όχι υποχρεωτικά και για όλους! 
30 Μαρτίου 2021, 20:14 | ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ. Η λέξη 
«εξίσου» να αντικατασταθεί από την λέξη «ισότιμα». Είναι πιο δόκιμη καθότι αναφέρεται σε άσκηση 
λειτουργήματος και όχι σε ποσοτική κατανομή. 
30 Μαρτίου 2021, 19:07 | Ευαγγελος Δελλιος.  Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 19:06 | Δημητρης Δ. Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική 
μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό 
επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο 
να μη μπορεί ν’ 
αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) 
σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και 
των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των 
διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος 
κατά τις σχολικές διακοπές. 
30 Μαρτίου 2021, 19:15 | Φωτεινή Δεληγιάννη.Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
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Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 18:13 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 18:07 | ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ. Στις τεράστιες απαιτήσεις για τη διαπαιδαγώγηση και το σωστό 
μεγάλωμα των παιδιών η συμβολή του πατέρα είναι τόσο μεγάλη, που πρέπει επιτέλους να θεσμοθετηθεί η 
συνεπιμέλεια. Η σημερινή κοινωνία έχει αλλάξει και οι επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι και οι δύο γονείς 
πρέπει να μεγαλώνουν εξίσου τα παιδιά τους. Συνεπώς η εναλλασσόμενη κατοικία και η ισοκατανομή του χρόνου 
στους δύο γονείς εξίσου, αποτελεί μονόδρομο για το καλό των παιδιών και της κοινωνίας. Πρέπει να γίνουν πράξη 
οι επιταγές της κοινωνίας μακριά από ιδιοτελή συμφέροντα. Πιστεύω ότι το παρών νομοσχέδιο θα αποτελέσει την 
αρχή για ισονομία και ισότητα μεταξύ των δύο γονέων και του παιδιού και δεν θα γίνει πισωγύρισμα.Με τιμή  
Εμινίδης Σάββας πρ. Βουλευτής Καβάλας. 
30 Μαρτίου 2021, 18:56 | Αννα Δανιδου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 18:43 | Στυλανη Γρεκα. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΛΑΜΠΡΟΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:00 | ΚΩΣΤΑΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
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30 Μαρτίου 2021, 18:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής: «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:53 | ΣΩΣΩ.  Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:19 | ΦΩΤΕΙΝΗ Δ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ.  Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής: «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:54 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΔ.  Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ.  Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:20 | ΜΑΡΙΑ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:44 | ΘΑΝΑΣΗΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής: «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:15 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ.  Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
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την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής:  «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:43 | ΝΑΤΑΣΣΑ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής: «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΘΩΜΑΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής: «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:12 | ΓΙΑΝΝΗΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ. Η αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής: «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:56 | Μαργαρίτα. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή 
εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 17:54 | Αντωνία Γρεκα. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 17:26 | Άννα. Η νομικές υποχρεώσεις των διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να καθορίζονται 
από την στάση τους κατά τη διάρκεια του γάμου (σπάνια μοιράζονται πραγματικά το βάρος της ανατροφης και οι 
δύο). Επίσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που ο πατέρας είναι κακοποιητικός, το τι πρόσβαση 
και λόγο θα έχει θα πρέπει να αποφασίζεται καταρχάς με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και της πρώην 
συζύγου.Κανείς δεν έχει «δικαίωμα» πάνω στα παιδία, υποχρέωση έχει, και εάν παραμελεί αυτήν την υποχρέωση 
θα πρέπει ο νόμος να προστατεύει αυτούς/ες που κινδυνεύουν. 
30 Μαρτίου 2021, 17:59 | Ελενη Γκιοκα.Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
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γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 16:38 | Μπάμπης. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής:«Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα».  
30 Μαρτίου 2021, 16:16 | Γιώτα.  Κοινή μέριμνα 50/50 γιατί και οι δυο γονείς παραμένουν γονείς και μετά το 
διαζύγιο. Μέχρι τώρα η γονική μέριμνα επι της ουσίας ήταν ένα απόλυτο τίποτε. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια 
κάνει ότι θέλει και χρησιμοποιεί το παιδί σαν όπλο ενάντια στον άλλο γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 16:14 | Ιωάννης. Ο νόμος μιλώντας για ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας από το 
δικαστήριο ή την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της από τους γονείς, αναφέρεται ουσιαστικά  μόνο στην 
άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου, αφού η γονική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει εκτός από την 
επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή 
δικαιοπραξία ή δίκη (άρθρο 1510 ΑΚ),  εξακολουθεί ακόμα και μετά τη λύση του γάμου, να ασκείται, και με το 
ισχύον δίκαιο, από κοινού και από τους δύο γονείς. Το δικαστήριο δε, αποφασίζει για την άσκηση της επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ άρθρο 1518 ΑΚ, την ανατροφή, την επίβλεψη, την 
μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής.  Αν λοιπόν, με το νέο άρθρο 
1513ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης ή λύσεως του γάμου, συνεχίζει να ασκείται από κοινού 
υποχρεωτικά η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, με ποιον θα διαμένει το παιδί σε περίπτωση αντιδικίας; 
Ποιος θα το καθορίζει; Τι εννοεί ο νέος νόμος «να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Προφανώς, 
πλαγίως προσπαθεί ο Νομοθέτης να επιβάλει μια, μεταξύ άλλων, ισόχρονη άσκηση της επιμέλειας που 
πιθανότατα μπορεί μόνο να πραγματωθεί στα πλαίσια εναλλασσόμενης διαμονής του τέκνου. Το νέο άρθρο 
περιορίζεται στην αναφορά «ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο», ως αν αναφέρεται σε συναινετικό 
διαζύγιο, όταν εκεί τα πράγματα είναι γνωστά και «περπατημένα» και όχι σε ένα συγκρουσιακό διαζύγιο που τα 
μέρη συνήθως δεν συμφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους, ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούν το παιδί τους για να 
πλήξουν ο ένας τον άλλον. Αυτό που πραγματικά σοκάρει το νομικό κόσμο είναι ότι θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα 
της από κοινού επιμέλειας ως οριζόντιο μέτρο, πράγμα που αποτελεί τραγικό βήμα κοινωνικής οπισθοδρόμησης 
εις βάρος των γυναικών. Για πρώτη φορά με τόση «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 
προτείνεται από το Νομοθέτη το μοντέλο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας δήθεν «κατά το συμφέρον του 
τέκνου». Πώς προστατεύεται  όμως το παιδί που εγκλωβίζεται στα χέρια του θύτη ενδοοικογενειακής βίας μέχρι 
να «έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» (1520 και 1532 ΑΚ); Άρα ο Νομοθέτης αποδέχεται 
ως πιθανό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού του κόσμου; Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ. Επί της ουσίας, στο νέο νομοσχέδιο απορροφάται εντελώς η έννοια της επιμέλειας από τη γονική 
μέριμνα. Ανέκαθεν στην ελληνική έννομη τάξη, η επιμέλεια περιλαμβανόταν μαζί με τις υπόλοιπες λειτουργίες 
στη γονική μέριμνα . Εσκεμμένα παραβλέπεται  ότι υπήρχε ανέκαθεν  η δυνατότητα «από κοινού» 
επιμέλειας.Ωστόσο, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων που προβάλλεται ως αίτημα από κάποιον από 
τους δύο γονείς, απορρίπτεται από το δικαστή (αδιαφόρως του φύλου του γονέα), ακριβώς επειδή οι δικαστές 
γνωρίζουν τα προβλήματα που επέρχονται στη ζωή του παιδιού, όταν απαιτείται σχεδόν για τα πάντα σύμπνοια 
των γονέων, ενώ οι ίδιοι έχουν χάσει εμμονικά κάθε διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ τους. 
30 Μαρτίου 2021, 16:49 | Κωνσταντίνα Γιαταγάνα. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
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δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 16:18 | Βασιλεια Γιαννωτα. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 16:43 | Ξ. Λαδάς. Βαθιά προβληματικές διατάξεις. Συγχέεται η μέριμνα (που σύμφωνα με την 
παρούσα νομοθετική και νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την επιμέλεια, με 
αποτέλεσμα να επέρχεται κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής της. 
Καθιερώνονται τεκμήρια, όπως το δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός είναι αόριστα 
(ποιός είναι ο συνολικός χρόνος στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή στην 
προσπάθειά του να προβεί σε εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης που 
δικάζει. Το σημαντικότερο, οι διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, 
που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του 
γάμου. Αντίθετα, το παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις 
ορέξεις…) γονέων που αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να 
εργαλειοποιούν το παιδί.Ακόμα, είναι χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο 
θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, 
μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση αμετάκλητη! 
30 Μαρτίου 2021, 16:04 | Στέφανος Μανουσάκης. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 

εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο ✔✔ 

εκ περιτροπής ή εναλλάξ ✔✔ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.»Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο.Ίσος 
χρόνος ανατροφής. Εναλλασσόμενη κατοικία. 
30 Μαρτίου 2021, 16:06 | Απόστολος Ασλανίδης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 16:17 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου – διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 

να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο ✔✔ εκ περιτροπής 

ή εναλλάξ ✔✔ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.»Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο Ίσος χρόνος 
ανατροφής. Εναλλασσόμενη κατοικία. 
30 Μαρτίου 2021, 16:05 | Ευαγγελια Σταυρακακη. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 

εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο ✔✔ 

εκ περιτροπής ή εναλλάξ ✔✔ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
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30 Μαρτίου 2021, 15:05 | Βασίλης Καπαδόκας.Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων 
σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις 
αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο 
μάχης. 
30 Μαρτίου 2021, 15:00 | Νικόλαος Μπλέτσος. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 15:22 | Σταματίνα Αυγερινού. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 15:18 | Εφη Αργυράκη Δεληγιωργη. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 15:01 | Αλεξανδρα. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ. ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΦΑΙΜΑΞΗ. ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ 
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ.  ΑΝ 
ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. 
30 Μαρτίου 2021, 15:28 | Μαρινα. Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί: 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
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θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
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γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! Όχι στο νομοσχέδιο έκτρωμα. 
30 Μαρτίου 2021, 15:21 | Ιωάννης Αζέλης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 14:50 | Βασίλης Αδριανουπολίτης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 14:06 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ. Το από κοινού και εξίσου είναι ασαφέστατο και έχει στηλιτευθεί από 
έγκριτες και έγκριτους νομικούς. Επαναφέρει από το παράθυρο την ισόχρονη διαμονή του παιδιού με τον κάθε 
γονέα;. Επαναφέρει το παιδί μπαλάκι; Να απαλειφθεί η λέξη εξίσου. ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. 
30 Μαρτίου 2021, 14:02 | I.T. Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την 
επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν.Πόσο λειτουργική θα είναι στην πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για την 
εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού; Μήπως με αυτόν τον τρόπο καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες;Πως 
προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όταν θα βιώνει τη χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα 
προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, όταν 
δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωισμού τους και συνεργασίας μεταξύ τους;Πόσοι γονείς θα 
ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων; Με μαθηματική ακρίβεια οι οικονομικά ασθενέστεροι θα 
υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το 
συμφέρον του παιδιού τους. 
30 Μαρτίου 2021, 14:19 | I.T. Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την 
επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν. Πόσο λειτουργική θα είναι στην πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για 
την εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού; Μήπως με αυτόν τον τρόπο καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες; 
30 Μαρτίου 2021, 14:57 | Χρήστος. «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.»…κάθε παράβαση και μή ενημέρωση θα λαμβάνεται ως κακή άσκηση της επιμέλειας αυτού !Ας 
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μπούν νόμοι που να τηριθούν κιόλας. Τα παιδιά ήδη γίνονται μπαλάκια από τους αποκλειστικής άσκησης 
επιμέλειας, αλλάζοντας κατά βούληση τη μόνιμη κατοικία των τέκνων! 
30 Μαρτίου 2021, 14:46 | ΙΩΑΝΝΑ. Με το ισχύον δίκαιο (1510 ΑΚ) σε περίπτωση διαζυγίου η γονική μέριμνα 
ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου και αφορά ιδίως την ανατροφή, επίβλεψη, 
μορφωση, τόπου διαμονής. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η 
υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια.Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από 
κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η οριζόντια επιβολή του μέτρου 
σε όλες τις υποθέσεις ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; 
30 Μαρτίου 2021, 14:00 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΦΤΗ. Η ασκηση της γονικής μεριμνας γίνεται μεν απο κοινού αλλά ποτέ 
εξίσου διαρκούντος του γάμου και της συμβίωσης. Ο δικαστής που σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων θα 
κατανείμει την γονική μέριμνα θα πρέπει να λάβει υποψιν του τα μέχρι τώρα δεδομένα της ζωής του τέκνου και 
όχι να τα ανατρέψει . Το εξίσου αποτελεί αστοχία και ο νομοθέτης θα πρεπει να προκρίνει αντ ΄αυτού το 
΄΄ισότιμα».Ο συνδυασμός του παρόντος άρθρου με το πρώτο εφάφιο του 1516 στο οποίο παραπέμπει , οδηγεί 
στο συμπερασμα ότι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο θα πρέπει να βρισκεται σε μόνιμη και διαρκή 
συνεννόηση με τον άλλο γονέα για τα τρέχοντα θενματα καθημερινής φροντίδας των παιδιών. Πρόκειται 
προφανώς για αστοχία ή παραδρομή που πρέπει να διορθωθεί, άλλως οι διαφωνίες για τρέχοντα θέματα 
επιμέλειας των τέκνων θα μετουσιωθούν σε ποικίλα και πολλαπλά αντικείμενα αντιδικίας σε αντίθεση με την 
στόχευση του νομοσχεδίου . 
30 Μαρτίου 2021, 14:39 | Μιχαηλ Αγγελόπουλος Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ.. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 13:33 | Μαρινα. Η μειονεκτική θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού 
τους από την αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια 
πραγματικότητα που οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πως προστατεύει η 
πολιτεία την μητέρα και το τέκνο που είναι θυματα ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα ψυχολογικής? ¨Οχι σε 
αυτό το σχέδιο νόμου. 
30 Μαρτίου 2021, 13:00 | Λεωνιδας Αγγελιδης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 13:22 | Γεώργιος Αγιομυργιαννάκης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 13:45 | Κωνσταντίνος Αγριτελλης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 



2153 
 

30 Μαρτίου 2021, 13:55 | Αννα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
30 Μαρτίου 2021, 13:08 | Δημήτρης Αθανασίου. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ.  
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 12:06 | Χρηστος Αγαλοπουλος. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 12:07 | Ν.Χ. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 12:20 | Διονύσιος Βέρρας. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 11:07 | Ευαγγελια – Άννα Βλαχου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 11:39 | Θεμιστοκλης Φακιτσας. Ειμαι ενάμιση χρόνο χωρισμένος. Ολο αυτό το διάστημα η 
πρώην γυναίκα μου , μου εχει κάνει δικαστηρια ακομη κ επιδη αναπνέω. Έχει λεφτα, με τρέχει κ δεν κερδίζει 
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πουθενά γιατι οι κατηγορίες είναι ανυπόστατες. Φτάσαμε λοιπόν στι χτες όπου οι μικρή μου κορη είχε γενέθλια 
και η μαμα δεν με άφησε να την δω παρόλο που της πρότεινα να τις παρω Δευτέρα και αντ αυτου να μην της παρω 
Τρίτη που ορίζει ο νόμος. Γιατι μένει ατιμωριτη μια τέτοια μανα που μονο κακό κάνει στα παιδια της; χωρίζει το 
ζευγάρι, γιατι θα πρέπει να χωρίσει ο μπαμπάς απ τα παιδια του; γιατι έχω μένω 50 βήματα!!!! Ναι βήματα από 
την πρώην γυναίκα μου να μην μπορώ να μεγαλώσω τα παιδια μου; γιατι έχω βάζω ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΩΡΑ ΜΟΥ τη διατροφή να μην ξέρω πού πηγαίνει; γιατι ενώ τα παιδια δεν θέλουν να μένουν με την μαμά και την 
γιαγιά να είναι αναγκασμένα να ζουν εκει; ποιος ρωτα τα παιδια; εχουν δικαιώματα και ανάγκες… ποιος κρινει 
ακαταλληλο έναν μπαμπα που μέχρι πριν λίγο καιρό και ενώ ήταν με την μαμά, ήταν καταληλος; ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΜΑΣ. 
30 Μαρτίου 2021, 11:31 | Ελισάβετ Βιεννα. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 11:20 | Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ. ΑΡΘΡΟ 7. Μετά το χωρισμό των γονέων, η γονική μέριμνα να ασκείται εξ 
ίσου με κοινή επιμέλεια και ενδιαφέρον για το παιδί. Το παιδί να μην αποξενώνεται από τον πατέρα και να μην 
διακόπτεται η συναισθηματική σχέση με αυτόν. 
30 Μαρτίου 2021, 11:24 | Βανεσσα Γεροσταθου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:34 | Βασιλική Γαρδίκα. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:12 | Κατερίνα Γαλάτης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:20 | Χρύσα Γαλανη.  Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:54 | Χριστινα Βουλγαρη. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:24 | Κυριακη Βλαχου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:32 | ΑΡΗΣ. Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών,επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ. αυτό και ο πιό 
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άσχετος μπορεί να το κατανοήσειεπειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την 
συνεπιμέλεια,επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, 
έχει αυτοδυναμία, η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, 
αλλά μόνο σε αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή»Επειδή η μιλίνα μας δεν 
τον ψήφισε ουτε το ΜΩΒ.  Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης, Επειδή οι Ευρωπαικές 
Οδηγίες , οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις 
επιταγές της ΔΣΔΠ απο αυτό το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες,επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση 
και για αυτό θέλει να αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 
40% που ψήφισε ΝΔ και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων. 
30 Μαρτίου 2021, 10:48 | Νίκος Βλαντής. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 10:12 | Δημος Καραογλου. Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ αναφερόμενη εξακολούθηση 
άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας και μετά τυχόν 
διαζύγιο.Είναι κατανοητό οτι το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και 
άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας.ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο 1513 να τεθεί ως 
εξής :«Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 10:22 | Άκης Βιολιντζής. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 10:13 | Ελισάβετ Βιεννα. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 10:16 | Ευστάθιος Βεντούρης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 10:47 | Καλλιανιδου Βαλασία. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
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παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:21 | Νικος Λαμπρου. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:32 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ. Πρέπει να προβλέπεται η από κοινού άσκηση γονικής μέριμνας 
και επιμέλειας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:46 | Betty. This law MUST NOT be passed and this is very critical for the future of our children 
in this country. As a foreigner, having been raised in a country where this law has existed for 30 years +, I witnessed 
several children grow up in an unstable «yo yo» like life – going from one home to the other – and this had several 
effects on their psychology. The children never knew where home was. Please do think about Greek children, and 
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do not apply foreign laws to this society. I hope you can understand that each country has very different beliefs on 
female/male responsibilities relating to parenting, and it is unfair to try to adopt this foreign approach to this 
country. I strongly believe that Greece is not ready to give a mandatory «parenting» role to the father, especially 
when the father can not support it (primarly because of how he is raised in Greece). Fathers will take advantage of 
this right, primarily to avoid paying child support, and will make even the simplest decision the most challenging 
and this all will create endless court actions and continuing negative psychology and mood for the family and child 
as a whole for several years.Shared parenting should ONLY BE VOLUNTARY, NOT FORCED. The fathers who are 
behind the wealthy organization «Energoi Babades» who has spent so much money paying for advertisements and 
pushing for this law have only thought about themselves. These fathers already have a decision in place, so, it is 
understood that if this law passes, they will all request their children’s circumstances to change, primarily to suit 
themselves, which as you can imagine will re-create the negative psychology in already established and “calm” 
households. No child should ever be forced into a situation where his/her parents have to work together when they 
could not even live together. Voluntary means the two adults can work together. Forced means they cannot work 
together. This law will only create more tension, and will also create «post abusive behavior» which comes right 
after a divorce in the first place. Perhaps you should also consider this foreign term be added into the law (not just 
parental alienation). POST ABUSIVE BEHAVIOR is real and it will become even bigger of a problem if this law passes. 
A BIG NO TO SHARED PARENTING in Greece. 
30 Μαρτίου 2021, 10:30 | Λυδία Ανδρακάκου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 10:51 | Πέτρος Τζάνος. Η αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής 
μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις 
του Α.Κ. μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το άρθρο 1513 
προτείνεται να τεθεί ως εξής: «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του 
συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική 
μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 
1516 του Α.Κ. πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 10:03 | Ιουλία Αναστασίου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 10:25 | Βασίλειος Αναστασιαδης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 09:53 | Θεοφιλος Αναγνωστου. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 09:08 | Ιωάννης Αμπατζίδης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 09:22 | Ανδρέας Αμανατιάδης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
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γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 09:45 | Νικόλαος Αλεύρης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 08:02 | Ηλιαννα Ρηγα. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 08:34 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Άρθρο 7. Κοινή γονική μέριμνα ,επιμέλεια και φροντίδα του 
τέκνου, την οποία εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. Ο 
γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. θελουμε 
καθαρη διατυπωση παιζετε με το μελλον της επομενης γενιας που ειναι ενα τεραστιο ποσοστο . παιζετε με το 
μελλον της χωρας. 
30 Μαρτίου 2021, 07:08 | Χρήστος Γκούβερης. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Επισης, θα πρέπει να υπαχθούν στη διάταξη αυτή και οι 
γονείς-σύντροφοι που έχουν αποκτήσει τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους και χωρίς σύμφωνο 
συμβίωσης. 
30 Μαρτίου 2021, 07:27 | Λαδάκης Κωνσταντίνος. Η γονική μέριμνα χωρίς την επιμέλεια είναι βαριά 
ακρωτηριασμένη. Οι δικαστές έχουν βαθιά ριζωμένη την πεποίθηση ότι ο ακρωτηριασμός αυτός της γονικής 
μέριμνας εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού. Γι’ αυτό, παρόλο που είναι πλεονασμός, προς αποφυγή κάθε 
παρερμηνείας να διατυπωθεί «εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα, 
συμπεριλαμβανομένης και της επιμέλειας». Επίσης παρακάτω, επειδή σε άλλο άρθρο υπάρχει ο όρος «ο ανήλικος 
έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει» και για να μην δημιουργούνται 
παρερμηνείες θα πρέπει η πρόταση «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα» να αλλάξει σε «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή επιχειρεί 
τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 02:21 | Βασιλεία Βενίδου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 02:56 | Μαρια Βασίλογλου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
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30 Μαρτίου 2021, 02:41 | Ναταλία Βασιλάκη. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 01:59 | Εριφύλλη Βαρβαρελη.  Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 01:08 | Εύα Βανου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 01:54 | Πεγκυ Βαζουρα. Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 01:26 | Ζωη Βαβριτσα. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 00:48 | Ράνια Αργυροπούλου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 00:13 | gk. ΑΡΘΡΟ 7. Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη 
γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη 
εκπροσώπηση του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την 
εκπαίδευση του τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση 
διαζυγίου η γονική μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Με την 
προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το 
ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως 
συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις 
ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; Πόσο λειτουργική θα είναι στην 
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πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για την εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού; Μήπως με αυτόν τον τρόπο 
καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η 
αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες; Πως προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όταν θα βιώνει τη 
χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις 
διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, όταν δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωισμού τους και 
συνεργασίας μεταξύ τους; Πόσοι γονείς θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων; Με μαθηματική ακρίβεια 
οι οικονομικά ασθενέστεροι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη 
διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το συμφέρον του παιδιού τους. 
29 Μαρτίου 2021, 23:35 | Ελίνα. Στην πρόταση «Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα», πρέπει να προστεθεί η φράση «εφόσον 
κριθούν και οι δύο γονείς ικανοί και κατάλληλοι προς τούτο», γιατί δυστυχώς δεν είναι όλοι οι γονείς ούτε ικανοί 
ούτε κατάλληλοι για να έχουν τη γονική μέριμνα. Κι εδώ, θα είναι πολύ σημαντική η συμβολή ειδικών 
επιστημόνων, όπως ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Οι γονείς πρέπει – μεταξύ άλλων – να εξετάζονται σε επίπεδο 
ψυχολογικό και ψυχιατρικό, πριν τους δοθεί η γονική μέριμνα, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας! 
29 Μαρτίου 2021, 23:18 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Η γονικη μέριμνα ως πρωτίστως καθήκον και 
δευτερευοντως δικαίωμα των γονέων κατά το ισχύον δίκαιο ανήκει και στους δυο γονεις και πάντοτε με κριτήριο 
του συμφέροντος του παιδιού .Η επιχειρούμενη με τις νέες διατάξεις της ασκήσεως αυτής» εξίσου και από τους 
δύο γονείς » παραβλέπει το μοναδικό σκοπό να εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού και όχι σαν να πρόκειται για 
δικαίωμα αυτών με περιεχόμενο υλικό διεκδικητικό σχετικής αξιώσεως. Η από κοινού άσκηση γονικης μεριμνας 
ανεξάρτητως ποσοστού δικαιώματος ίσου ή διαφορετικού αλλοίμονο να οριοθετηθη αν ανήκει εξίσου λες και 
πρόκειται να μοιράσουμε ένα υλιστικο δικαιώματα . Ο διαχωρισμός της επιμέλειας από την γονικη μέριμνα και η 
ανάδειξη αυτής ως αυτοτελούς αποβλέπει στην ικανοποίηση και εξασφάλιση των αναγκών και δραστηριοτήτων 
του παιδιού οι οποίες ως εκ της φύσεως των δεν δύνανται να ικανοποιηθουν εκ της χωριστής σε διαφορετικούς 
χώρους και συνθήκες διαβίωσης (διαμονής )των συζυγων λόγω διαστάσεως ή διαζυγίου των συζυγων οπότε δεν 
έχει σημασία για το συμφέρον του παιδιού η συναίνεση ή διαφωνία ή η εξίσου άσκηση της γονικης μεριμνας αλλά 
πρέπει να ικανοποιηθουν ως εκ της φύσεως των από τον γονέα με τον οποίο διαμένει και επιδέχεται μετάθεση ή 
αναμονή του χρόνου της καλύψεως των αναγκών και δραστηριοτήτων, (ως το ισχύον δίκαιο και η νομολογία 
προσδιοριζεται το περιεχόμενο της επιμέλειας ως μέρου της γονικης μεριμνας).μάλιστα σε σημαντικά ζητήματα 
που αφορούν την επιμέλεια και επιδέχονται κοινή απόφαση έχουν καθιερωθεί με την πάγια νομολογία, ενώ δια 
τα θέματα φροντίδας, άμεσης ασφαλείας και εν γένει σωματικής και ψυχοπνευματικης ανάπτυξης του παιδιού 
απαιτείται *εν τοις πραγμασιν *in natura * ικανοποίηση την οποία μόνο ο διαμενων Με το παιδί γονέας εκ της 
φύσεως μπορεί να καλύψει .επομένως ο επιχειρούμενος με.τις νέες διατάξεις να εισαχθεί θεσμός της 
συνεπιμελειας ως εκ των πραγμάτων είναι όχι μόνο ανεφαρμοστος αλλά αποβαινει κυρίως εναντίον του 
συμφέροντος του παιδιού, θετων σε άμεσο κίνδυνο τη σταθερα, ομοιόμορφη και ωφέλιμη δια το παιδί ανατροφή 
και διαμόρφωση του χαρακτήρα του και της προσωπικότητας του. Άλλωστε η εκ φύσεως διαφοροποίηση των 
φυσικών και βιολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των δύο φυλων (ανδρός και γυναικας) δεν δύναται να 
δικαιολογησει εν τοις πραγμασιν αλλά και κατά απόλυτη νομοτελεια την απόλυτη ισοτητα των δύο γονέων και να 
εξισώσει ο νομοθέτης τον ρόλο και τις δυνατότητες αυτών στην ανατροφή του παιδιού αλλά πρέπει να αποδώσει 
τα ανάλογα προς τον ρολο και τις φυσικές ιδιότητες εκάστου για να αποδοθεί η νομική ισοτητα διότι άλλως θα 
έχουμε ανισότητα. 
29 Μαρτίου 2021, 23:47 | Αλεξανδρα. 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο 
επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 
από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και 
ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση.2. Ανατρέπει 
την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την 
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εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από 
το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς 
(«ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το 
συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, 
ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα 
από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για 
ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή 
θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών.3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά 
με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με 
αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας 
τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί.4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης.5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών.6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
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επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης.7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση.8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν.9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ! 
29 Μαρτίου 2021, 23:07 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ. 
Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού 
δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, 
επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς 
επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να 
ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. 
Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε 
στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση 
του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη 
πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το «συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα 
υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο 
τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. 
Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον του παιδιού μόνο στη κοινή 
ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο δικαστή επαφίεται να 
εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί κινδυνεύει να 
καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη 
απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-
10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό ανηλίκου η ποινική 
διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις όπου ο γονέας που 
εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα ανενόχλητος, αξιώνοντας 
«να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα εγκαταλείπονται αβοήθητα. 
Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη επικοινωνία το 1/3 του 
χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να 
προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο 
είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως 
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αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για μια κεκαλυμμένη 
εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου μόνο 
αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της 
ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον οικονομικά 
ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά στους 
παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις οποίες 
συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων που 
αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που το 
ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών.2 
9 Μαρτίου 2021, 23:01 | Γιώργος Κ. Είναι πολύ σημαντικό ! Τα παιδιά γεννημένα εκτός γάμου, έχουν αντίστοιχες 
αξιώσεις με τα παιδιά γεννημένα εντός γάμου και οι γονείς ασκούν κοινές γονικές ευθύνες, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, με ίσο χρόνο, με ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Ο γονιός που δεν ήθελε τον άλλον γονέα στην 
ζωή του παιδιού, να εκτιμάται και να αξιολογείται επιβαρυμένα από το δικαστήριο, ως στάση πρότερης 
αποξένωσης και παρεμπόδισης ύπαρξης των οικογενειακών βιολογικών δεσμών. Ο γονιός που αναγνωρίζει το 
παιδί εκούσια ή αιτείται δικαστικά την αναγνώριση του τέκνου του, θα έχει αντίστοιχα κοινή γονική μέριμνα και 
ισόχρονη φυσική παρουσία με το τέκνο του, όπως κι ο άλλος γονέας. Ακόμα και για χιλιομετρική και γεωγραφική 
απόσταση των γονέων, δια Νόμου, θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι κοινές υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και η 
πολύτιμη φυσική παρουσία τέκνου-γονέα. Η μικρή γεωγραφική Ελλάδα, με εκσυγχρονισμένα μέσα και ασφαλές 
οδικό δίκτυο θα πρέπει να εξασφαλίζει την κοινή γονική μέριμνα με ισόχρονη εναλλασσόμενη κατοικία, 
ανεξαρτήτως γεωγραφικών αποστάσεων, όπου για δυο συνεχόμενες σεζόν εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση και 
άλλες εξ αποστάσεως μέθοδοι, με εγκύκλιες οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα πρέπει να εξασφαλίζεται η γονική ισότητα 
σε όλες τις εκφάνσεις. Κατοικία του παιδιού, είναι η κατοικία και των δυο γονέων του. Για να είναι εφαρμοστέα η 
εναλλασσόμενη κατοικία. Διαφορετικά τόπος κατοικία του παιδιού, η κατοικία πριν την διάσπαση της σχέσης. 
29 Μαρτίου 2021, 22:47 | Ιγγλέζου Κατερίνα. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 22:10 | Οικογένεια Ντετσικα. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Το διαζύγιο είναι ένα βαθιά επώδυνο γεγονός και 
οι επιπτώσεις του επηρεάζουν όλα τα μέλη αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον της οικογένειας. Τα παιδιά έχουν 
ανάγκη να μεγαλώσουν και από τους δύο γονείς αν αυτοί θέλουν και μπορούν. Όλες οι έρευνες συγκλίνουν πως 
το συμφέρον των παιδιών είναι να ζουν εξίσου και με τους δύο γονείς αν αυτοί έχουν τις ικανότητες και την 
θέληση. 
29 Μαρτίου 2021, 22:00 | Αναστάσιος. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής:  «Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας,και εφόσον ζουν και 
οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε 
διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Το παιδί έχει 2 γονείς και 2 σπίτια. 
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29 Μαρτίου 2021, 22:53 | spyros. Ευχής έργο να προχωρήσει η συνεπιμέλεια. Η κοινωνία έχει μόνο να κερδίσει 
από αυτό. Εμείς δεν ζητάμε παιδιά χωρίς μαμάδες. Ζητάμε παιδιά με μαμάδες και μπαμπάδες!! 
29 Μαρτίου 2021, 22:28 | Μανώλης Καμπούρης. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΙΣΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στη χώρα μας αύξηση των περιστατικών 
παιδιών που εμπλέκονται και ταλαιπωρούνται από τις μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες των χωρισμένων γονέων 
τους . Τα διαζύγια που συνοδεύονται από έντονες διαμάχες και συγκρούσεις, αν και δεν αποτελούν την 
πλειοψηφία των περιστατικών που παραπέμπονται στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, 
συνδέονται με ψυχική φθορά στα ίδια τα παιδιά, στις οικογένειές τους, καθώς επίσης και στους ειδικούς ψυχικής 
υγείας ή άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η συνεχιζόμενη έκθεση του παιδιού στις σοβαρές συγκρούσεις των γονιών 
του, είτε στα πλαίσια γάμου είτε στα πλαίσια διαρκούς ανταγωνισμού μετά το διαζύγιο, μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό κίνδυνο για την ψυχική του υγεία και ανάπτυξη. Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν δύο καταστάσεις, 
οι οποίες συναντώνται με αυξημένη συχνότητα στα πλαίσια συγκρουσιακών διαζυγίων: 1) οι ψεύτικοι ισχυρισμοί 
για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και 2) το σύνδρομο αποξένωσης από τον γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 21:15 | Νικόλαος Μπλέτσος. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 21:05 | Αναστασία Σαβράνη. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια των τέκνων θα βοηθούσε μόνο στην 
περίπτωση πραγματικής ισότητας των δύο φύλων. Υπάρχουν τόσες περιπτώσεις κακοποίησης γυναικών μέσα στην 
οικογένεια. Με το νόμο αυτό οι γυναίκες θα χάσουν τα παιδιά τους. 
29 Μαρτίου 2021, 21:37 | ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΔΟΞΑ.  Επί της τελευταίας περιόδου : «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του Α.Κ. πράξεις, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα.». ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΟ της παραπάνω συγκεκριμένης ρύθμισης ( ενδεικτικά 
γιατί υποχρεώνει το γονέα σε μία διαρκή επικοινωνιακή ροή με τον έτερο γονέα με τον οποίο δεν διαμένει γιατί 
θα πρέπει να ασχολείται όχι με το παιδί αλλά με την ενημέρωση του άλλου γονέα) επιχειρηματολογεί η 
καθηγήτρια Δήμητρα Παπαδοπούλου-Γκλαμαρή στην ίδια ως άνω από 09-03-2021 Ολομέλεια των Δικηγορικών 
Συλλόγων περίπου στο 90ο λεπτό, με την ιδιότητα της ως συμμετέχουσας στην επιτροπή που κατέθεσε το εν λόγω 
σχέδιο νόμου στον Υπουργό. Μάλιστα, τονίζει ότι ΑΥΤΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝ στο σχέδιο που 
παρέδωσε η Επιτροπή στον Υπουργό. Λέει ρητά η καθηγήτρια «μπορεί αυτή η διάταξη να υπονομεύσει στην πράξη 
της άσκησης της επιμέλειας, …. Προσωπικά δεν φοβάμαι τον τρόπο εφαρμογής της διάταξης αυτής γιατί η διάταξη 
αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Τρέμω στην ιδέα ότι θα βρεθούν γονείς και δικηγόροι που θα επικαλεστούν την 
παράλειψη εφαρμογής της διάταξης από τον γονέα με τον οποίο διαμένει το παιδί ». 
29 Μαρτίου 2021, 21:58 | Βασίλειος Αλεξιάδης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 21:41 | Ν. Ν. Πρέπει να αναγραφεί ρητά ότι η αποκλειστική επιμέλεια θα αποτελεί εξαίρεση. 
Για ποιο λόγο να χάνει την επιμέλεια ο πατέρας μετά το διαζύγιο χωρίς να του προσάπτεται κάτι αρνητικό; Αν δεν 
κάνω λάθος αυτή είναι η εξαγγελθείσα πρόθεση του νομοθέτη. Θα είναι όμως έτσι η νομολογία; Έτσι όπως είναι 
γραμμένη η διάταξη, οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των γονέων θα είναι λόγος να ανατρέπεται η κοινή γονική 
μέριμνα, πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιοι είναι οι λόγοι που θα οδηγήσουν στην εφαρμογή της αποκλειστικής 
επιμέλειας. Στην τελευταία πρόταση του άρθρου αναφέρεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μέχρι τότε 
δεσμοί του τέκνου με τους γονείς του. Τι θα γίνει με τις πάμπολλες περιπτώσεις όπου η μητέρα έχει καταφέρει να 
αποξενώσει το παιδί από τον πατέρα; Αυτό θα λαμβάνεται υπόψη εναντίον του; Είναι πολύ συνηθισμένο η μητέρα 
να επιδιώκει την αποξένωση του παιδιού από τον πατέρα με σκοπό να την παρουσιάσει στο δικαστήριο ως άρνηση 
του παιδιού να μείνει με τον πατέρα του. 



2165 
 

29 Μαρτίου 2021, 21:18 | Ν. Ν. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ρητά ότι η γονική μέριμνα συμπεριλαμβάνει την 
επιμέλεια και ασκείται και από τους δύο γονείς. Στο παρόν άρθρο η διατύπωση επιτρέπει αντικρουόμενες 
ερμηνείες. Και εδώ εισάγεται η έννοια του «γονέα με τον οποίο το παιδί συνήθως διαμένει» που στην πράξη 
αντικαθιστά τον «γονέα με την επιμέλεια». Υπάρχει κάτι που να αλλάζει ή να βελτιώνει το νέο νομοσχέδιο; 
29 Μαρτίου 2021, 21:32 | Μπουρελακου Αλεξανδρα. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους 
διαμένει το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:42 | Κακαβακη Αιμιλια. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ. Η υποχρεωτική προηγούμενη ενημέρωση του άλλου γονέα δε γίνεται κατά 
τη διάρκεια του γάμου και θα γίνει μετά την λύση του; Πώς ακριβώς θα γίνεται η ενημέρωση αυτή και το κυριότερο 
με ποιο τρόπο θα αποδεικνύεται ότι έλαβε χώρα, ως νομική πλέον υποχρέωση του γονέα; Η τυχόν μη κατά γράμμα 
συμμόρφωση του γονέα θα αποτελεί παράβαση του καθήκοντος που επιβάλλει το λειτούργημά του ή διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου και πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με τον άλλο γονέα; Η 
διάταξη αυτή θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου για νέες δικαστικές διαμάχες που ασφαλώς δεν είναι προς το 
συμφέρον του τέκνου αλλά και του δικαστικού μας συστήματος. 
29 Μαρτίου 2021, 20:28 | Ευανθία Αθανασίου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:21 | Χρήστος Αθανάσακος. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:00 | Παναγιώτης Αδαλόπουλος. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους 
διαμένει το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:55 | Μονικα. Δεν διασαφηνίζεται αν απαιτείται εκτός από την ενημέρωση και συναίνεση 
του άλλου γονέα. Αλλιώς, τι νόημα έχει μια απλή ενημέρωση αν μπορεί παρόλα αυτά ο ένας γονέας να επιχειρήσει 
τις πράξεις αυτές; 
29 Μαρτίου 2021, 20:30 | Αναστάσιος Αγγελου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:04 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει 
την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 
5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:18 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, την 
οποία εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. 
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29 Μαρτίου 2021, 20:00 | Παναγιώτης Αγγελιδης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:57 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα , επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:34 | Στέλιος. Άρθρο 7. 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.». Δύο γονείς, δύο κατοικίες ισότητα και δικαιοσύνη… Αφήστε και τον πατέρα να φροντίσει τα παιδιά 
του, τον θέλουν και ζητούν ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς. 
29 Μαρτίου 2021, 20:29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα 
του τέκνου, την οποία εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. 
29 Μαρτίου 2021, 20:10 | Κωνσταντίνα. Με ποιόν θα διαμένει το τέκνο κ. Υπουργέ; Με τη μητέρα φαντάζομαι 
και θα παλεύει πάλι ο δόλιος πατέρας να πλησιάσει το απόρθητο φρούριο που είναι φυλακισμένο το παιδί του, 
πάλι αγωγές, δικαστήρια κλπ. Αφήστε επιτέλους τα παιδιά να μεγαλώσουν και με τους δύο γονείς, παππούδες, 
γιαγιάδες κλπ συγγενείς… μόνο αγάπη θα λάβουν, στοργή και φροντίδα από αυτούς. 
29 Μαρτίου 2021, 18:45 | ARIS. Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του 
Κου Τσιάρα και κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα οικογενειακά 
δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε σωστές αποφάσεις 
και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες δεν αφορούν τον 
κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή οι επόμενες 
εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις 
σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, 
ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ της συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην 
πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε καμμία αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας θα χάνει την γγονική 
μέριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ. ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.  
29 Μαρτίου 2021, 18:03 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ. Σε όλες τς περίπτωσεις ενημέρωσης πρεπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να 
δηλώνονται τρόποι ενημέρωσες και επικοινωνίας των δυο γονεων ( SMS , EMAIL κλπ )Ημουν υποχρεωμένος επι 4 
χρόνια να κάνω εξώδικο για να ενημερώσω πότε θα πάρω το παιδί μου !… όταν μου το έδινε φυσικά . 
29 Μαρτίου 2021, 17:31 | Κωνσταντίνος Γ. Θεωρούμε Απαράδεκτο τον όρο υποχρεωτική συνεπιμέλεια και όχι 
για παράδειγμα προαιρετικ.Λείπουν βασικές δομές και θεσμοί στις οποίες προστατεύονται τα συμφέροντα του 
παιδιού και το εν λόγω νομοσχέδιο αφήνει πολλά περιθώρια για να δράσουν εκτός νόμου γονείς που μόνο στόχο 
έχουν την εκδίκηση του άλλου γονέα. Φυσικά και η μητέρα είναι η φυσική στήριξη των τέκνων και θεωρείται 
αυτονόητο ακόμα και στις χώρες που είχαν αρχικά επιβάλλει υποχρεωτική συνεπιμέλεια.Είναι κάτι το οποίο δεν 
δούλεψε σε καμία χώρα και οι σχετικές έρευνες έχουν αναρτηθεί παγκοσμίως! Καλούμε τον υπουργό και τα 
αρμόδια μέλη της νομοπαρασκευαστικής να αποσύρουν άμεσα το νομοσχέδιο αυτό και να φροντίσουν 
προληπτικά πρώτα για το συμφέρον του παιδιού και της μητέρας και στη συνέχεια για τα συμφέροντα του πατέρα. 
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29 Μαρτίου 2021, 17:53 | Θεόδουλη Αθανασοπούλου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ.Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 17:49 | ΣΠΥΡΟΣ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ αναφερόμενη 
εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής επιμέλειας. Το 
παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του παρόντος δίνουν 
την έννοια της κοινής επιμέλειας.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής«Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
29 Μαρτίου 2021, 17:17 | Νικόλας Δ. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Τίποτα λιγότερο απο 50-50 σε διατροφές, μετακινήσεις 
παιδιών, κλπΑπό ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ σε όλα είτε για τα εντός είτε για τα εκτός γάμου παιδιά που έχουν 
αναγνωριστεί εκούσια. 
29 Μαρτίου 2021, 17:11 | Θοδωρης Αντυπας. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 17:24 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ. Η νέα διάταξη εναρμονίζεται 
με τον κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς, που εισάγει το άρθρο 1510 
ΑΚ. Ωστόσο, στο υπό τροποποίηση άρθρο η προσθήκη του επιρρήματος «εξίσου» προκαλεί ερμηνευτικά 
προβλήματα καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν αναφέρεται σε ισότητα στην κατανομή του χρόνου ή σε ισοτιμία ως 
προς την άσκηση του δικαιώματος. Γι’ αυτό ως Κέντρο Διοτίμα προτείνουμε να απαλειφθεί το επίρρημα «εξίσου». 
29 Μαρτίου 2021, 17:03 | Α.Δ. Η γονική μέριμνα ανέκαθεν ακομα και μετα το διαζύγιο ασκείτο και απο τους δύο 
γονείς απο κοινού καθώς είναι ευρύτερο δικαίωμα- υποχρέωση και των δύο γονέων και περιλαμβάνει πέρα παπό 
την επιμέλεια και την εκπροσωπηση και την διαχείριση της περιουσίας του παιδιού. Το νομοσχέδιο προφανώς 
ταυτιζει την γονική μέριμνα με την επιμέλεια, κάτι που σημαίνει οτι επιβάλλεται οριζόντια σε ολες τις περιπτώσεις 
η απο κοινου ασκηση της επιμέλειας. Αυτό θα έχει ολέθριες συνέπειες στη ζωη των παιδιών που οι διαδικασίες 
διαζυγίων λαμβάνουν χώρα με αντιδικίες, τσακωμους, βία. Σε αυτές τις καταστάσεις οι γονείς δεν μπορουν να 
συνεννοηθούν από τα απλούστερα μέχρι τα πιο σοβαρά ζητήματα, οι εντάσεις ειναι συνεχεις. Τι συνέπειες θα έχει 
αυτό στον ψυχισμό και στην εξέλιξη αυτών των παιδιών όταν οι γονείς αυτοί θα υποχρεώνονται να έχουν 
συνεννόηση για μια από κοινου ασκηση της επιμέλειας σχεδόν σε καθημερινή βάση; Επίσης υποννοείται 
εναλλασσόμενη κατοικία ; Σε ποιο σχολείο θα πηγαίνουν τα παιδια σε τέτοιες περιπτώσεις; Tι συνέπειες θα έχει 
να μην έχουν ένα σταθερό περιβάλλον και να περιφέρονται από το ενα σπίτι στο άλλο εν μέσω τσακωμών; Τα 
παιδια δεν είναι αντικείμενα της κοινης περιουσίας των συζύγων για να πρέπει να μοιραστούν εξίσου μετά το 
διαζύγιο ωστε να μην αδικηθούν οι γονείς! 
29 Μαρτίου 2021, 16:53 | Άγγελος Αντονακας. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
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γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 16:56 | Ξενοφώντας Ανδρέου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ.  Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 16:41 | Γεωργία Αναστασοπούλου. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 15:59 | Μ.Κ. Ένας ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ πατέρας ο οποίος παίρνει τα 2 παιδιά από τον πρώτο γάμο 
ΗΔΗ το 1/3 του χρόνου (και περισσότερο γιατί τα παιδιά επιλέγουν ΚΑΘΕ ΣΚ και μία καθημερινή να είναι στο σπίτι 
του) και καταβάλλει τα 3/4 του μισθού δημοσίου υπαλλήλου για τη διατροφή τους και επίσης συντηρεί σπίτι με 
χώρους εξίσου κατάλληλους με το σπίτι της μητέρας για τα 2 παιδιά (δικό τους δωμάτιο, παιχνίδια, γραφείο κτλ), 
για ποιο λόγο δε μπορεί να έχει και νομικά τη συνεπιμέλεια; και για ποιο λόγο αν αποκτήσει 3 επιπλέον παιδιά δε 
θεωρείται ότι κατέχει την πολυτεκνική ιδιότητα επειδή δεν έχει συν-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ; Φωνή βοώντος ενός πατέρα που 
αγαπά, συντηρεί και φροντίζει ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ 5 παιδιά αλλά δε θεωρείται από το κράτος πολύτεκνος στις μεταθέσεις, 
ελαφρύνσεις κτλ! 
29 Μαρτίου 2021, 15:45 | αθανασιος κροκιδης. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 15:16 | Σοφια Αναστασοπουλου. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 15:01 | Βάσω. Από κοινού μέριμνα , όταν ο μπαμπάς δεν μπορεί να αντιληφθεί τι είναι μέριμνα; 
Όταν ο μπαμπάς θεωρεί συμφέρον του παιδιού να διακοπεί η ιδιωτική ασφάλεια ; Όταν ο μπαμπάς προτιμάει το 
παιδί να ξεκινήσει ξένη γλώσσα όταν είναι πλέον 9-10 ετών , απλά για να πει και να περάσει η γνώμη του; Όταν ο 
μπαμπάς εκφράζοντας ρατσιστικές απόψεις δεν πιέζει για την αλλαγή σχολείου μόνο και μόνο γιατί το δικό του 
παιδί είναι βασιλιάς(!) ενώ τα υπόλοιπα παιδιά είναι ενός κατώτερου Θεού; Όταν ο μπαμπάς θέλει την 
συνεπιμέλεια για να έχει το δικαίωμα να παίρνει το παιδί νωρίτερα από το σχολείο( για να έχει χρόνο να παίξει 
ηλεκτρονικά) χωρίς να πρέπει να «λογοδοτήσει» στη μητέρα αφού θα τον καλύπτει η συνεπιμέλεια ; Τι είναι στην 
ουσία συνεπιμέλεια ; Συν + επιμελής = μαζί + σωστή , τακτική και συνεπής ενέργεια . 
29 Μαρτίου 2021, 14:56 | Τζαντζαρούδη Αναστασία. Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
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γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 14:23 | Ευστράτιος Αγγελακακης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 14:35 | Γιάννης Αγαπηδάκης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 14:05 | Μαυριδου Αναστασία. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 14:53 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 14:29 | Κικη Αμουτζογλου.  Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».2 
9 Μαρτίου 2021, 14:51 | Βασίλης Πλιτσικας. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:35 | Βασίλης Παπας. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:17 | Βασίλης Κοτζιας. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:37 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ. ΑΡΘΡΟ 7. Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από 
κοινού τη γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη 
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εκπροσώπηση του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την 
εκπαίδευση του τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση 
διαζυγίου η γονική μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Με την 
προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η υποχρεωτική –ισόχρονη συνεπιμέλεια. Το 
ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, εφόσον όμως 
συμφωνούν. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις 
ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; Πόσο λειτουργική θα είναι στην 
πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για την εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού; Μήπως με αυτόν τον τρόπο 
καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η 
αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες; Πως προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όταν θα βιώνει τη 
χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις 
διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, όταν δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωισμού τους και 
συνεργασίας μεταξύ τους; Πόσοι γονείς θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων; Με μαθηματική ακρίβεια 
οι οικονομικά ασθενέστεροι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη 
διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το συμφέρον του παιδιού τους. 
29 Μαρτίου 2021, 13:46 | Βασίλης ΚΟΖΟΝΑΚΗΣ. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:14 | Κυριακή Σαββουλίδου. Κοινή ανατροφή, 50 – 50, Εναλλασσόμενη Κατοικία. 
29 Μαρτίου 2021, 13:01 | Βασίλης ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:37 | Βασίλης ΓΚΟΥΜΑΣ. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:37 | Εμμανουέλα Αλεξάκη. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 13:49 | Βαλλια Γεωργάκη. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:54 | Βαγγελης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:04 | Μαρια Αλεξακη. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
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συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 13:18 | Βαγγέλης Τζιαβολιας. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:16 | Βαγγέλης Βαμβουνακης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:13 | Σοφία Αϊβαζίδου.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 12:31 | ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:41 | Μαρία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:09 | Αριστοτέλης Δασκαλακης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:42 | Καλλιοπη Αγγελακακη. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 12:43 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΣ. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:10 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους 
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διαμένει το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:08 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:40 | Μαρίνα Αθανασίου. Δεν καταλαβαίνω γιατί ακόμα αναρωτιόμαστε για Ισότητα 
γονέων.50/50 ίσος χρόνος και για τους δύο γονείς,εναλλασσόμενη κατοικία.Εχουν ανάγκη τα παιδιά να παίζουν 
και να διαβάζουν και στα δυο τους σπίτια.Και να αποφασίζουν σε όλα από κοινού και εξίσου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:23 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:22 | Αντώνης Στυλιανακης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:08 | Αντώνης ΠΕΤΡΑΚΗΣ.   Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:49 | ΑΝΝΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗ. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:53 | Ανδρέας Μαρκακης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:34 | Ανδρέας Αλεξανδρακης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:37 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΩΣ. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:27 | Αλέξανδρος Χριστοπουλος. Άρθρο 7. . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους 
διαμένει το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
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29 Μαρτίου 2021, 11:30 | Αλέξανδρος Χατζηπαναγιωτης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους 
διαμένει το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:47 | Αλέξανδρος Κτιστακης. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:55 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝ. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:22 | Βαρσος Μαριος. αν θελουμε να ειμαστε ευρωπαιοι κ οχι απλα να λεγομαστε κ να 
αγνοουμε συνθηκες κ ψηφισματα οπως το 2079/2015,θα πρεπει ο ορος ¨γονεας που συνηθως διαμενει το 
τεκνο¨να αναδιατυπωθει ως ο ¨γονεας που διαμενει με το παιδι εκ περιτροπης η εν αλλαξ»… ο ορος ¨απο κοινου 
κ εξ ισου ασκειται η γονικη μεριμνα¨θα πρεπει να αναδιατυπωθει κ να συμπεριληφθει κ ο ορος ¨απο κοινου κ εξ 
ισου ασκειται η γονικη μεριμνα κ επιμελεια¨…. Σωστε τα παιδια μας απο την γονεικη αποξενωση. 
29 Μαρτίου 2021, 10:33 | Ακης Μαυρακης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:21 | Πελοπίδας Α. Η διάταξη ότι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
λογοδοτεί καθημερινώς κρίνεται ανεφάρμοστη και παράνομη καθώς παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ περί 
ιδιωτικότητας. Πρέπει να την αφαιρέσετε οπωσδήποτε. Προσβάλλει βάναυσα παιδιά και γονείς. 
29 Μαρτίου 2021, 10:00 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣ. Άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:01 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:33 | Αστέριος Τακίρης. Το συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό διατυπώνεται στο ψήφισμα 
2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να ανατρέφεται το ίδιο, ΙΣΟΧΡΟΝΑ και με τους δύο γονείς του.  
Αυτό δεν πρέπει να σταματά όταν υπάρχει διαζύγιο των δυο γονέων. Οι γονείς σταματούν να είναι σύζυγοι, δεν 
σταματούν όμως να είναι γονείς του παιδιού ποτέ. Η βίαιη αποδέσμευση του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού, 
αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο δημιουργίας της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά «υποχρεώνονται» και 
«αναγκάζονται» να ζουν, να αγαπούν και να μεγαλώνουν με τον έναν γονιό. Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική 
κακοποίηση.Όταν δεν συντρέχουν λόγοι απομάκρυνσης του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού (βία, σεξουαλική 
κακοποίηση κτλ) δεν θα πρέπει να υπάρχει αποξένωση του γονέα από το παιδί.Οι παραβατικοί γονείς δεν γίνεται 
να καθορίσουν το νέο νομοσχέδιο, αφού η Συνεπιμέλεια δεν αφορά τους παραβατικούς γονείς.Όταν ο γονέας 
θέλει και μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του, θα πρέπει να του επιτρέπεται να είναι κανονικός 
γονιός με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. και όχι ένας απλός επισκέπτης.Η εποχή που ο πατέρας εργαζόταν και 
η μητέρα καθόταν στο σπίτι, δεν υπάρχει πια. Οι δυο γονείς συμμετέχουν πλέον ενεργά στην εργασία και στο 
σπιτικό τους.Ο παλιός νόμος που σε περίπτωση «ασυμφωνίας» έδινε απλόχερα τα πάντα στην μητέρα, θα πρέπει 
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να αλλάξει αφού μόνο κακό έφερε στην κοινωνία, αλλά κυρίως στην ψυχική υγεία του παιδιού.Οι δυο γονείς θα 
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην ανατροφή (μέριμνα και επιμέλεια) του 
παιδιού.Αν οι δυο γονείς «υποχρεωθούν» να καθίσουν και να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού χωρίς η μια 
πλευρά να γνωρίζει ότι τα παίρνει όλα σε περίπτωση ασυμφωνίας, τότε θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο καλό 
στη ζωή του παιδιού.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς έχουν λόγο 50-50 για όλα τα θέματα που αφορούν 
το παιδί.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς είναι ίσοι χωρίς να υπερτερεί ο ένας έναντι του 
άλλου.Συνεπιμέλεια σημαίνει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για τους δυο γονείς.Αν ο ένας γονέας 
εσκεμμένα δεν θέλει συνεργασία, γιατί τα θέλει όλα σύμφωνα με το παλιό νόμο, την στιγμή που ο άλλος γονιός 
είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να προσφέρει στην ανατροφή του παιδιού, τότε να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ να 
συνεργαστεί. Αν η «τεχνιτή ασυμφωνία» συνεχίζεται, αυτό να αποτελεί κακή άσκηση μέριμνας και επιμέλειας του 
παιδιού.Η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ψήφισμα που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού 
να ανατρέφεται το ίδιο από τους δυο γονείς του.Η Συνεπιμέλεια (ή η ίση μέριμνα όπως ανέλυσε ο Υπουργός κος 
Τσιάρας, αν η επιμέλεια ενσωματωθεί στην μέριμνα και δεν υπάρχει διαχωρισμός τους) θα φέρει την ψυχική 
ηρεμία στο παιδί. Με την Συνεπιμέλεια θα σταματήσει να αποτελεί το παιδί λάφυρο και μέσο αντεκδίκησης 
μεταξύ των γονιών και κυρίως θα σταματήσει να εργαλειοποιείται.Το κύριο συστατικό της Συνεπιμέλειας είναι η 
Συν-απόφαση και η Συν-εργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί.Για την πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει το παιδί την δυνατότητα να ανατρέφεται ισόχρονα, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, και από τους δυο γονείς του.Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον γονιό που επιθυμεί 
να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού να μπορεί να είναι όσο γίνεται περισσότερο κοντά στο παιδί του. Θα 
πρέπει να διευκολύνονται περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση ώστε να βρεθούν κοντά στο 
παιδί τους και να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του.Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και Εναλλασσόμενη Κατοικία 
Η ίση ανατροφή του παιδιού από τους δυο γονείς προϋποθέτει ίσο χρόνο επικοινωνίας αλλά και εναλλασσόμενη 
κατοικία.Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της απόστασης θα πρέπει να δίνεται ο ανάλογος χρόνος σε 
διακοπές και αργίες στον γονιό που ζει μακριά, ώστε να καλυφθεί το ισόχρονο και να σταματήσει ο γονιός αυτός 
να είναι επισκέπτης στη ζωή του παιδιού του.Οι τρεις “αγχωμένες” ώρες δυο φορές την εβδομάδα και οι 2 
διανυκτερεύσεις τον μήνα δεν αποτελούν επικοινωνία γονέα με το παιδί του, αλλά τον καθιστούν επισκέπτη.Δεν 
γίνεται να συντηρηθούν ή να αναπτυχθούν σχέσεις γονέα και παιδιού με αυτές τις πρακτικές.Ο Ίσος Χρόνος 
Επικοινωνίας και η Εναλλασσόμενη Κατοικία θα φέρει ισορροπία στο παιδί και θα του δώσει όλα τα απαραίτητα 
ψυχικά εχέγγυα για να έρθει ολοκληρωμένο στην κοινωνία ως ενήλικος αργότερα.Το παιδί μπορεί να 
εναλλάσσεται ομαλά στις δυο κατοικίες που θα είναι στον ίδιο δήμο ή σε κοντινή απόσταση. Δεν γίνεται 
“μπαλάκι”. Αντίθετα μπαλάκι μπορεί κάλλιστα να γίνεται όταν αναγκάζεται να πάει επίσκεψη για λίγες ώρες και 
να επιστρέψει, όπως συμβαίνει σήμερα.Ο τρόπος που θα κατανεμηθεί ο ίσος χρόνος θα γίνεται μέσα από την 
συνεργασία των δυο γονέων, πχ τρεις μέρες στο ένα σπίτι, τρεις μέρες στο άλλο ή μια εβδομάδα στο ένα σπίτι, 
μια εβδομάδα στο άλλο.Η Συνεπιμέλεια σημαίνει δυο ίσοι γονείς. Δεν σημαίνει ένας γονιός και ένας επισκέπτης. 
Ο χρόνος επικοινωνίας θα καθορίζεται από το 1/3 του συνολικού χρόνου για τον κάθε γονιό με βάση να πάνε και 
οι δυο προς το 1/2, εφόσον ο κάθε γονιός θέλει να συμμετέχει. Δεν θα αποφασίζει ο ένας γονιός αν θέλει τον 
άλλον γονιό στην ζωή του παιδιού. Αν η απόσταση δεν επιτρέπει το απόλυτο 50-50 στον χρόνο, αυτός να 
μοιράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας περισσότερο χρόνο στον γονέα που βρίσκεται μακριά σε 
διακοπές και αργίες.Όλες οι επιστημονικές μελέτες συνηγορούν ότι η Συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο επικοινωνίας και 
εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που απαιτείται για την άρτια ανάπτυξη του παιδιού. Δεν υπάρχει καμιά 
μελέτη που να λέει ότι κάνει καλό να αποκόπτεται το παιδί από τον ένα γονιό του μετά το διαζύγιο. Οι εξαιρέσεις 
των παραβατικών γονέων που φυσικά και δεν πρέπει να επιζητούν συνεπιμέλεια, δεν γίνεται να καθορίσουν την 
τύχη όλων των γονέων που θέλουν, μπορούν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού τους.Οι 
μόνες αντιδράσεις για την σωστή αλλαγή του οικογενειακού δικαίου προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες 
οργανώσεις που το προεδρείο τους δεν εκπροσωπεί την άποψη ούτε των μελών τους. Χαρακτηριστικό είναι πως 
ενώ γυναικείες οργανώσεις είναι κατά τις συνεπιμέλειας, υπάρχουν χιλιάδες μαμάδες, γιαγιάδες, θείες, αδερφές 
κτλ που είναι υπέρ της συνεπιμέλειας.Έχει δημιουργηθεί μια ατέλειωτη γενιά χωρισμένων γυναικών που 
στοχεύουν απλά στα χρήματα της διατροφής ενώ πολλές φορές αυτήν δεν την προσφέρουν για την ανατροφή του 
παιδιού για την οποία προορίζεται.Να μην αφεθεί κανένα παραθυράκι στην μητέρα που θέλει να επωφεληθεί της 
διατροφής και δημιουργεί σενάρια ασυμφωνίας για να μην συνεργαστεί.Τα παιδιά καταλαβαίνουν και όπως λέει 
ο λαός μας, όλα εδώ πληρώνονται. Όμως είναι πραγματικά άδικο για τα παιδιά να εργαλειοποιούνται με την 
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βοήθεια του νόμου και να χάνουν ουσιαστικά χρόνια της ζωής τους, ζώντας μια συνεχόμενη πίεση.Όταν οι δυο 
γονείς με ίσους όρους βρεθούν σε ένα τραπέζι με την υποχρέωση να τα βρουν για το καλό του παιδιού, τότε θα 
καταφέρουμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνία που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας.Στην αναμόρφωση του 
οικογενειακού δικαίου το παιδί να είναι το κέντρο και όχι το συμφέρον του ενός γονέα.Τα παιδιά καταλαβαίνουν 
αλλά περιμένουν από εμάς τους μεγάλους να πλάσουμε ένα καλύτερο κόσμο για να ζουν χωρίς πίεση, χωρίς να 
εργαλειοποιούνται, χωρίς να αποτελούν λάφυρο.Τα παιδιά θέλουν αγάπη και να νιώσουν ξανά παιδιά!!! 
29 Μαρτίου 2021, 10:33 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:56 | Μαριέττα Παπαδάτου-Παστου.Είμαι Επίκουρη Καθηγήτρια Νευροψυχολογίας στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ. Με αυτήν μου την ιδιότητα και διαβάζοντας προσεκτικά 
τη σχετική βιβλιογραφία, έγγραψα τα δύο κείμενα παρακάτω στον Τύπο. Mπορείτε να βρείτε άρθρο μου σχετικά 
με το ότι η συνεπιμέλεια είναι η ενδεδειγμένη λύση και στην περίπτωση υψηλών συγκρούσεων, πάντα με βάση 
την επιστημονική βιβλιογραφία στην οποία υπάρχουν ιστοσύνδεσμοι. Άρθρο μου στα ΝΕΑ υπέρ της 
συνεπιμέλειας.Σε σχέση με το νομοσχέδιο καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο παρόν νόμος πρέπει να διασφαλίσει 
το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται ουσιαστικά και ισόχρονα και από τους δύο γονείς. Για να επιτευχθεί 
αυτό όμως θα πρέπει να γίνουν οι ορισμένες αλλαγές στο σχέδιο νόμου, τις οποίες παραθέτω σε κάθε άρθρο 
ξεχωριστά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.  Αλλαγές στο Άρθρο 1. Σκοπός. Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.  Αλλαγές στο Άρθρο 3. Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Άρθρο 56. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν από τη διάσπαση της συμβίωσης ή την κατοικία του κάθε γονέα τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του 
γονέα με τον οποίο συνήθως διαμένει. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία καθένα 
εκ των γονέων του ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί 
υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Αλλαγές στο Άρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Άρθρο 1511. Άσκηση 
και διατήρηση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου, και ανάθεση αυτής σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
στον ένα εκ των δύο2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από φυσική και ισόχρονη 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες οικίες 
των γονέων του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση διατήρηση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου και του παιδιού, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.4. Ανάλογα 
με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική 
με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν 
αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής, και να τηρείται αρχείο σχετικών πρακτικών μαγνητοφώνησης 
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας.Αλλαγές στο Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. «Άρθρο 1513. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με 
τους οποίους διαμένει το τέκνο αναλογικά, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Αλλαγές στο Άρθρο 8. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του 
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Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της 
στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς 
και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι 
λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ 
ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει 
σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να 
διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον 
διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της 
πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των 
γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις 
τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας.Αλλαγές στο Άρθρο 10 
Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ. Άρθρο 1516. Πράξεις από τον ένα γονέα. Ο καθένας 
από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν 
πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε 
ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου 
αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου, τα 
οποία είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.Αλλαγές στο 
Άρθρο 12.  Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα. Άρθρο 1519. Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η επιμέλεια γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων 
ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από 
τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, 
ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν 
αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα 
που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με 
το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας 
του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των γονέων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική 
περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το 
πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Αλλαγές στο Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚ.  Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
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καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός 
ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας 
για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (συμφωνα με τον ΑΚ 1511), 
εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να 
διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Αλλαγές στο Άρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης.  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη 
διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς 
του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με 
κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της 
γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:39 | Μαργαρίτα Κ. Κύριε Τριάρα,αναγνωρίζω την ανάγκη ενός νόμου εξελιγμένου 
,φτιαγμένο στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειαςΑναρωτηθειτε παρακαλώ αν είναι ένας τέτοιος νόμος αυτός. 
29 Μαρτίου 2021, 10:20 | Γιάννης Φαής. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:07 | Χριστοδουλακης Μιχάλης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:14 | Σταύρος Ζεμπίλης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:45 | Μαθιουδάκης Παντελής. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει 
το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:11 | Βασιλική Αδάμου. Ο καταναγκαζτικός κ οριζόντιος χαρακτήρας της συνεπιμέλειας όπως 
προωθείται από το νομοσχέδιο μόνο προβλήματα θα επιφέρει.Τέτοιο αναγκαστικό μέτρο δεν κουμπώνει σε όλες 
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τις περιπτώσεις κ δεν είναι για το συμφέρον του παιδιού. Η συνεπιμέλεια πρέπει να έχει συνενετικό χαρακτήρα 
μόνο έτσι θα λειτουργήσει. 
29 Μαρτίου 2021, 10:32 | Mιχαλης Παγκαλακης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:45 | Αλέξανδρος. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου ισότιμα τη γονική μέριμνα, με αδιάσπαστες γονικές ευθύνες. Ο γονείς με τους 
οποίου διαμένει το τέκνο στα πλαίσια της από κοινού ανατροφής, επιχειρούν αναλογικά τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:50 | Μανώλης Χατζηδακης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 09:30 | Άννα Γεωργίου. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 09:27 | Δασκουλίδης Γιάννης. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το 
τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 09:19 | ΤΖΕΝΗ ΦΑΊΣ Ιω. Άρθρο 7. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο 
ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 03:36 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 03:54 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 02:46 | ΟΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
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γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 02:45 | ΤΟΜΟΓΛΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 02:23 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 02:39 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 02:35 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 02:51 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 01:53 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 01:40 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
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το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 01:24 | ΚΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 01:11 | ΜΑΝΟΥΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚΔιαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 01:58 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 01:30 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ. Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 00:54 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 00:31 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 00:42 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ. Τι εννοεί ο νομοθέτης, με τον όρο ‘ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο’. Κατά την διάρκεια της έγγαμης σχέσης, τα τέκνα διαμένουν σε κοινή κατοικία και με τους δυο γονείς. Μετά 
την λύση του γάμου, ποιος θα είναι ο γονέας που διαμένει με το τέκνο? Πως θα ορίζεται αυτό και ποια θα είναι 
τα κριτήρια? Το πνεύμα το νόμου, προωθεί το από κοινού και εξίσου. Ο όρος αυτός είναι τελείως αντίθετος, με 
αυτό το πνεύμα. Υπάρχει ασάφεια και αοριστία, που δυστυχώς θα παρερμηνευθεί από τους δικαστικούς 
λειτουργούς. Αυτή η φράση μας γυρίζει πίσω, σε καθεστώς ανάθεσης αποκλειστικής επιμέλειας, με έμφυλα, 
σεξιστικά και ρατσιστικά κριτήρια. Το άρθρο πρέπει πρωτίστως ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική μέριμνα, 
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επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει 
την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη 
μπορεί ν’ αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση 
αδυναμίας (γ) σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του 
τέκνου, ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή, το τέκνο μπορεί να διαμένει 
εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο, 
περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη 
σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. 
29 Μαρτίου 2021, 00:55 | ΘΩΜΑΣ ΛΕΒΑΣ. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
28 Μαρτίου 2021, 23:35 | θεμης π. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ!ΕΝΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. 
28 Μαρτίου 2021, 21:50 | Κωστας. ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. 
28 Μαρτίου 2021, 21:13 | Αλεξανδρα. ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. 
28 Μαρτίου 2021, 21:23 | Αννα. ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. 
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28 Μαρτίου 2021, 21:48 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. Είμαι πατέρας ενός ανήλικου τέκνου 4 ετών. Η γυναίκα μου διορισμένη 
δημόσιος υπάλληλος ζήτησε μετάθεση επειδή έχει την επιμέλεια και επειδή δεν της αρέσει εδώ (εγωιστικό). Εμένα 
αυτό το κράτος πως θα με προστατέψει από το να μην έχω το παιδί μου στον ίδιο νομό? Το ότι χώρισαν ένα 
ζευγάρι δεν σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να χάσει έναν απο τους δυο του γονείς. Είμαστε ενεργοί μπαμπάδες, 
θέλουμε το καλό το παιδιών μας. Είναι το αίμα μας. Δεν δεχόμαστε να στερούνται τα παιδιά μας κανέναν γονέα 
και ούτε να είμαστε γονεις 5 μέρες τον μήνα και οι χρηματοδότες σε αυτά μόνο, θέλουμε ισότητα κύριοι!!! Τα 
παιδιά δεν έχουν φτέξει σε κανέναν. Τα παιδιά δεν τα ρώτησε ποτέ κανένας πως μπορεί να αισθάνονται!!!!Το ότι 
γυναίκα φέρνει στον κόσμο ένα παιδί δεν σημαίνει και ότι θα το αποξενώσει απο τον άλλον γονέα. Είναι 
άδικο!!!Ισότητα και μόνο ισότητα. Τα παιδιά θα κερδίσουν κανείς άλλος!!! 
28 Μαρτίου 2021, 15:43 | Ευστάθιος Τσουγγάνης. Η γονική μέριμνα θα πρέπει να είναι αδιασπαστη από την 
επιμέλεια και εφόσον πληρούνται κατάλληλες προϋποθέσεις να είναι ισόχρονη με εναλλασσόμενη κατοικία. 
28 Μαρτίου 2021, 14:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, την 
οποία εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. 
28 Μαρτίου 2021, 13:29 | ARGIRO. Άρθρο 7.  Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου Το άρθρο 1513 ΑΚ πρέπει πρωτίστως 
ν’ αναφέρει τους όρους «κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του προσώπου του τέκνου». Το συμφέρον 
του τέκνου από το νομοθέτη και αυτό επιβάλλει την από κοινού ανατροφή του τέκνου από τους δύο γονείς. Άρα 
ο κανόνας πρέπει να είναι το δικαστήριο να μη μπορεί ν’ αφαιρέσει την επιμέλεια ενός γονέα παρά μόνο (α) σε 
περίπτωση κακής άσκησης (β) σε περίπτωση αδυναμίας (γ) σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων. Πρέπει να 
οριστεί με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και 

μέσα σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο 
αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν 
μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. 
28 Μαρτίου 2021, 13:45 | Γεώργιος Βοργιάς. Προτείνω να γίνει ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – 
διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης 
συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
28 Μαρτίου 2021, 12:14 | Αλέξανδρος Δουρίδας. Ο όρος γονέας με τον οποίο το παιδί συνήθως διαμένει καταργεί 
την ισότητα των δύο γονέων. Τα παιδιά έχουν 2 γονείς , 2 σπίτια σε κοντινή απόσταση και ανατρέφουν ισόχρονα 
και ισότιμα τα παιδιά τους με πολύ αγάπη.Πρόταση μου.Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. Ο τίτλος και το άρθρο 1513 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1513. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 
ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι 
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
28 Μαρτίου 2021, 12:39 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Κύριε υπουργέ είμαι μητέρα δύο υπέροχων αγοριών. Με 
το σύζυγό μου έχουμε χωρίσει εδώ και ενάμιση χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καθόλου υπέρ της 
συνεπιμέλειας στην αρχή. Όμως μετά από ένα διάστημα κατάλαβα ότι είναι το καλύτερο. Και δεν μιλάω για εμάς. 
Αλλά για τα παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ηρεμία στην ψυχούλα τους. Ξέρουν ότι θα έχουν επαφή και 
με τους δύο γονείς.Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τους λόγους που χωρίζει ένα ζευγάρι.αυτό που 
μπορούν όμως να καταλάβουν είναι ότι δεν χάνουν κανέναν από τους δύο.φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν 
δικλείδες ασφαλείας για τους κακοποιητικος γονείς. Όμως αν και οι δύο είναι ικανοί,τότε δεν θεωρώ καθόλου 
σωστό να υπερτερεί ο ένας έναντι του άλλου. Με λίγη μόνο προσπάθεια εμείς τα έχουμε καταφέρει. Φτιάξτε 
σωστά το νομοσχέδιο για να τα καταφέρουν και οι υπόλοιποι.Αναλογιστείτε μόνο αν ήσασταν εσείς στη θέση του 
γονέα (είτε του πατέρα είτε της μητέρας) που δεν θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του παιδιού του,πόσο δύσκολα 
θα νιώθατε.Πιστεύω σε εσάς και στις καλές προθέσεις σας όμως δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτά που 
θεωρείται σωστά θα έρθουν ως νομος.για αυτό σας λέω βάλτε πλάτη για ένα καλύτερο κόσμο μία καλύτερη 
Ελλάδα και παιδιά γεμάτα υγεία και χαρά. 
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28 Μαρτίου 2021, 11:56 | Σταυρούλα Μπάκου. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
«Άρθρο 1513. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους 
οποίους διαμένει το τέκνο αναλογικά, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
28 Μαρτίου 2021, 11:12 | Χαρούλα Γιώτη. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
«Άρθρο 1513. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους 
οποίους διαμένει το τέκνο αναλογικά, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
28 Μαρτίου 2021, 11:42 | Γρηγόρης Γιαννακάκης. Άρθρο 7.. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
ΑΚ. «Άρθρο 1513. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με 
τους οποίους διαμένει το τέκνο αναλογικά, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
28 Μαρτίου 2021, 11:31 | Νικο; Ζιογάλης. Άρθρο 7.  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
«Άρθρο 1513 Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο επιχειρεί Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο αναλογικά, επιχειρούν τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. 
28 Μαρτίου 2021, 10:25 | Σπύρος ΓΕΡΟΝΤΑΣ. Έχει ο κ ο πατερας δικαίωμα να διαβάσει το παιδί του για το σχολείο 
, να το πάει σχολείο, να το πάει στα αθλήματα του , στα αγγλικά , έχει δικαίωμα να είναι κ αυτός στην 
καθυμερινοτητα του…. το έχει ανάγκη η ψυχική υγεία του παιδιού να βλέπει κ τους δυο γονείς τον ίδιο χρόνο μέσα 
στην βδομάδα…. βοήθησε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν με όσο το δυνατόν λιγότερα πρόβλημα κ ανασφαλείς .. 
50/50 στην επιμέλεια είμαι κάτι που πρέπει να επιβάλετε από τον νόμο. 
28 Μαρτίου 2021, 08:42 | Σοφία. Το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίζει για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η 
υποχρεωτική συνεπιμέλεια αγνοεί το τι μπορεί να συμβαίνει σε κάθε οικογένεια, περιπτώσεις κακοποίησης ή 
ακαταλληλότητας του ενός γονέα για τον οποιονδήποτε λόγο. Θα μπορούσε να έχει γενικότερη ισχύ αν υποθέταμε 
ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου η ενδοοικογενειακή και η έμφυλη βία έχουν ελαχιστοποιηθεί, η ανισότητα στην 
εργασία και τα ποσοστά γυναικείας ανεργίας έχουν μειωθεί και υπάρχει αποτελεσματική πρόνοια ως προς τέτοια 
ζητήματα. Στην Ελλάδα η κατάσταση απέχει πολύ από κάτι τέτοιο, επομένως το νομοσχέδιο δεν πρέπει να 
ψηφιστεί. 
28 Μαρτίου 2021, 01:16 | ΑΑ. Κοινή φροντίδα και ανατροφή . Ίσος χρόνος και από κοινού Επιμέλεια του τέκνου . 
Ο πατέρας είναι ένας και μοναδικός . Εναλλασσόμενη κατοικία . 
27 Μαρτίου 2021, 21:36 | ΙΩΑΝΝΑ Κ. Μα για θέματα καθημερινότητας θα πρέπει να ενημερώνει τον άλλον 
γονέα;; οι ασκοί του Αιόλου θα ανοίξουν! Ο γονέας που θα έχει την επιμέλεια θα καταντήσει να ζει με τον φόβο ! 
Δεν έχει καμία λογική και η διάταξη αυτή είναι παντελώς ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΗ στην πράξη! Δικηγόρος. 
27 Μαρτίου 2021, 21:01 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ. Προτείνω την παρακάτω διατύπωση στο εν λογού εγχείρημα 
:Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα.Ο ανήλικος διαμένει εναλλάξ στις κατοικίες τους και ο γονέας με τον οποίο εκ περιτροπής κάθε 
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φορά διαμένει το τέκνο ,επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Με εκτίμηση στο έργο σας Δημήτρης Καραγιώργος. 
27 Μαρτίου 2021, 16:52 | Σπυριδούλα. Το ψήφισμα 2079/2015 καθώς και στις ευρωπαικές χέρες της ένωσης που 
έχουν νομοθετήσει συνεπιμέλεια τα τελευταία 20 χρόνια σουηδία,γαλλία δανία,βέλγιο δεν προβλέπουν γονέα 
που διαμένει το τέκνο και γονέα που έρχεται σε επικοινωνία …αλλά συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία! 
εβδομάδα/εβδομάδα. Ας συμπορευτούμε με την Ευρώπη του 21 αιώνα με ίσο χρόνο κοινή ανατροφή και 
εναλλασσόμενη κατοικία. 
27 Μαρτίου 2021, 15:20 | Χριστίνα Δάλλα. Προτείνω τις παρακάτω αλλαγές: Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ «Άρθρο 1513. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. 
Οι γονείς με τους οποίους διαμένει το τέκνο ισόχρονα, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
27 Μαρτίου 2021, 14:56 | Άλλεν Φίλιπ Σαρπ. Ισος χρονος και για τους 2 γονεις!!50 50 και για τους δυο γονεις!Τα 
παιδια εχουν πολύ αναγκη και τους δυο γονεις!Το νομοσχεδιο πρεπει να ισχυσει απο σημερα και με αυστηρά 
κριτήρια. 
27 Μαρτίου 2021, 12:59 | Ζωη. Ισος χρονος και για τους 2 γονεις!!50 50 και για τους δυο γονεις!Τα παιδια εχουν 
μεγαλη αναγκη και τους δυο γονεις!Το νομοσχεδιο πρεπει να ισχυσει απο σημερα!! 
27 Μαρτίου 2021, 10:29 | Βασιλική Μ.Κατανοώ ότι το πνέυμα του νόμου επιχειρεί να βοηθήσει τους γονείς που 
επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της επιμέλειας ενώ δεν είναι στις προθέσεις ή δυνατότητές του, αλλά η 
υποχρεωτικότητα του νόμου δυσχεραίνει τα πράγματα. Δυστυχώς οι περιπτώσεις οικογενειακής και ψυχολογικής 
βίας είναι πάρα πολλές για να ισχύει η αρχή της συνεπιμέλειας μέχρι την έκοδση δικαστική απόφασης (περίπου 5 
χρόνια). 
27 Μαρτίου 2021, 02:48 | Μαρία Κοντογιάννη. Η γονική μέριμνα ασκούταν από κοινού. Προς τι η τροποποίηση?Η 
έκφραση «από κοινού και εξίσου» είναι καταστροφική. Η διαδοχική εναλλαγή στην άσκηση των λειτουργιών της 
γονικής μέριμνας ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ το συμφέρον του τέκνου, γιατί δημιουργεί αβεβαιότητα και αστάθεια στη ζωή 
του.Την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου, θα την λάβετε υποψή στα 
παρακάτω;Πότε θα προβείτε σε δημόσιο αντίλογο? Δε βρίσκετε κραυγαλέο το ότι δεν έχετε ακόμη συνομιλήσει 
με το σύνολο των γυναικών, μητέρων, Ψυχιάτρων, Δικηγόρων κ.α. παρά μόνο με ένα άντρικό κίνημα γνωστών 
συμφερόντων?Πως εννοείται ότι είναι προς το καλό του τέκνου να μην μπορεί καν να εγγραφεί σε κάποιο σχολείο, 
λόγω αδυναμίας συμφωνίας των γονέων του? Θα περιμένει τα δικαστήρια? Η θα προχωρούν οι γονείς σε 
αυτοδικίες?Για ποιό λόγο η διασφάλιση του χρόνου του τέκνου και με τους δύο γονείς πρέπει να συνεπάγεται την 
συναπόφαση και συνεπιμέλεια? Σε πολεμικά διαζύγια αυτό θα είναι καταστροφικό.ΜΟΝΟ οι δικαστές μπορούν 
να Εξειδικεύσουν. 
7 Μαρτίου 2021, 01:26 | Σπυριδούλα Καραγιάννη. ο όρος ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, και η διάκριση 
που θα συνεχιστεί να γίνεται με τα 1/3 που θα κυνηγάνε οι γονείς, είναι αντίστοιχα με τα σημερινά αποκλειστικής 
επιμέλειας. Το τέκνο έχει 2 γονείς, 2 σπίτια, μένει σε μία περιοχή. 
26 Μαρτίου 2021, 21:03 | ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Ο γονέας με τον οποίον δεν διαμένει συνήθως το τέκνο δεν πρέπει 
απλά να ενημερώνει τον άλλον γονέα αλλά όλες τις αποφάσεις να τις παίρνουν μαζί οι γονείς. Δεν πρέπει να 
ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλον γονέα και άν ναι με ποια κριτήρια και ποιος θα το αποφασίζει? 
26 Μαρτίου 2021, 21:54 | Μπατσακουτσας Δημήτρης. Μετα την πρόταση «..απο κοινου και εξίσου τη γονικη 
μεριμνα..» να προστεθει και να γινει «..απο κοινου και εξίσου την γονικη μεριμνα η οποία περιλαμβανει την 
επιμέλεια και είναι αδιασπαστη. Οι γονεις με τους οποίους διαμενει το τεκνο αναλογικα, επιχειρουν τις 
πραξεις..»Παρατηρηση 1 : οι διορθωσεις αυτές να γίνουν προκειμένου και οι δυο γονεις να έχουν ίσο χρονο με το 
τέκνο να μην υπάρχει μονομερείς πραξεις από τον ένα γονέα διασφαλιζοντας πάντα το συμφερον και τα 
δικαιωματα του τέκνου εχοντας ισοτιμη ανατροφη και από τους δυο γονεις καθως αποτελεί δικαιωμα του παιδιου 
συμφωνα με τον Ν.2101/1992 «Κυρωση διεθνους συμβασης για τα δικαιωματα του παιδιου καθως και εφαρμογη 
του Αρθρου 4 του Συνταγματος της Ελλάδας περι ισότητας των Ελλήνων πολιτων. 
26 Μαρτίου 2021, 19:39 | Μανώλης. Πρόταση αλλαγών στο Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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ΑΚ. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής 
της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος διαμένει εναλλάξ στις κατοικίες τους και ο γονέας με τον οποίο κάθε φορα διαμένει 
το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
26 Μαρτίου 2021, 18:14 | Χ. Π. Δικηγόρος.«… Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.».Δηλαδή, αναφορικά με τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας, θα τον ενημερώνει πριν μαγειρέψει, πριν 
το ταΐσει, πριν ντύσει, πριν το κάνει μπάνιο?Αδιανόητα πρόχειρες παρεμβάσεις στο κείμενο του ΑΚ. 
26 Μαρτίου 2021, 18:05 | Χ. Π. Δικηγόρος. Το «και εξίσου» πρέπει να απαλειφθεί.Το από κοινού είναι αρκετό. 
26 Μαρτίου 2021, 17:27 | Οδυσσέας Μποστάνογλου. Να γίνει αντικατάσταση στο 1ο Εδάφιο του Άρθρου 1516 
της συγκεκριμένης αναφοράς με την ακόλουθη «κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα και της 
σύμφωνης γνώμης του/της σε κάθε άλλο αντικείμενο, πλην αυτών που άπτονται της διατροφής, ένδυσης και 
ψυχαγωγίας». Έτσι, θα αποφευχθεί η κατάχρηση από τους γονείς. Και δεύτερον να συμπεριληφθεί ότι στον όρο 
γονικη μέριμνα συμπεριλαμβάνεται και η επιμέλεια ώστε να γίνει ξεκάθαρο ότι το νομοσχέδιο μιλάει για 
πραγματικά κοινή επιμέλεια και όχι για επιμέλεια του ενός γονέα που κανει ότι θέλει εκείνος εργαλειοποιωντας 
τα παιδιά για να αρπάξει μια διατροφή την οποία ούτε έχετε ιδέα πως βγαίνει με τόση ανεργία. Οι μέρες να είναι 
από κοινου 50-50 όπως και τα έξοδα του παιδιού εξημισιας. Εαν δεν έχετε σκοπό να νομοθετησετε την κοινη 
επιμέλεια τότε πολύ απλά κοροιδευετε χιλιάδες γονείς από τους οποίους στις εκλογές δεν θα βρείτε ούτε μια 
ψήφο και στην ουσία δεν έχετε σκοπό να βοηθήσετε κανένα παιδί να έχει και τους δύο γονείς και θα δίνετε το 
Δικαίωμα στον έναν γονέα να αποξενωνει το παιδί από τον άλλον γονέα δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις 
τον πατέρα. 
26 Μαρτίου 2021, 16:31 | Κωνσταντίνος Μήτρου. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται την ισότητα της γονικής 
μέριμνας, που υποτίθεται ότι ισχύει και σήμερα, που φυσικά δεν ισχύει. Όσο επιμένετε να μην αναφέρεστε στον 
όρο συνεπιμέλεια δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί τίποτα. Ο ένας γονέας κάνει ότι μπορεί στο μέγιστο των 
περιπτώσεων για να κάνει κακό στον άλλο γονέα με εργαλείο την παιδική ψυχή. Επιτέλους ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ! 
Δηλητηριάζονται οι παιδικές ψυχές και κατά συνέπεια και το μέλλον της χώρας. Ο γονέας που δεν μοιράζεται την 
επιμέλεια με τον άλλο γονέα είναι πάντα αυτός που πρέπει να κάνει την τεράστια προσπάθεια (ψυχική, χρονική, 
οικονομική) για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και ότι το παιδί του τον χρειάζετε εξίσου και ισόχρονα. 
26 Μαρτίου 2021, 15:13 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΝΕΚΗΣ. Είμαι διαζευγμένος πατέρας δυο ανηλίκων παιδιών και το θέμα το 
γνωρίζω από πρώτο χέρι. Το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στο να μην αντιμετωπίζεται ο πατέρας 
ως γονιός δεύτερης ποιότητας και να απαξιώνεται η διάθεσή του να συμμετέχει ουσιαστικά στην ζωή των παιδιών 
του και στις αποφάσεις που τα αφορούν. Θα επιθυμούσα ασφαλώς την πλήρη συνεπιμέλεια. Ελπίζω το 
νομοσχέδιο να ψηφιστεί τελικά. Ελπίζω να ψηφιστεί και από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί αν αυτή 
ταυτιστεί για άλλη μια φορά με τις μισοανδικές (κατά το μισογυνικές) απόψεις των «φεμινιστριών» του, θα πρέπει 
να αναζητήσω άλλο κόμμα να ψηφίσω στις επόμενες εκλογές.ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!!!!!!!! ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ!!!!!!!! 
26 Μαρτίου 2021, 14:55 | Ελένη Σ. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου η γονική μέριμνα ρυθμίζεται από 
το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου.Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του 
μέτρου σε όλες τις υποθέσεις ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν; 
26 Μαρτίου 2021, 13:46 | Νικόλαος Σταθης. Το νομοσχέδιο πρέπει να καθιερώνει την συνεπιμελεια με την 
πραγματική έννοια της λέξης και ισότιμο χρόνο επικοινωνίας με σχετικές βεβαίως εξαιρέσεις που θα αφορούν τον 
αποκλεισμό του γονέα κατόπιν αμετάκλητης απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. Δεν είναι νοητό ο ένας γονέας 
κυρίως η μητέρα να έχει επι πλέον προνόμια όπως συμβαίνει σήμερα που τα δικαστήρια άγνωστο γιατί 
αποφαίνονται ότι ο πατέρας πρέπει να βλέπει το παιδί του δυο φορές τον μήνα.Πρέπει επίσης να λαμβάνεται 
υπόψη ότι κάποιες μητέρες προσπαθούν με ψευδείς και ασύστολες κατηγορίες να αποκλείσουν τον πατέρα από 
οιανδήποτε επικοινωνία και στη συνέχεια προβαίνουν κυρίως σε οικονομικούς εκβιασμούς με αντάλλαγμα την 
επικοινωνία αυτή. 
26 Μαρτίου 2021, 10:44 | Στρατος Τασσος. Λάθος διατύπωσης «γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο».  
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 50-50 ΧΡΟΝΟ! Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ισόχρονη 
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παρουσία και των δυο γονέων τους στη ζωή τους! Όσο πάμε κόντρα στην ίδια την φύση τόσο αυτή θα μας 
εκδικιέται. Για να γεννηθεί ένα παιδί χρειάζεται ένας πατέρας και μια μάνα. Και να φτιάχνοντας νόμους στα 
χαρτιά, για να εξυπηρετούμε συμφέροντα, το μόνο που πετυχαίνουμε είναι δυστυχισμένα παιδιά, και 
αποξενωμένους γονείς … καμία ελπίδα. 
26 Μαρτίου 2021, 08:10 | Αντώνης Παύλου. Η διατύπωση : » ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρείται 
πράξεις ….. » Πρέπει να διαγραφεί . Το παιδί διαζευγμένων γονέων πρέπει να κατοικεί στα σπίτια και των δύο 
γονέων με ίσο χρόνο . Όλες οι πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 πρέπει γίνονται 
μόνο κατόπιν συνεννόησης και των δύο γονέων . Οι δύο γονείς πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και κανείς να 
μην έχει δεύτερο ρόλο στην ανατροφή του παιδιού του . Δεν είναι ισότητα και ισονομία κάποιος να αποφασίζει 
με απλή ενημέρωση του άλλου . 
25 Μαρτίου 2021, 23:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέαΚΙ ΑΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ, ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΟΤΕ???????????????????????? 
25 Μαρτίου 2021, 22:33 | ΓΟΝΙΣ ΑΘΗΝΑΣ. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής:«Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
γονέα». 
25 Μαρτίου 2021, 20:52 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ.  ΠΙΣΤΕΥΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΝ 
ΓΟΝΕΩΝ,(ΔΙΑΖΥΓΙΟ)ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ(ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ),Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ!!!ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ!! 
25 Μαρτίου 2021, 16:09 | Παρασκευή Δ. ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ η οποία θα ασκείται από ΚΟΙΝΟΥ και 
ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο γονείς. Ψευδής κατηγορίες, συκοφαντίες ανυπόστατες από αποξενωτές γονείς να 
τιμωρούνται ΑΜΕΣΑ με σημαντικό χρηματικό πρόστιμο ή ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας. 
25 Μαρτίου 2021, 13:19 | Μπατσακουτσας Δημήτρης. Μετα την πρόταση «..απο κοινου και εξίσου τη γονικη 
μεριμνα..» να προστεθει και να γινει «..απο κοινου και εξίσου την γονικη μεριμνα η οποία περιλαμβανει την 
επιμέλεια και είναι αδιασπαστη. Οι γονεις με τους οποίους διαμενει το τεκνο αναλογικα, επιχειρουν τις 
πραξεις..»Παρατηρηση 1 : οι διορθωσεις αυτές να γίνουν προκειμένου και οι δυο γονεις να έχουν ίσο χρονο με το 
τέκνο να μην υπάρχει μονομερείς πραξεις από τον ένα γονέα διασφαλιζοντας πάντα το συμφερον και τα 
δικαιωματα του τέκνου εχοντας ισοτιμη ανατροφη και από τους δυο γονεις καθως αποτελεί δικαιωμα του παιδιου 
συμφωνα με τον Ν.2101/1992 «Κυρωση διεθνους συμβασης για τα δικαιωματα του παιδιου καθως και εφαρμογη 
του Αρθρου 4 του Συνταγματος της Ελλάδας περι ισότητας των Ελλήνων πολιτων. 
25 Μαρτίου 2021, 13:10 | Άγγελος Ζυρνόβαλης.  «Άρθρο 1513Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των 
συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου την ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΓΟΝΕΙΣ με τους οποίους διαμένει το τέκνο, επιχειρούν 
τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
25 Μαρτίου 2021, 12:26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
!!ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ – 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 
1/3 ΧΡΟΝΟ – ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ 200 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΠΑΤΕΡΑ. Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 
ΛΟΓΩ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ. 
24 Μαρτίου 2021, 19:06 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ. Με την ισχύουσα διάταξη του 1510 ΑΚ οι γονείς ασκούν από κοινού τη 
γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και τη 
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εκπροσώπηση του τέκνου. Η επιμέλεια του τέκνου αφορά ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την 
εκπαίδευση του τέκνου καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής. Με το ισχύον δίκαιο σε περίπτωση 
διαζυγίου η γονική μέριμνα ρυθμίζεται από το Δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Με την 
προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται, με τρόπο πλάγιο, να θεσπιστεί η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ – ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
Το ισχύον δίκαιο παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια, ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί όμως η οριζόντια επιβολή του μέτρου σε όλες τις υποθέσεις 
ανεξαίρετα ή ακόμα και στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς δεν τη ζητούν? Πόσο λειτουργική θα είναι στην 
πράξη, εφόσον ανοίγει ο δρόμος και για την εναλλασσόμενη κατοικία του παιδιού? Μήπως με αυτόν τον τρόπο 
καταργείται η υποχρέωση του γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, για καταβολή διατροφής, που είναι η 
αιτία για τις πιο σφοδρές αντιδικίες? Πως προάγεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όταν θα βιώνει τη 
χρόνια αντιδικία των γονέων του, που θα προσφεύγουν αναγκαστικά στα Δικαστήρια για να επιλύσουν τις 
διαφωνίες τους για τα θέματα επιμέλειας, όταν δεν υπάρχει διάθεση υπέρβασης του εγωϊσμου τους και 
συνεργασίας μεταξύ τους? Πόσοι γονείς θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα των δικαστηρίων? Με μαθηματική ακρίβεια 
οι οικονομικά ασθενέστεροι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν τις αποφάσεις του άλλου γονέα, χωρίς τη 
διασφάλιση ότι αυτές προάγουν το συμφέρον του παιδιού τους. 
24 Μαρτίου 2021, 19:54 | Κωνσταντίνος R. Ισόχρονα και Ισόποσα τα παιδιά και με τους δύο γονείς ! 
Εναλλασσόμενη κατοικία αν μένουν κοντά οι γονείς στο σχολείο. Περισσότερο διάστημα το καλοκαίρι με τον γονέα 
που δεν θα διαμένει το παιδί συνήθως για να καλυφθεί το ελάχιστο 1/3 που θα προβλέπει ο νέος νόμος.50-50 σε 
όλα τα υπόλοιπα και στις μετακινήσεις των παιδιών, όταν υπάρχουν μεταφορές και χιλιομετρικές αποστάσεις. Και 
οι δύο γονείς το ίδιο, σε όλα.Τα παιδιά φωνάζουν ότι θέλουν φυσική Ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων τους 
στην ζωή τους ! Δεν τα ακούτε ; 
24 Μαρτίου 2021, 13:28 | Νικος. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 50-50 ΧΡΟΝΟ! Τα παιδιά 
έχουν δικαίωμα στην ισόχρονη παρουσία και των δυο γονέων τους στη ζωή τους! 
24 Μαρτίου 2021, 00:18 | Δημήτρης Δημητρόπουλος. Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 1516 ακ. Ός έξεις 
ο κάθε γονέας δίνατε να προβεί σε πράξεις επιμέλειας χωρίς την συγκατάθεση του άλλου γονέα μόνο μετά από 
έγκριση αρμόδιου ειδικού εισαγγελέα ο οποίος θα καλείται να διερευνήσει τής συνθήκες και τα μονομερώς 
καταγγελλόμενα ός προς το αληθές η ψευδές ενημερώνοντας αμφότερους τους γονείς. Σε περίπτωση όπου οι 
συνθήκες και τα γεγονότα επαληθεύονται να επιτρέπει την άσκηση περιορισμένων πράξεων επιμέλειας για 
σύντομο χρονικό διάστημα και να ασκεί τής προβλεπόμενες από των κώδικα ποινικής δικονομίας διώξεις 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου η των τέκνων που εξυπηρετείται από την ίση 
συμμετοχή στην φροντίδα και την ανατροφή του/τους και από τούς δύο γονείς. Σε περίπτωση όπου οι συνθήκες 
και τα γεγονότα δεν επαληθεύονται τότε να ασκεί τής προβλεπόμενες διώξεις οπός αυτές διατυπώνονται στον 
κώδικα ποινικής δικονομίας. Διότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να λειτουργήσει σε βάρος του συμφέροντος του 
τέκνου η των τέκνων που εξυπηρετείται από την ίση συμμετοχή στην φροντίδα και την ανατροφή του/τους και 
από τούς δύο γονείς.Η αλλαγή αυτού του άρθρου μπορεί να οδηγήσει σε έγκυρο και ταχύ εντοπισμό βίαιων και 
παραβατικών συμπεριφορών από μεριάς των γονέων σε βάρος των παιδιών και των συμφερόντων τούς. 
23 Μαρτίου 2021, 18:06 | Αναστασία. Όχι στην υποχρεωτική συνεπιμελεια. Σε πατεράδες βιεους πότες βάζετε σε 
κίνδυνο τα παιδιά μας.υπαρχουν πολλά προβλήματα οι Έλληνες πατεράδες είναι άβουλα όντα κάνουν ότι τους 
λένε οι άλλοι δεν έχουν γνώμη γνώση.η έχθρα θα βγει στα παιδιά. Όχι άλλη κακοποίηση όχι άλλη βία τι βιώματα 
θα έχουν αυτά τα παιδιά; Πρίν κάνετε ότι κάνετε σκεφτείτε λίγο. 
23 Μαρτίου 2021, 16:21 | Ηλίας Παρασκευόπουλος. Πρέπει να τονιστεί ότι οι συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου, η τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του και πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα 
(δηλαδή η παραπομπή σας στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516) δύνανται να τελεστούν από τον γονέα με τον 
οποίο συνυπάρχει το τέκνο ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που λαμβάνεται η ενλόγω απόφαση και άσχετα από τη διαμονή του ή την 
κατανομή αυτής μεταξύ των γονέων. Προφανώς αυτές οι μονομερείς αποφάσεις δεν μπορούν να επηρεάζουν τη 
ζωή του τέκνου με ουσιώδη ή/και μακροχρόνιο τρόπο.Όλες οι υπόλοιπες πράξεις με ουσιώδη ή/και μακροχόνια 
επίδραση στο τέκνο οφείλουν να αποτελούν αποτέλεσμα συμφωνίας των δύο γονέων.Δεν γνωρίζουμε τι ισχύει με 
το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1516 (αξίωση διατροφής). 
23 Μαρτίου 2021, 14:24 | Σέβη Σ. Είναι πραγματικά σοκαριστικό αυτό που πάτε να κάνετε. Θεσπίζετε την 
υποχρεωτικότητα της από κοινού επιμέλειας ως οριζόντιο μέτρο, δήθεν «κατά το συμφέρον του τέκνου». Πώς 
προστατεύεται το παιδί που είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, που το δίνετε υποχρεωτικά και οριζόντια στον 
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κακοποιητικό γονέα που δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα; Μια υπόθεση για να φτάσει στον Αρειο Πάγο μπορεί 
να φτάσει μεχρι και τα 15 χρόνια. Καταδικάζετε ένα στα πέντε παιδιά να βιάζονται και να κακοποιούνται σε όλη 
τους την παιδική ηλικία! το 90% των κακοποιητών είναι οι πατεράδες. Αυτοι, δηλαδή, με τις ανοιχτές δικαστικές 
υποθέσεις που είναι προνομιακοί συνομιλητές του κου. Τσιάρα μέσα από τα λόμπι που έχουν φτιάξει.«Ένα στα 
πέντε παιδιά θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα’ Ναυτεμπορική. Άρα ο Νομοθέτης αποδέχεται ως 
πιθανό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού του κόσμου των παιδιών. Την ίδια ώρα, θίγεται το 
πολιτικό σύστημα αν του πούμε οτι καλύπτει παιδιοβιαστές τύπου Λιγνάδη. Πάρτε το πίσω. Διαπράτετε έγκλημα. 
23 Μαρτίου 2021, 14:29 | Σέβη Σ. Με ποιον θα μένει τελικά το παιδί σε περίπτωση αντιδικίας; Ποιος θα το 
καθορίζει; Τι εννοεί ο νέος νόμος «να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Προφανώς, χωρίς να το 
λετε ευθέως, προχωράτε σε ισόχρονη άσκηση της επιμέλειας το οποίο σημαινει εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου. Την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου, θα την λάβετε υποψή 
στα παρακάτω;«Όσον αφορά τις μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της συν-επιμέλειας, καιεπομένως της 
εναλλασσόμενης διαμονής των παιδιών, στην ψυχική υγεία παιδιών και γονέων, τα συμπεράσματα είναι 
αντικρουόμενα και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, προς το παρόν τουλάχιστον, με επιφύλαξη. Οι περισσότερες 
μελέτες είναι συγχρονικές, λόγω και της πρόσφατης σχετικά εφαρμογής της χρονικής συν-επιμέλειας, τα δείγματα 
είναι μικρά, και δεν υπάρχουν διαμήκεις μελέτες που να επιβεβαιώνουν τις όποιες επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. 
Επιπρόσθετα, μελέτες που αναφέρουν θετικά αποτελέσματα, προέρχονται από χώρες με διαφορετικές κοινωνικές 
συνθήκες όπου η επιλογή της συν-επιμέλειας έχει γίνει από τους ίδιους τους γονείς με έγκριση και υποστήριξη 
των δικαστικών ή/και κοινωνικών υπηρεσιών. Επομένως, δεν αντανακλούν το ποσοστό του χρόνου που 
μοιράζονται τα παιδιά με καθένα από τους δύο γονείς, αλλά τη θετική μάλλον επίδραση της συνεννόησης και 
συνεργασίας μεταξύ των γονέων. Αντίθετα, στα συγκρουσιακά διαζύγια οι γονείς αναλώνονται στην επίλυση των 
δικών τους ενδοψυχικών και διαπροσωπικών προβλημάτων και δεν είναι σε θέση να θέσουν σε προτεραιότητα 
τις ανάγκες των παιδιών, με αρνητικές συνέπειες στον ψυχισμό και την εξέλιξή τους. Τα αίτια των γονικών 
συγκρούσεων συχνά είναι πολύ βαθύτερα, και δεν αναμένεται να λυθούν απλά με το ισόχρονο μοίρασμα της 
επιμέλειας, αλλά με κατάλληλη υποστήριξη των γονέων, όπως προτείνεται παρακάτω.». 
23 Μαρτίου 2021, 13:22 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ. Γεια σας,Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΤΟ ΚΑΛΌ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ, ΒΆΣΗ ΑΥΤΟΎ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΊΤΕ ΝΑ 
ΥΛΟΠΟΙΉΣΕΤΕ.Σύμφωνα, με τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών, αλλά και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (European Convention on Human Rights , βλ. Ψήψισμα 2079/2015 ) και 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού ( United Nations Convention on the Rights of 
the Child) ,η διατήρηση και ενίσχυση της σχέσης και με τους δυο γονείς , θεωρείται βασικό κριτήριο για μια 
ισορροπημένη ανάπτυξη και αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών.Συχνά ακούγεται το επιχείρημα , ότι η ελληνική 
κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη , να αποδεχθεί την πρακτική της συνεπιμέλειας, στην ανατροφή των τέκνων , 
όμως η πραγματικότητα το διαψεύδει.Οι νέοι πατέρες στην Ελλάδα συμμετέχουν ενεργότερα στην ανατροφή των 
παιδιών τους, σύμφωνα με δεδομένα πρόσφατης μελέτης του πανεπιστημίου Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, το 73% 
των ερωτηθέντων στην Ελλάδα θεωρεί, ότι ο πατέρας είναι εξίσου ικανός με τη μητέρα στην ανατροφή των 
παιδιών, ενώ το 86% πιστεύει ,ότι το κράτος πρέπει να θεσπίσει νόμους για τη συν- επιμέλεια.Οφείλουμε, ως μια 
ευνομούμενη, ευρωπαϊκή κοινωνία να νομοθετήσουμε υπέρ των παιδιών.Το στοίχημα για εμάς είναι να 
εξασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη ανατροφή των παιδιών και από τους δύο γονείς , τα οποία σε βάθος χρόνου δεν 
θα παρουσιάζονται, ως παιδιά «διαλυμένων οικογενειών», αλλά οικογενειών, που με τη στήριξη της πολιτείας, 
δεν στερήθηκαν το δικαίωμα ισάξιας φροντίδας και επιμέλειας και από τους δύο γονείς.Σας ευχαριστώ. 
23 Μαρτίου 2021, 13:10 | Ζαχαράτος Γιάννης Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. 
«Άρθρο 1513. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Οι γονείς με τους 
οποίους διαμένει το τέκνο αναλογικά, επιχειρούν τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
23 Μαρτίου 2021, 11:16 | ΑΡΗΣ. Ο τίτλος και το άρθρο 1513 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1513Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των 
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συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα.«Ο 
γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».»προσθήκη.  και φτάσαμε στην 
ουσία, στις πράξεις του ένα γονέα, στις διατροφές του 1516, το προσφιλέστατο αρθρο του Κου Υπουργού μας 
αλλά και των δικηγόρων, της ενάγουσας..μην τους ξεχνάμε. Ε λογικό απο αυτες τις διατροφές βγάζουν 
μεροκαματάκι οι δικηγόροι, να τους αφήσει άνεργος Υπουργός μας!! Σκίζονται για τις διατροφές των «παιδιών» 
μας. 
22 Μαρτίου 2021, 18:08 | Κοστίς Νευροκοπλής. Στο σημείο που το εδάφιο ορίζει:»εξακολουθούν να ασκούν από 
κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα» προτείνω να προστεθεί η φράση: «υποχρεούμενοι εξίσου σε 
συνεπιμέλεια».Στο σημείο του εδαφίου που αναφέρει: «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις 
πράξεις» προτείνω την επαναδιατύπωση ως εξής: » Οι πράξεις που αφορούν την φροντίδα του παιδιού ασκούνται 
από τον γονέα ο οποίος εκείνη την χρονική στιγμή συνοικεί με το παιδί, στο ένα από τα δύο σπίτια του παιδιού, 
ενημερώνοντας τον άλλο γονέα.». 
22 Μαρτίου 2021, 15:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ. Αν με το νέο άρθρο 1513ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της 
συμβίωσης ή λύσεως του γάμου, συνεχίζει να ασκείται από κοινού υποχρεωτικά η επιμέλεια του προσώπου του 
τέκνου, με ποιον θα διαμένει το παιδί σε περίπτωση αντιδικίας; Ποιος θα το καθορίζει; Τι εννοεί ο νέος νόμος «να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Προφανώς, πλαγίως προσπαθεί ο Νομοθέτης να επιβάλει μια, 
μεταξύ άλλων, ισόχρονη άσκηση της επιμέλειας που πιθανότατα μπορεί μόνο να πραγματωθεί στα πλαίσια 
εναλλασσόμενης διαμονής του τέκνου. Το νέο άρθρο περιορίζεται στην αναφορά «ο γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο», ως αν αναφέρεται σε συναινετικό διαζύγιο, όταν εκεί τα πράγματα είναι γνωστά και «περπατημένα» 
και όχι σε ένα συγκρουσιακό διαζύγιο που τα μέρη συνήθως δεν συμφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους, ενώ πολλές 
φορές χρησιμοποιούν το παιδί τους για να πλήξουν ο ένας τον άλλον.Αυτό που πραγματικά σοκάρει το νομικό 
κόσμο είναι ότι θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα της από κοινού επιμέλειας ως οριζόντιο μέτρο, πράγμα που 
αποτελεί τραγικό βήμα κοινωνικής οπισθοδρόμησης εις βάρος των γυναικών. Για πρώτη φορά με τόση 
«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ» ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ προτείνεται από το Νομοθέτη το μοντέλο της 
υποχρεωτικής συνεπιμέλειας δήθεν «κατά το συμφέρον του τέκνου». Πώς προστατεύεται όμως το παιδί που 
εγκλωβίζεται στα χέρια του θύτη ενδοοικογενειακής βίας μέχρι να «έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής» (1520 και 1532 ΑΚ); Άρα ο Νομοθέτης αποδέχεται ως πιθανό αποτέλεσμα τον εσαεί 
τραυματισμό του ψυχικού του κόσμου; Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ 
ΠΑΣΙΦΑΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ.Επί της ουσίας, στο νέο νομοσχέδιο 
απορροφάται εντελώς η έννοια της επιμέλειας από τη γονική μέριμνα. Ανέκαθεν στην ελληνική έννομη τάξη, η 
επιμέλεια περιλαμβανόταν μαζί με τις υπόλοιπες λειτουργίες στη γονική μέριμνα . Εσκεμμένα παραβλέπεται ότι 
υπήρχε ανέκαθεν η δυνατότητα «από κοινού» επιμέλειας. 
22 Μαρτίου 2021, 14:14 | ΚΑΛΠΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ. Λάθος διατύπωσης «γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο»Όχι 
απλά κοινή γονική μέριμνα ! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 50-50 ΧΡΟΝΟ! Τα παιδιά έχουν 
δικαίωμα στην ισόχρονη παρουσία και των δυο γονέων τους στη ζωή τους! 
22 Μαρτίου 2021, 12:57 | Θανάσης. Συμφωνώ και εγώ. Να μην υπάρχει η διάταξη που αναφέρει «γονέα με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο» αλλά» οι γονείς θα διαμένουν με το ανήλικο-α τέκνο -α τους ισόχρονα και ισόποσα 
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. 
22 Μαρτίου 2021, 11:24 | Μιχαήλ. Να μην υπάρχει η διάταξη που αναφέρει » γονέα με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο» αλλά » οι γονείς θα διαμένουν με το ανήλικο-α τέκνο -α τους ισόχρονα και ισόποσα εφόσον οι συνθήκες 
το επιτρέπουν 
22 Μαρτίου 2021, 08:14 | Νίκος. Σήμερα η γυναίκα και σωστά, απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες με τον άντρα, της 
δίνεται η δυνατότητα να εισέλθει στην αγορά εργασίας με ίδιους όρους και επομένως οι προκλήσεις, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις που αντιμετωπίζει είναι ίδια με αυτά του ανδρικού φύλλου. Η διατήρηση ενμός νομοθετιθκού 
πλαισίου που αντιμετωπίζε πριν 40 χρόνια τα ζητήματα οικογενειακού δικαίου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
είναι αναχρονιστικό.Θέλουμε τους μπαμπάδες στην πρώτη γραμμή δημιουργίας, στήριξης και ενδυνάμωσης του 
θεσμού της οικογένειας, δεν τους θέλουμε όμως στην πρώτη γραμμή ανατροφής του παιδιού.Τι πιο πολιτισμένο, 
υγιές και συναισθηματικά άριστο από το να απολαμβάνει το παιδί ισομερώς και τους δύο γονείς. 
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22 Μαρτίου 2021, 07:59 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια 
της κοινής επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 
2 του παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής«Στις 
περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
εκάστοτε διαμένει το τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν 
προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
22 Μαρτίου 2021, 01:32 | Μάριος. Η από κοινού γονική μέριμνα ισχύει και σήμερα κατά το νόμο, χωρίς όμως να 
εφαρμόζεται, μάλλον λόγω ασάφειας. Θα ήταν χρήσιμο να διορθωθεί αυτό στο νέο νόμο. Όταν ο ένας γονέας 
επιχειρεί τις πράξεις απλώς ενημερώνοντας τον άλλο, ουσιαστικά καταργείται η έννοια «από κοινού». Πρέπει 
οπωσδήποτε να αναφερθούν αναλυτικά τα σημαντικά ζητήματα της ζωής του παιδιού (σχολεία, φροντιστήρια, 
δραστηριότητες, εκδρομές, κλπ), και για τα οποία πρέπει να είναι απαραίτητη η έγκριση και των δύο γονέων. 
22 Μαρτίου 2021, 00:54 | Παναγιωτης. Καλησπέρα σας,Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τα παρακάτω:1) Γιατί 
φέρνετε νομοσχέδιο για κοινή γονική μέριμνα και όχι συνεπιμελεια;2) Γιατί νομοθετείτε 1/3 του χρόνου 
αναγκαστικά να είναι με τον πατέρα και όχι 50/50; Το παιδί ΜΑΣ έχει 2 γονείς! Εγώ είμαι λιγότερο γονιός; Το παιδί 
μου έχει λιγότερη ανάγκη τον πατέρα του;3) Γιατί πρέπει να πληρώνω διατροφή και όχι να μοιραζόμαστε τα έξοδα 
του παιδιού, ακόμη και με εισοδηματικά κριτήρια;Ο γιος μου είναι 9 ετών και με παρακαλάει να μείνει μαζί μου 
όχι απλά το μισό χρόνο αλλά μόνιμα.Ο γιος μου με ρωτάει γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να μιλήσει με κάποιον από το 
κράτος και να πει ότι θέλει να μείνει μαζί μου;Δυστυχώς το δικαστήριο δεν δέχεται την γνώμη του ανηλίκου λόγω 
ηλικίας.Τα Ελληνικά δικαστήρια εκπροσωπούνται από γυναίκες δικαστές οι οποίες δυστυχώς δεν ακούνε καν τον 
πατέρα και δίνουν τα πάντα στη μητέρα, απομακρύνουν τον πατέρα από το παιδί του. Έτσι οι μητέρες μαθαίνουν 
να γίνονται αδίστακτες και αυτό κάνει κακό στο παιδί και στον πατέρα.Και επειδή αυτό το σύστημα υπάρχει εδώ 
και 40 χρόνια, με ενοχλεί αφάνταστα αλλά είμαι υποχρεωμένος να το δέχομαι και να φαντάζομαι γιατί υπάρχει 
και τι εξυπηρετούσε τότε που δημιουργήθηκε. Αυτό που δεν δέχομαι όμως είναι να φέρετε εσεις ένα νομοσχέδιο 
που να αλλάζει τα πράγματα με έναν τέτοιο τρόπο που να με κάνει να νιώθω ότι με κοροϊδεύετε.Σας ζήτω να 
καταλάβετε την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας και εμείς σήμερα και να νομοθετήσατε με έναν πιο 
ξεκάθαρο και σύγχρονο τρόπο, την ισοτιμία των 2 γονέων, το 50/50 χρόνο του παιδιού με τους 2 γονείς, την 
εναλλασσόμενη κατοικία, την συνεπιμελεια και την κατάργηση της διατροφής.Εύχομαι να διαβάσετε το μήνυμα 
μου και να το λάβετε υπόψη σας. Επίσης εύχομαι να συνεχίσετε να μιλάτε με κάποια παιδιά που έχουν χωρίσει οι 
γονείς τους, όπως επίσης και με κάποιους πατεράδες προκειμένου να διαπιστώσετε ποια είναι η αδιανόητη 
σημερινή κατάσταση και τι χρειάζεται να γίνει από εδώ και πέρα.Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.Με 
εκτίμηση, 
Παναγιωτης21 Μαρτίου 2021, 20:01 | Ευη. Δεν μπορει κάποιο ζευγάρι που βρίσκεται σε αντιδικία διότι 
διαφωνούν στα πάντα να υποχρεωθούν να συμφωνήσουν.Πάνω από το παιδί θα διαδραματίζονται απίστετες 
σκηνές διαπληκτισμών!Και κάτι ακόμη :η επικοινωνία που ζητάει ο πατέρας να γίνει υποχρεωτική και όχι 
δικαίωμα.Πώς γίνεται να έχουν κοινή γονική μέριμνα και να επικοινωνεί με το παιδί όποτε τον βολεύει,ή για να 
διαφωνεί προκαλώντας εντάσεις στην καθημερινότητα του παιδιού.Η δυνατότητα κοινης γονικής μέριμνας 
εφόσον το επιθυμούν και οι δυο γονεις υπαρχει εδω και χρόνια.Όταν υποτιμά ,εξευτελίζει και δεν υπολογίζει 
καθόλου την μητέρα μέσα στον γάμο,συνεχίζει να την απαξιώνει και εκτός γάμου, πώς θα μπορέσει να 
λειτουργήσει η κοινη γονική μέριμνα; 
21 Μαρτίου 2021, 19:24 | ΜΑΡΙΑ Α. ΖΑΦΕΙΡΗ. Στο άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση και εξίσου της γονικής 
μέριμνας… –Ενώ διαβάζουμε πολύ ωραία και σωστά «από κοινού και εξίσου», αμέσως αυτό ΜΑΛΛΟΝ αναιρείται 
στο ίδιο κιόλας άρθρο.Μόνο ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο (εδώ δεν λέει ούτε ΣΥΝΗΘΩΣ διαμένει όπως 
στο άρθρο 56 αναφορικά με την κατοικία), επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 ; και ποιες είναι οι συνήθεις πράξεις επιμέλειας που αναφέρονται εκεί ; που υποτίθεται είναι μέρος της 
γονικής μέριμνας που θα ασκείται βάσει του παρόντος από κοινού και εξίσου ;ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ: τί θα 
φάει ; τι θα πιει ; αν θα κουρευτεί ; αν θα πάει με τους συμμαθητές του στο πάρκο ;ή ποια ξένη γλώσσα θα 
παρακολουθήσει ; ποιο άθλημα θα ξεκινήσει και σε ποιον νέο γιατρό θα αποτανθεί ;Διότι τα μεν πρώτα χρήζουν 
απλής ενημέρωσης τα δε επόμενα χρήζουν ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΛΩ ΤΟΥ 
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ΤΕΚΝΟΥ !Διαφορετικά αναιρείται η ενεργός παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού. ΔΗΛΑΔΗ 
ΠΑΥΕΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. 
21 Μαρτίου 2021, 18:12 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Άρθρο 7Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.  Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.». 
21 Μαρτίου 2021, 18:57 | Δήμητρα Τ. Η απο κοινού άσκηση γονικής μέριμνας ισχύει και σήμερα αρά ποια η 
διαφορά? Η μητέρα τα παίρνει όλα είναι η απόλυτη κυρίαρχος στη ζωή του παιδιού και ο πατέρας ουσιαστικά 
τίποτα αυτή είναι η πραγματικότητα, και αυτή θα συνεχίσει να είναι.Κοινή άσκηση γονικής μέριμνας και κοινή 
επιμέλεια. Συμμόρφωση της Ελλάδας με το ευρωπαικό δίκαιο.Ας γίνουμε μια ευρωπαική χώρα και όχι η χώρα 
εφιάλτης για τους χωρισμένους μπαμπάδες. 
21 Μαρτίου 2021, 17:04 | Christos. Σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού ελπίζω οι ιθύνοντες 
αφενός να αναγνωρίζουν και αφετέρου να αναδείξουν ακόμα περισσότερο τη σημασία της οικογένειας στην 
καλλιέργεια του σεβασμού και της αξιοπρέπειας ανάμεσα στους ανθρώπους. Στη σύγχρονη Ελλάδα η οικογένεια 
οφείλει να προωθεί πρώτα απ’ όλα την ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ, με μοναδικό γνώμονα την υγιή 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Το διαζύγιο των γονέων δεν μπορεί να υπονομεύει αυτή την αρχή. 
Οφείλουμε να ξεριζώσουμε το ρατσισμό ξεκινώντας πρώτα απ όλα με τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Τα παιδιά 
χρειάζονται το παράδειγμα της ισότητας ανάμεσα στους δύο γονείς είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός γάμου. 
Ελπίζουμε να γίνει επιτέλους πράξη. 
21 Μαρτίου 2021, 14:28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 1ο Ερώτημα:Κύριε πρωθυπουργέ,το Συμβούλιο της Ευρώπης η 
Συνέλευση κάλεσε τα κράτη – μέλη να προχωρήσουνε σε μια σειρά από μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τα ανωτέρω. 
Ενδεικτικά αναφέρεται:Να υπογράψουν (όσα μέλη δεν το έχουν κάνει ) τις διεθνείς συμβάσεις , τη Σύμβαση για 
την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών (ETS No. 160) και της σύμβαση για την επικοινωνία με τα τέκνα (ETS 
No. 192). [η Ελλάδα δεν την έχει κυρώσει],Να υπογράψουν και / ή να κυρώσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη 
Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, να εξασφαλίσουν ότι κάθε 
γονέας έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και 
την ανάπτυξη των παιδιών τους.Να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε διαφορά μεταξύ των γονέων που έχουν 
αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή όχι, να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους 
την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το χωρισμό.Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει οριστεί για 
την Ελλάδα ως η εθνική αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
παιδιού. Από ετών η ανεξάρτητη αρχή εισηγείται την διατήρηση της κοινής επιμέλειας.Με την τελευταία του 
έκθεση προς τον Ο.Η.Ε. αναφέρει επί λέξει : 1 Γονική επιμέλεια, γονικές ευθύνες, βοήθεια στους γονείς (Άρθρα 5, 
18) Σε περίπτωση διαζυγίου, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο που την αναθέτει στον 
ένα από τους δύο γονείς, ή εφόσον αυτοί συμφωνούν και στους δύο. Στην πράξη, ως επί το πλείστον η επιμέλεια 
ανατίθεται στη μητέρα. Εάν τα παιδιά είναι γεννημένα εκτός γάμου, ο πατέρας αποκτά γονική μέριμνα μετά την 
αναγνώριση, την οποία ασκεί μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις. Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποκλίνουν από 
την αρχή που θεμελιώνεται από το άρθρο 18 της Σύμβασης.Γιατι η κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με το 
ευρωπαικό συμβούλιο και με την Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του παιδιού άμεσα.Η Ν.Δ μέσω του πρώην 
Τομεάρχη Κου Παναγιωτόπουλου είχε καταθέσει 5 ερωτήσεις πρός την προηγούμενη Κυβέρνηση και την 
εγκαλούσε για μή συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο. Γιατί αργεί τόσο πολύ η συμμόρφωση με την νομιμότητα?2ο 
Ερώτημα:Αυτήν την στιγμή ο πατέρας δεν εκπίπτει βάσει φορολογίας εισοδήματος την διατροφή που καταβάλει 
βάσει δικαστικής απόφασης , η μητέρα δεν υποχρεούται να παρουσιάζει αποδείξεις οτι τα διαθέτει για την 
διατροφή των τέκνων.Κε Βουλευτά ο πατέρας δεν δικαιούται βοηθημάτων τα οποία τα λαμβάνει η γυναίκα 
παρόλο που αυτός είναι και μοναδικός υπόχρεος διατροφής , απειλείται η προσωπική του ελευθερία με 
φυλακίσεις και κατασχέσεις σε περίπτωση μη καταβολής της, είναι ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ και ο Ελληνας νομοθέτης 
την εξισώνει με βαριά εγκλήματα όπως η απαγωγή (327 ΠΚ) ή η Σύσταση σε συμμορία (187 ΠΚ). Η δε προσωρινή 
αδυναμία ή η μακροχρόνια ανεργία για τον νομοθέτη δεν αποτελεί ελαφρυντικό, αυτό και επιτάσσει το συμφέρον 
των τέκνων, την φυλάκιση των πατεράδων.Με την παλιά διοίκηση του ΟΓΑ πριν την ανάληψη της κυβέρνησης από 
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τον ΣΥΡΙΖΑ το επίδομα τέκνων το αποφάσιζαν απο κοινού ποιός θα το λάβει απο τους εν διαστάσει γονείς και σε 
περίπτωση διαφωνίας δεν το λάμβανε κανεις, με την διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ το απέδιδαν αυτόματα στην γυναίκα. Η 
νέα διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ με εντελώς υπεραπλουστευτικό τρόπο, απέδίδε τα βοηθήματα στον ένα γονέα 
χρησιμοποιώντας ως μοναδικό κριτήριο το φύλο του (αυτό ονομάζεται έμφυλη διάκριση ή σεξισμός). Κάτι που 
συνεχίζει να υφίσταται.Τελικά συνέφερε και οικονομικά την επιμελήτρια η διάσπαση της σχέσης και η προσφυγή 
στην δικαιοσύνη.Κε βουλευτά ο διαζευμένος πατέρας για την φορολογία εισοδήματος δεν θεωρείται ότι τον 
βαρύνουν τα τέκνα για αύξηση του αφορολόγητου και αντιμετωπίζετε ως ανύπαντρος!!!!Ο Γ.Γ.Δ.Ε. δεν ξεχνάει να 
το αναφέρει συνέχεια στις ΠΟΛ που εκδίδει.Εχουμε μία καθ εξιν εχθρική συμπεριφορά απο την κυβέρνηση σας 
μέσω του Κου Τσιάρα & του Υπεθό απέναντι σε ανέργους πατεράδες. Ολα συνηγορούν στο ότι αυτή η τακτική 
γίνεται με ένα μόνο σκοπό την αύξηση φορολογικών εσόδων και σε καμμία των περιπτώσεων δεν αφορά το ένα 
ή το άλλο φύλλο. Κοροιδεύετε χαμηλής νοημοσύνης Κες για να κερδίζουν οι συντεχνίες, μας κοροιδεύετε όλους 
για να αυξάνετε τα δημόσια έσοδα. Επειδή τα ανωτέρω βρίσκονται σε απόλυτη ανακολουθία με το προεκλογικό 
σας πρόγραμμα σας καλώ να θέσετε δημοψήφισμα άλλως εκλογές. 
20 Μαρτίου 2021, 23:08 | Δήμητρα Μπουκουβάλα-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια. Θα πρέπει να υπαχθούν στη 
διάταξη αυτή και οι γονείς-σύντροφοι που έχουν αποκτήσει τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους και 
χωρίς σύμφωνο συμβίωσης. 
20 Μαρτίου 2021, 21:23 | Μαρίνα.  Συνεπιμέλεια θα πει και οι δυο γονείς να δρουν από κοινού προς όφελος 
του/των παιδιών τους. Αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με χρόνους, σπίτια, ποιος έχει περισσότερο το παιδί κλπ, 
διότι απλούστατα, αν οι γονείς κινούνται με γνώμονα τι είναι το καλύτερο για το παιδί τους, όλα αυτά ρυθμίζονται 
φυσικά. Ο γονέας, είτε πρόκειται για τη μητέρα, είτε πρόκειται για τον πατέρα, που θέλει να βρίσκεται στη ζωή 
του παιδιού του ουσιαστικά, να συμβάλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη του, και να αναπτύξει μία υγειή σχέση μαζί 
του, δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα να τον εμποδίσει να το κάνει. Το παιδί χρειάζεται σταθερότητα, γονείς που να 
είναι δίπλα του, να το στηρίζουν, να του παρέχουν όσα χρειάζεται για να μπορέσει να σταθεί αυτόνομα αργότερα 
στην κοινωνία. Όλα αυτά δεν μεταφράζεται σε ποσότητες, χρόνους, ώρες, κλπ, διότι απλούστατα το παιδί έχει τη 
δική του ζωή. Αυτή οφείλουν να σεβαστούν και οι γονείς και ο νομοθέτης. Το νομοσχέδιο αυτό επίσης της ουσίας 
δεν ασχολείται με το παιδί. 
20 Μαρτίου 2021, 21:36 | Μαριλένα. Συνεπιμέλεια θα πει και οι δυο γονείς να δρουν από κοινού προς όφελος 
του/των παιδιών τους. Αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με χρόνους, σπίτια, ποιος έχει περισσότερο το παιδί κλπ, 
διότι απλούστατα, αν οι γονείς κινούνται με γνώμονα τι είναι το καλύτερο για το παιδί τους, όλα αυτά ρυθμίζονται 
φυσικά. Ο γονέας, είτε πρόκειται για τη μητέρα, είτε πρόκειται για τον πατέρα, που θέλει να βρίσκεται στη ζωή 
του παιδιού του ουσιαστικά, να συμβάλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη του, και να αναπτύξει μία υγειή σχέση μαζί 
του, δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα να τον εμποδίσει να το κάνει. Το παιδί χρειάζεται σταθερότητα, γονείς που να 
είναι δίπλα του, να το στηρίζουν, να του παρέχουν όσα χρειάζεται για να μπορέσει να σταθεί αυτόνομα αργότερα 
στην κοινωνία. Όλα αυτά δεν μεταφράζεται σε ποσότητες, χρόνους, ώρες, κλπ, διότι απλούστατα το παιδί έχει τη 
δική του ζωή. Αυτή οφείλουν να σεβαστούν και οι γονείς και ο νομοθέτης. Το νομοσχέδιο αυτό επίσης της ουσίας 
δεν ασχολείται με το παιδί. 
20 Μαρτίου 2021, 18:23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ. Σας εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας με αφορμή τον τρόπο 
αναμόρφωσης το οικογενειακό δίκαιο & για το προτεινόμενο νομοσχέδιο ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ζητάμε 
διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς & απόλυτη γονική́ ισότητα 
όπως ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η γονική́ ευθύνη (μέριμνα & επιμέλεια) να είναι μια και αδιάσπαστη χωρίς 
κατανομή σε επί μέρους στοιχειά με νομικό τεκμήριο για ίσο χρόνο ανατροφής και εναλλασσόμενη κατοικία. 
Ζητάμε να μην δοθεί πάλι όλη η εξουσία στους δικαστές και να διευκολύνεται η εφαρμογή του νέου νόμου με την 
κατάλληλη διατύπωση. Ζητάμε άμεση λύση στο πρόβλημα της Γονεϊκής αποξένωσης των παιδιών. Τα παιδιά μας 
ζητούν ορθή και άμεση νομοθέτηση με πλήρη εφαρμογή κοινής επιμέλειας. Και να θυμάστε χωρίς φυσική 
παρουσία και των 2 γονέων, καταστρέφονται αθώες παιδικές ψυχές..Η γονική μέριμνα δεν δίνει κανένα επιπλέον 
δικαίωμα στον γονέα που δεν έχει την από κοινού επιμέλεια απλά θα συνεχίσει να ειναι επισκέπτης με κανένα 
κύριο δικαίωμα στην καθημερινή ανατροφή του παιδιού του, καθώς επίσης θα αυξηθούν τα περιστατικά Γονεϊκής 
αποξένωσης του παιδιού από την γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Η διατροφή θα συνεχίσει να βαραίνει μόνο 
τον γονέα που δεν θα διαμένει με αυτόν το τέκνο του και θα συνεχίσει να απαιτείτε χωρίς οίκτο και συνεχή 
αυτόφορη διαδικασία σε περίπτωση που ο πατέρας καταβάλει λόγω έκτακτων συνθηκών έστω και 1€ λιγότερο 
στον γονέα που έχει την επιμέλεια. Η Ευρώπη μας έβαλε τα γυαλιά εδώ και 6 χρόνια και βάση επιστημονικών 
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ερευνών τα παιδιά σε αυτές τις χώρες που ισχύει η συνεπιμέλεια ζουν και μεγαλώνουν ευτυχισμένα. Κάντε και 
εδώ το ίδιο ώστε να διασφαλίσουμε το πραγματικό καλό και συμφέρον των παιδιών μας. Το 1/3 επικοινωνία και 
αυτό αν το δώσει ο δικαστής ειναι ημίμετρο και καθαρή κοροϊδία έναντι της ψυχής των παιδιών μας. Σας 
ευχαριστώ. 
20 Μαρτίου 2021, 18:35 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Δυστυχώς, με τη φράση «συνήθεις πράξεις 
επιμέλειας του προσώπου του τέκνου», μέχρι σήμερα εννοούνται σχεδόν τα πάντα εκτός από την 
πραγματοποίηση χειρουργικής επεμβάσεως ή τη διαχείριση περιουσίας του τέκνου. Με το προτεινόμενο Άρθρο, 
επιβεβαιώνεται η απόλυτη εξουσία του γονέα με τον οποίον διαμένει το παιδί, να εγγράφει το παιδί στο σχολείο 
και σε δραστηριότητες της αποκλειστικής του επιλογής, να επιλέγει μόνος του γιατρό που να αποδέχεται τις δικές 
του υποδείξεις κλπ. Ακόμη και μη συνήθεις πράξεις επιμέλειας, μπορεί για το συγκεκριμένο παιδί να έχουν ήδη 
καταστεί συνήθεις, όπως η υποβολή αιτήματος στο ΚΕΣΥ για ψυχο-εκπαιδευτική αξιολόγηση που γίνεται κάθε 
χρόνο, η δικαιοδοσία αποδοχής ή όχι της προτεινόμενης παρέμβασης κλπ. Ακόμη και η υποχρέωση ενημέρωσης 
του άλλου γονέα, δεν καλύπτει την ανάγκη για λήψη αποφάσεων από κοινού, που επιτάσσει το συμφέρον του 
τέκνου και η ανάγκη για γονεϊκή ισότητα, που διακηρύττει γενικώς το παρόν Νομοσχέδιο. Ήδη δημιουργείται 
πρόσφορο έδαφος ακόμη και για αποξενωτικές συμπεριφορές του ενός γονέα εναντίον του άλλου. Αυτό θα 
μπορούσε να βελτιωθεί πχ με περιορισμό των έως τώρα «συνήθων πράξεων επιμέλειας» στην πραγματικά 
καθημερινή φροντίδα του παιδιού. 
20 Μαρτίου 2021, 13:14 | Τ. Κ. Αξίζει να διαμορφωθεί και το ύψος την διατροφής των τεκνών και να οριστεί ένα 
ποσοστό του κάθε γονέα. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο πατέρας ΠΑΝΤΑ βαραίνετε με το μεγαλύτερο ποσό 
διατροφής και μάλιστα ΚΡΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΗΛΟΣ για την επιμέλεια του τέκνου. Φυσικά κανείς πατέρας δεν έχει 
αντίρρηση στο θέμα της συμβολής ,αλλά πρέπει να γίνετε σωστά η κατανομή και βάση των χρηματικών απολαβών 
που έχει ο κάθε γενεάς! Δίνω αποφάσεις για να συγκρίνετε και μόνοι σας , Ενδεικτικά ποσά διατροφής που 
επιδικάζονται από τα ΔικαστήριαΟ καθ’ ου – πατέρας είναι ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίες απολαβές ύψους 
1.700 ευρώ και ιδιοκτήτης δύο ακινήτων από τα οποία γεννά μηνιαίο εισόδημα 1.200 ευρώ και η αιτούσα – μητέρα 
λαμβάνει μηνιαία εισοδήματα ύψους 600 ευρώ και είναι ιδιοκτήτρια επίσης ενός διαμερίσματος στο οποίο 
διαμένει με τα δύο ανήλικα τέκνα τους, ηλικίας 12 και 14 ετών αντίστοιχα: Το Δικαστήριο επιδίκασε το ποσό των 
550 ευρώ για το ανήλικο τέκνο ηλικίας 14 ετών και το ποσό των 450 ευρώ για το δεύτερο ανήλικο τέκνο ηλικίας 
12 ετών, ποσά τα οποία βαραίνουν αποκλειστικά τον υπόχρεο – πατέρα των τέκνων.Ο καθ’ ου-πατέρας με 
εισοδήματα 1.000 ευρώ μηνιαίως και η αιτούσα μητέρα με εισοδήματα ύψους 600 ευρώ μηνιαίως και το ανήλικο 
τέκνο τους μόλις 18 μηνών: Το Δικαστήριο προσδιόρισε το ύψος της μηνιαίας διατροφής του ανήλικου τέκνου στα 
350 ευρώ, με τα 250 ευρώ να βαραίνουν τον πατέρα και τα υπόλοιπα 100 ευρώ τη μητέρα και αιτούσα διατροφή 
για το ανήλικο τέκνο της.Ο καθ’ ου – πατέρας γεννά μηνιαίο εισόδημα ύψους 450 ευρώ λόγω ημιαπασχόλησης, 
χωρίς ακίνητη περιουσία και η αιτούσα-μητέρα είναι άνεργη, επίσης χωρίς ακίνητη περιουσία: Οι ανάγκες του 
ανήλικου τέκνου κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι ανέρχονται στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως, με τον καθ’ ου να 
οφείλει να καταβάλλει 150 ευρώ μηνιαίως.Ο καθ’ ου πατέρας άνεργος, λαμβάνοντας μόνο την επιδότηση του 
ΟΑΕΔ και η αιτούσα-μητέρα με εποχιακή εργασία κατά τους θερινούς μήνες έχει εισόδημα περί τα 300 ευρώ μόνον 
για τους μήνες εργασίας της: Ο καθ’ού – πατέρας οφείλει να καταβάλλει 250 ευρώ το μήνα στο ανήλικο τέκνο 
καθώς καίτοι δεν έχει προσωρινώς εργασία κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι οι γονείς του, ιδιοκτήτες ξενοδοχειακής 
επιχείρησης, μπορούν να συνδράμουν οικονομικά στην καταβολή της μηνιαίας δόσης διατροφής του ανήλικου 
τέκνου του υιού τους.Ο καθ’ ου πατέρας δεν έχει εισοδήματα, έχει ωστόσο στην πλήρη κυριότητά του κάποια 
ακίνητα και η αιτούσα-μητέρα είχε μηνιαίο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 550 ευρώ και έξοδα ενοικίου 250 
ευρώ: Το δικαστήριο έκρινε πως ο καθ’ ού, εφόσον δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έχει όλες τις 
προϋποθέσεις, αξιοποιώντας τον χρόνο και τις γνώσεις του, να εξασφαλίσει μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 700 
ευρώ. Έτσι, ο πατέρας οφείλει να καταβάλλει ως προσωρινή μηνιαία διατροφή στο ανήλικο τέκνο τους το ποσό 
των 200 ευρώ. Κάνατε λοιπόν τις πράξεις και δείτε πώς δικάζονται, δεν μπορεί ο κάθε δικαστής να ορίζει 
αυθαίρετα τα ποσά και να φτάνει ο πατέρας να ζει με δανικά για να βγάλει πέρα και μάλιστα να συμβάλει και 
όταν έχει το παιδί στο ορισθέν ποσοστό επικοινωνίας με το τέκνο! Πατέρας με εισόδημα 534 ευρώ τον μήνα και 
έξοδα διαβίωσες 350 ορίστηκε να πληρώνει 150 ευρω και η μητέρα στην κατοχή της με 2 επιχείρησης και έσοδα 
άνω τον 35,000 τον χρόνο σε ανίλικο τέκνο και μάλιστα να διαμένει στην οικία της μητέρας της, και ούδεν σημασία 
δόθηκε απο τους δικαστές! Οι πράξεις μαθηματικών δεν βγαίνουν!! 
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20 Μαρτίου 2021, 12:23 | Μαρία. Στις περιπτώσεις όπου οι γονείς διαμένουν στον ίδιο δήμο θα πρέπει ο 
νομοθέτης πρωτίστως να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου και με τους 2 γονείς και να αναφέρει 
στο άρθρο που αφορά στην ανάθεση της επιμέλειας, πλαφόν την συνεπιμέλεια των παιδιών με εναλλασσόμενη 
κατοικία ισόχρονα και ισότιμα 50/50 και από τους δυο γονείς καθώς δεν επέρχεται καμία αλλαγή στις 
δραστηριότητες των παιδιών. ( Να γίνεται εξαίρεση μόνο για πολύ σημαντικούς λόγους ακατάλληλων γονιών ). 
Δεν είναι δυνατόν το 2021 όπου όλοι, άντρες, γυναίκες, εργάζονται, και τα παιδιά μεγαλώνουν με παππούδες, 
γιαγιάδες, νταντάδες, η και νέες-ους συντρόφους, να δίνεται αποκλειστική επιμέλεια στον έναν εκ των δύο, και ο 
άλλος να υποχρεώνετε δια νόμου να έχει λιγότερα δικαιώματα από εκείνα που αποκτά το οικογενειακό 
περιβάλλον, το βοηθητικό προσωπικό, η και ο-η νέος σύντροφος αυτής-ου του ανθρώπου που ασκεί την 
αποκλειστική επιμέλεια. 
20 Μαρτίου 2021, 10:07 | ΚΑΛΛΙΑ. Το κράτος δεν μπορεί να παρεμβαίνει οριζόντια στην καθημερινότητα των 
παιδιών, διαταράσσοντας τη, υποχρεώνοντας πρώην συζύγους που δεν μπορούν να συνεννοηθούν να μιλούν 
καθημερινα, ενημερώνοντας για τα πάντα ο ένας τον άλλο, οι οποίοι θα διαφωνούν και θα μαλώνουν συνεχώς 
και το παιδί θα υπαχρεώνεται από το κράτος να ζει σε εναν παραλογισμό, με πρόσχημα το υποτιθέμενο συμφέρον 
του που μόνο συμφέρον δεν είναι. Την επιμέλεια πρέπει να την έχει ένας και ο άλλος όσο το δυνατό συχνότερη 
επικοινωνία, ανάλογα με τις ανάγκες και την ηλικία του τέκνου. Σε περίπτωση διαφωνίας και προβολής λόγων 
ψυχικής υγείας του ενός ή και των δύο, οι γονείς θα πρέπει να εξετάζονται (αμφότεροι) από επιτροπή ψυχιάτρων 
και λοιπών ειδικών, οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να εντοπίσουν θέματα ψυχικής υγείας, τα οποία δεν 
μπορούν να αποδειχθούν διαφορετικά στα πλαίσια μιας δίκης. Η διαδικασία για την εξέταση της ψυχικής υγείας 
των γονέων θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, η Επιτροπή των ειδικών να παρέχει εχέγγυα ανεξαρτησίας και διαφάνειας 
και όχι να παλεύει ένας γονέας με τη γραφειοκρατία και τα προσωπικά δεδομένα, για να αποδείξει ότι ο έτερος 
γονέας έχει ανάγκη βοήθειας και δεν τη ζητάει, ξεσπώντας στο παιδί και στον άλλο γονέα. Η εξέλιξη της υγείας 
του γονέα που έχει θέμα ψυχικής υγείας θα πρέπει να παρακολουθείται, με σκοπό την αποκατάσταση των 
σχέσεων του με το τέκνο και τον έτερο γονέα. Εξέταση ψυχιατρική από Επιτροπή θα πρέπει να προβλέπεται και 
στα πρόσωπα που ασκούν de facto γονική μέριμνα στα τέκνα, αν υπάρχει καταγγελία για θέμα ψυχικής τους 
υγείας από τον άλλο γονέα και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων θα πρέπει να κάμπτεται προς 
όφελος του συμφέροντος του τέκνου. Αυτό θα πρέπει να προβλεφθει νομοθετικά, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις 
είτε γονέων, είτε ανιόντων τους που οντας ψυχικά ασθενείς έχουν είτε ευθέως δικαίωμα (χωρίς εγγυήσεις) από 
το νόμο π.χ. γονείς, είτε κινούν τα νήματα πίσω από κάποιον εκ των γονέων βλ. ανιόντες (συνήθως πρώην 
πεθερες). Πως θα αποδεικνύονται τα ψυχικά προβλήματα, ποια διαδικασία θα ακολουθείται για να θεραπεύονται 
και πως θα απαγορευτεί και θα τιμωρηθεί η παρέμβαση τρίτων στην ανατροφή των παιδιών, όταν εκείνοι ασκούν 
de facto γονική μέριμνα, έχοντας ήδη ανακατευτεί στη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης; Τα προβλήματα πρέπει 
να λύνονται στη ρίζα τους με θεραπεία και όχι με κρατική οριζόντια και αυθαίρετη παρέμβαση. 
20 Μαρτίου 2021, 09:13 | ΜΑΡΙΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΟΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1516 
ΠΑΡ. 1 ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ 
ΚΑΙΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 
20 Μαρτίου 2021, 08:52 | Αναστάσιος Φράγκος. Το «κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.» να 
συμπληρωθεί με τη φράση»όποτε αυτή είναι εφικτή». 
20 Μαρτίου 2021, 08:47 | Αβραμίδης Τάσος. Τόπος κατοικίας τόν παιδιών είναι εκεί που μένουν η γονείς του πως 
είναι δυνατόν σε 50/50 συνεπημελεια να έχει μια και ο όρος επιμέλεια είπατε δεν θα υπάρχει θά υπάρχει εξίσου 
γονική μέριμνα. 
20 Μαρτίου 2021, 07:07 | ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΤΑΘΗΣ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΙΣΟΧΡΟΝΑ . 
ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΠΑΓΙΑ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Η ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ . ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ. ΔΕΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ 
ΚΥΡΙΩΣ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΦΟΥΝ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΟ 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 2015 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ , ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ . 
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19 Μαρτίου 2021, 22:02 | Ελίνα. Στη φράση «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο» λείπει η λέξη «συνήθως». 
Οι διατυπώσεις πρέπει να είναι πιο προσεκτικές, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία σε όλο το νομοσχέδιο. 
19 Μαρτίου 2021, 22:49 | ΦΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ. Η καθιέρωση υποχρέωσης του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο να 
ενημερώνει τον άλλον γονέα πριν από την επιχείρηση κάθε πράξης, ακόμη και των πράξεων που ανάγονται στην 
αντιμετώπιση της καθημερινότητας και των επειγόντων περιστατικών (άρθρ. 1516 ΑΚ) θα οδηγήσει μετά 
βεβαιότητας σε αποτέλεσμα αντίθετο από το «επιδιωκόμενο» δηλαδή στην πόλωση των σχέσεων, στον 
πολλαπλασιασμό των δικαστικών διενέξεων και τελικά στη ματαίωση της εξυπηρέτησης των αναγκών του παιδιού. 
Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η πλειοψηφία των χωρισμένων γονέων έχουν κακές σχέσεις μεταξύ τους. Η 
έλλειψη επικοινωνίας που τους οδήγησε στο διαζύγιο εξακολουθεί και μετά από αυτό. Το παιδί και η εξουσία 
λήψης αποφάσεων σε σχέση με αυτό αποτελεί τον μόνιμο πόλο αντιπαράθεσης σε αυτές τις περιπτώσεις. Η 
προτεινόμενη διάταξη θα πυροδοτήσει την αντιπαράθεση αυτή. Το άρθρο πρέπει να επαναδιατυπωθεί. Ο γονιός 
με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί πρέπει να ενημερώνεται γενικά. Είναι όμως υπέρμετρη δέσμευση του γονιού 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο να οφείλει να ενημερώνει τον άλλον πριν από κάθε κίνηση του. 
19 Μαρτίου 2021, 20:51 | ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Το «κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα» 
όπως προβλέπει το 1ο Εδάφιο του Άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα είναι τελείως αόριστο καθώς δίνει τη 
δυνατότητα στον γονέα που με τον οποίο διαμένουν το παιδί/τα παιδιά να προβαίνει ανεξέλεγκτα σε ενέργειες 
που ο ίδιος θεωρεί σωστές με μια απλή ενημέρωση του άλλου γονέα, πριν ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 
μετά τη τέλεση αυτών. Ως εκ τούτου στερεί τη δυνατότητα εκδήλωσης αντιρρήσεων και προβολής άρνησης από 
τον έτερο γονέα σε θέματα τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα και ουσιαστικά στην άσκηση της καθημερινότητας 
των παιδιών, γεγονός που αντίκειται στο πνεύμα του νέου νομοσχεδίου. Προτείνεται η αντικατάσταση τη 
συγκεκριμένης αναφοράς με την ακόλουθη «κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα και της 
σύμφωνης γνώμης του/της σε κάθε άλλο αντικείμενο, πλην αυτών που άπτονται της διατροφής, ένδυσης και 
ψυχαγωγίας». Έτσι, θα αποφευχθεί η κατάχρηση τόσο από τους γονείς με τους οποίους διαμένουν τα τέκνα όσο 
και από εκδικητικές συμπεριφορές γονέων που δεν διαμένουν με τα τέκνα τους. 
19 Μαρτίου 2021, 12:57 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΑΡΑΣ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΕΙΜΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ 
ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΩ ΑΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ. ΟΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 4 ΤΟ 
ΜΗΝΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΟ Σ/Κ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΛΕΠΩ ΕΠΙΣΗΣ 2 ΤΡΙΩΡΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 
ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ? ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ? ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣ ΑΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΜΗΣΩ ΜΕ ΤΗ ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΡΕΥΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΩΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ . ΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΣΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 3ΩΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ? ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΙΝΗΘΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ 1/3 ΣΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ? ΔΙΕΥΚΡΗΝΙΖΩ ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΩ ΑΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΩ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΙΣ 7,5 ΧΡΟΝΩΝ , ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΚΕΡΔΙΣΩ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΤΩΡΑ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ? ΓΙΑΤΙ Η 
ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ «ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΜΠΑΜΠΑ» ΠΟΥ 
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ? 
19 Μαρτίου 2021, 12:18 | ΜΑΡΙΑ. Το «κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα» ενδεχομένως να 
γεμίσει τα δικαστήρια με υποθέσεις. Η πλειοψηφία των γονέων δεν θα γνωρίζουν ότι θα πρέπει να 
«ενημερώσουν» για τις απλές καθημερινές ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 1516 όπου παραπέμπει η 
διάταξη, και οι κακόπιστοι θα χρησιμοποιήσουν το άρθρο για να αποδειξουν δήθεν κακή διαχείριση από τον άλλο 
γονέα. Πρέπει να επαναδιατυπωθεί. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 «Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση 
τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ»  
 
1 Απριλίου 2021, 21:52 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές.  ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΑΣ1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!! !Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 21:21 | Μαρια Μειτη. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 21:32 | RESOLVE Διαμεσοαβητές. Για πρώτη φορά στο νόμο προβλέπεται η δυνατότητα του 
Δικαστηρίου να διατάξει τα μέρη προσφύγουν στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, αφού μέχρι τώρα το 
δικαστήριο μπορούσε μόνο να απευθύνει σχετική έκκληση στα μέρη. Εφόσον η δυνατότητα αυτή παραμείνει κατά 
την ψήφιση του νόμου, θα πρέπει να υπάρξει σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4640/2019 ώστε να 
προβλέπεται η δυνατότητα αυτή. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται με πρακτικό επιτυχίας ή 
πρακτικό αποτυχίας. Η μόνη περίπτωση να διακοπεί η διαδικασία, είναι εφόσον τα μέρη της διαφοράς (εν 
προκειμένω οι σύζυγοι) συμφωνήσουν να την διακόψουν και να την συνεχίσουν σε νέα ημερομηνία. Ως εκ τούτου 
το δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να διατάξει «επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης». Μια δυνατότητα 
που θα υπήρχε είναι τα μέρη κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας να μην συμφωνήσουν για την 
υπαγωγή της διαφοράς τους σε Διαμεσολάβηση και εκεί το Δικαστήριο θα είχε τη δυνατότητα να διατάξει την 
υπαγωγή, όπως αναφέρεται αμέσως προηγουμένως στο ίδιο εδάφιο. Προτεινόμενη διατύπωση: «να διατάξει 
διαμεσολάβηση ακόμα και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία σύμφωνα με τον 
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εκάστοτε ισχύοντα νόμο». Η επιλογή του Διαμεσολαβητή ανήκει στα μέρη της διαφοράς και θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα δεδομένου ότι η σχέση των μερών με τον Διαμεσολαβητή είναι 
σχέση εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να μην υπάρχει εάν ο Διαμεσολαβητής έχει επιλεγεί από τρίτο (εν 
προκειμένω το Δικαστήριο). Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών ως προς το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, τότε 
θα μπορούσε να δίνεται η δυνατότητα διορισμού από το Δικαστήριο με μια απλή αίτηση των μερών στη 
γραμματεία, ώστε να αποφεύγονται οι περαιτέρω καθυστερήσεις. Προτεινόμενη διατύπωση: Τα μέρη επιλέγουν 
από κοινού τον Διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών ως προς το πρόσωπό του Διαμεσολαβητή, 
έκαστο των μερών μπορεί με αίτηση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου να ζητήσει το διορισμό Διαμεσολαβητή. 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Κώστας Σερβετάς. Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Αναστασία Νατσκαμη. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Γιώργος Γεωργιάδης. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο 
για λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας 
πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως 
όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει 
ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την 
ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα 
το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα.Το δικαστήριο μόνο 
κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφοςΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣΑΚ 
1514«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, 
εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους 
στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν 
γονεικό προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της 
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παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, 
αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να 
εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για 
την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι 
εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία 
ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον 
υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια 
θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | Γιώργος Γεωργιάδης. Επιτέλους! ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣΗ 
αναφερόμενη εξακολούθηση άσκησης από κοινού της γονικής μέριμνας περιλαμβάνει την έννοια της κοινής 
επιμέλειας. Το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ΑΚ μαζί με τα άρθρο 5 και άρθρο 2 του 
παρόντος δίνουν την έννοια της κοινής επιμέλειας. ΠΡΟΤΑΣΗ. Το άρθρο 1513 τίθεται ως εξής «Στις περιπτώσεις 
διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου συμβίωσης η άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο εκάστοτε διαμένει το 
τέκνο επιχειρεί τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 1516 του ΑΚ πράξεις, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Ευαγγελία. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ.  Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Ειρήνη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | θεοδώρα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ  
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Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | Ιωάννης Ντάνος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
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άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | Κατερίνα Στουζούκ. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Για την παράγραφο 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. προτείνονται 
οι εξής διαφοροποιήσεις:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
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1 Απριλίου 2021, 20:28 | Κωνσταντίνος Πασίλας. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Μαργαρίτα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων  στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Iωάννα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ. Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | Μινιεστρης Ν. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | Μιχαλοπουλος Γ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
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αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | Άννα Σ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση 
άρθρου 1514 ΑKΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρεκ́κλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τεκ́νο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονη ́του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 20:27 | Μισαιλιδης Κ. Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Δημητρα Σαντου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ. τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Μικεντη Δ. Άρθρο 8.  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Φώτης Καλατζής. Προτείνω τις εξής αλλαγές :«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Μητσιου Β. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας . 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
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ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | Ελενη Πετρονικολου. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Χρήστος Γενίτσαρης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Μητρουδης Χ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Μιλτιονης Ν. Άρθρο 8.  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
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που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Μετσιος Η. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Μερκουρης Η. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 
Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
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ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Κωνσταντινος Ραχμανιδης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ. τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Χρήστος Μπάνος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Δημοσθένης Ραπτης. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015. ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΕ 
ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | MAKHS. 1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα… νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό 
και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο… τίποτα περισσότερο… Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην 
παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
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ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. Έτσι το άρθρο διατυπώνεται. Άσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου. 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.». ‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το 
εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ.  Ετσι το άρθρο 8 
διατυπώνεται. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 
1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την 
άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο 
θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και 
ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την 
άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του 
τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί 
να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ 
ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας 
συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε 
δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς 
του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515. Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου 
που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού 
Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 

μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ 
Άρθρο 9 « Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. Το άρθρο διατυπώνεται «Άρθρο 1515. Τέκνα χωρίς γάμο 
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των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων 
του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν 
μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής 
αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα 
στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον 
του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ. Να αντικατασταθεί 
ως κατωτέρω. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ. Να προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ Και διατυπώνεται όπως παρακάτω. Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. 
η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα 
την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο 
γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν 
συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να 
αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να 
διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει 
να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής 
κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.». 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Χριστίνα Σερβετά. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | Μ. ΧΑΤΖΙΡΗΣ.  ‘Αρθρο 8Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
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αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | Παναγιώτης Στόγιας. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Χρυσούλα Ροδουσάκη. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | Δημήτρης Πεττας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
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άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής:  
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Δημήτριος Λούκος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
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1 Απριλίου 2021, 20:49 | Χριστίνα Σερδενέ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Νικολαος Παπουτσακης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Νικολαος Σαγιακος. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | ΧΡΥΣΑ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση 
άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: 
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1 Απριλίου 2021, 20:37 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ. ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 1514 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 1520 Α.Κ.) : AΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΜΕ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΡΝΗΣΗ, ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΔΙΝΕΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ ΓΟΝΕΑ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΠΕΔΩΘΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Δήμητρα Ντούρα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Μάρκος Κουτελάκης. Αλλαγές στα παρακάτω άρθρα2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ. Εφόσον δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Χρηστος Παπαδοπουλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
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Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Αθηνα Σακελλαρη. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | Μαριλένα Χασάπη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Ζιάτα Πολυξένη. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για 
λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας 
πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως 
όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει 
ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την 
ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα 
το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. 
Το δικαστήριο μόνο κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας 
θα μπορεί να αναθέσει τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 
του σχεδίου οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση 
« κατ εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΑΚ 1514. 
«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση 
και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες 
του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεϊκό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
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και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 20:10 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | iakovos. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα… νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές περιβάλλον με συμμετοχή και των 
δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το 
ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. 
Τίποτα λιγότερο… τίποτα περισσότερο…! ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το εξαιτίας 
να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. Ετσι το άρθρο 8 
διατυπώνεται οι αλλαγές με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 1. Κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να 
ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των 
γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς 
το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από 
τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν 
συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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1 Απριλίου 2021, 20:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ Τ.  ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Παλιούρας Παλιούρας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
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έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | Μαρία Κέππα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Λεωνίδας. Άρθρο 8.  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας1. 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να 
ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
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τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Ναταλία Ζαχαριά. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | diologo. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Χρήστος Σαμαρινας. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. Η απλή διαφωνία των γονέων, εφόσον είναι και οι δύο κατάλληλοι για το 
ρόλο τους, δεν θα πρέπει να είναι επαρκής λόγος για να στερηθεί το παιδί τον ένα από αυτούς με την άνιση 
κατανομή της μέριμνας μεταξύ τους. Η τελευταία θα πρέπει να είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και για εξαιρετικά 
σπουδαίο λόγο και όχι επί απλής διαφωνίας σε άμεση σχέση με την αποδεδειγμένη κακή άσκησή της (αρ 14 του 
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νομοσχεδίου).Σ υνεπώς η παρ 2 του άρθρου, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί πχ«2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ και ιδίως αν ο ένας γονέας…». 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Λαμπρος Ουζουνης. Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την 
εγγονή μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο 
νέος νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Μαρία Κάλφα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | Ευαγγελία Ντούρα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Ευτυχια Σαμπανη. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:08 | ΒΑΣΙΛΗΣ. Άρθρο 8. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να ορίζεται ισόχρονη σε 
ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, καθώς και στις δαπάνες του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:32 | Ζωή Α. Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
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τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»!Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 19:37 | Αρετή Κωσταράκη. Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το 
οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8:«Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | Ζαβιτσάνου Κ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για 
λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας 
πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως 
όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει 
ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την 
ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα 
το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΑΚ 1514. 
«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση 
και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες 
του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεϊκό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
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1 Απριλίου 2021, 19:01 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με 
μένα και την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. 
Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν 
είναι δίκαιο. Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά 
του μπαμπά. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Σοφία Τζήκα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:33 | Μαυριδου Α. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | Μαυροκορδατου Κ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
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διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:13 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης. SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ . Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:09 | Μαυριδης δ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:34 | Ματσικας Γ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
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διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | Ματαλας Θ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και  
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | Στεφανία Ζαχαριά. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και την 
βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα της 
δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Τα 
παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | Μασσαλης Α. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 



2232 
 

τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας 
1 Απριλίου 2021, 19:31 | Χαντι Σαντουντ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:30 | Μαυροπουλου κ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Ελένη – Κωνσταντίνα Μ. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Μελτινος σ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
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διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Μελιγκοτσιδης π. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | Μειντης κ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:08 | Ισίδωρος Βουτσίνος. Οι παράγραφοι 2,3 θα πρέπει να αλλάξουν ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας εχ́ει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Λωρανς Βουτσίνου. Οι παράγραφοι 2,3 θα πρέπει να αλλάξουν ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας εχ́ει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
1 Απριλίου 2021, 19:33 | Ευάγγελος Γασπαρινάτος. Οι παράγραφοι 2,3 θα πρέπει να αλλάξουν ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Νικόλαος Σάββαρης. Οι παράγραφοι 2,3 θα πρέπει να αλλάξουν ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας εχ́ει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..).  
1 Απριλίου 2021, 19:52 | Μαρία Γιαννακοπούλου.  Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
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1 Απριλίου 2021, 19:38 | Γιώτα Σαραντακη. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Αντώνιος Βασιλόπουλος. Άρθρο 8Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (… 
)1 Απριλίου 2021, 19:12 | Μαρίνα Κατσουφίδου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η  
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | Μαρασλής Κώστας. Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το 
οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8:«Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
1 Απριλίου 2021, 19:39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Άρθρο 7. Κοινή γονική Μέριμνα ,Επιμέλεια και Φροντίδα του τέκνου, 
την οποία εξακολουθούν και ασκούν από κοινού και εξίσου και μετά το χωρισμό των γονέων τους. 
1 Απριλίου 2021, 19:20 | Αντωνία Θεοδωρίδου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:42 | Ιωάννης Σαριτσογλου. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:23 | Αθανάσιος. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
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ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:34 | Γεωργία. Απόσυρση άρθρου 9 και όλου του νομοσχεδίου. Ας ληφθούν υπ όψιν οι γνώμες 
ειδικών στη νομοπαρασκευαστική που υποσκελίστηκαν και αντικαταστάθηκαν απο το προτεινόμενο νομοσχέδιο. 
Είναι εκτός πραγματικότητας και δεν αντιμετωπίζει το συμφέρον ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟΥ ξεχωριστά όπως οφείλει η 
δικαιοσύνη. 
1 Απριλίου 2021, 19:25 | Χάρης. Απόσυρση άρθρου 9 και όλου του νομοσχεδίου. Ας ληφθούν υπ όψιν οι γνώμες 
ειδικών στη νομοπαρασκευαστική που υποσκελίστηκαν και αντικαταστάθηκαν απο το προτεινόμενο νομοσχέδιο. 
Είναι εκτός πραγματικότητας και δεν αντιμετωπίζει το συμφέρον ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟΥ ξεχωριστά όπως οφείλει η 
δικαιοσύνη. 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Γιάννης Βασιλακης. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7. 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. 
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.». Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των 
πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο 
χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ). Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας 
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ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της 
φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να 
ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες 
/ ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | Γεώργιος Μούλκας. Προτεινόμενη αλλαγήΆρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «Άρθρο 1514.  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας(…)2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του ν. 3500/2006 ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του 
σχετικά με την ανατροφή του τέκνου (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (…). 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | Μαρία Αννα. Το συμφέρον του τέκνου απαιτεί : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, 
ΑΓΑΠΗ, ΘΥΣΙΕΣ, ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ, ΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ. δεν απαιτεί θεωρίες και μεγάλα λόγια, ούτε 
υπογραφές για το αυτονόητο. Όταν οι λέξεις αυτές είναι άγνωστες σε ένα γονέα δεν εξασφαλίζονται δυστυχώς 
ούτε έπειτα απο μια υπογραφή αναγνώρισης πόσο μάλλον έπειτα απο παροχή γονικής μέριμνας. Αν και εφόσον 
υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για το συμφέρον του τέκνου, να αποσυρθεί το άρθρο, γιατί εναντιώνεται στην 
κοινή λογική. Με εκτίμηση. 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | Γαυριηλ Τσαρας. ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων.  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:54 | Θεώδορος Σαχπαζης. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:47 | Κωνσταντίνα Κατσουφίδου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
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1 Απριλίου 2021, 18:55 | Λαμπρινή Γρηγ. Δίνοντας κίνητρο – τυράκι τη γονική μέριμνα δεν ξυπνά το ένστικτο του 
πατέρα που εγκατέλειψε το παιδί του εκ γενετής. Είναι τουλάχιστον άδικη η εξομοίωση των γονεϊκών 
δικαιωμάτων, ενώ δεν υπάρχει ουδεμία κοινή στάση και μέριμνα για τον γονεϊκό τους ρόλο. ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. 
1 Απριλίου 2021, 18:55 | NA. Δεν δέχομαι παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους κακής 
άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να είναι 
ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι λιγότερο 
από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον του 
δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή του 
παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το δικαστήριο 
θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο κατ 
εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να αναθέσει 
τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου οδηγεί στην 
ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ εξαίρεση» στον 
αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣΑΚ 1514«1.Στις ως άνω 
περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή 
του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του 
ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 18:35 | Παναγιώτης Ιωαννίδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | ΝΙΚΟΣ Κ. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:47 | Μακης Καταρας. Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα 
…..ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 50 – 50. εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | Μαρία Μυλωνά. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 



2239 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:59 | ΣΔΓ. Η απλή διαφωνία των γονέων, εφόσον είναι και οι δύο κατάλληλοι για το ρόλο τους, 
δεν θα πρέπει να είναι επαρκής λόγος για να στερηθεί το παιδί τον ένα από αυτούς με την άνιση κατανομή της 
μέριμνας μεταξύ τους. Η τελευταία θα πρέπει να είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και για εξαιρετικά σπουδαίο λόγο και 
όχι επί απλής διαφωνίας σε άμεση σχέση με την αποδεδειγμένη κακή άσκησή της (αρ 14 του νομοσχεδίου). 
Συνεπώς η παρ 2 του άρθρου, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί πχ «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ και ιδίως αν ο ένας γονέας…».  
1 Απριλίου 2021, 18:41 | Χαραλαμπος Βαλοδήμος. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 18:22 | Αργύρης. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:02 | Κατερίνα Γιαννάκη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
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ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήρι. 
1 Απριλίου 2021, 18:25 | Γεώργιος Γιαγούδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήρι. 
1 Απριλίου 2021, 18:56 | Χαρης Μπαμπης. Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ ….. ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ … 
1 Απριλίου 2021, 18:52 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
1 Απριλίου 2021, 18:12 | Στυλιανός Γεωργόπουλος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήρι. 
1 Απριλίου 2021, 18:41 | Νικόλαος Γεωργίου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:07 | Κωνσταντίνα Γεωργιοπούλου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:26 | Παύλος Γεωργιάδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.  
1 Απριλίου 2021, 18:59 | Γεώργιος Γεωργαντόπουλος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
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και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:16 | Κωνσταντίνος Γεροντάκης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:38 | Στέφανος Γερασίμου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:01 | Φώτης Γαρδιάς. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:25 | Αντώνιος Γαλάτης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:33 | Χαρίκλεια Γαλάνη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 18:33 | Ιωάννης Βαζούρας. Άρθρο 8Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά 
με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 

1 Απριλίου 2021, 18:26 | Χρυσάνθη Ηλία. Προτεινόμενη αλλαγή➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…) 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
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αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
1 Απριλίου 2021, 17:30 | Ιωάννης Βαλαντάσης. Άρθρο 8Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
1 Απριλίου 2021, 17:36 | Γιάννης Χειμωνάκος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:10 | Σταθόπουλος Διονύσιος. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά 
μόνο για λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής 
μέριμνας πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά 
και πάντως όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να 
προσάγει ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά 
με την ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε 
γονέα το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε 
υποθέσεως, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το 
δικαστήριο μόνο κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα 
μπορεί να αναθέσει τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του 
σχεδίου οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΑΚ 1514. 
«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση 
και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες 
του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεϊκό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 17:09 | Όλγα Πολυχρονοπούλου. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
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καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:25 | Όλγα Πολυχρονοπούλου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:33 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!. 
1 Απριλίου 2021, 17:28 | Γεώργιος Συριώδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. να αντικατασταθεί ως εξής: Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για παράβαση του Ν. 3500/2006 ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:51 | Παύλος Ασλανίδης. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | Δημήτρης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 1. Κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να 
ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:33 | Κωνσταντίνος Καρακώστας. Η πρόβλεψη της παρ. 2 συντηρεί τον κίνδυνο διαιώνισης 
της υπάρχουσας δικαστικής πρακτικής να αποδίδεται η αποκλειστική επιμέλεια μόνο στον ένα γονέα, με 
καταστροφικά αποτελέσματα για τα παιδιά χωρισμένων γονέων. Θα πρέπει να αναμορφωθεί περαιτέρω ως εξής: 
‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…)3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με 
την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)Πρέπει να είναι σαφώς ορισμένοι και ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ οι οι λόγοι για τους 
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οποίους θα υπάρχει παρέκκλιση από την κοινή ανατροφή των παιδιών, η οποία πρέπει να ισχύει κατά νομικό 
τεκμήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:58 | Γεώργιος Αποστολιδης. ΆΡΘΡΟ 5.  Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6.  Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:58 | Χριστίνα Σερδενέ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. 
1 Απριλίου 2021, 17:45 | Δημήτρης. Εισάγεται στις προβλέψεις του υπάρχοντος άρθρου 1513 ΑΚ η ρύθμιση της 
δυνατότητας των γονέων να μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της 
στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, 
καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Επίσης, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
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ανατίθεται από το δικαστήριο η άσκηση της γονικής μέριμνας στον έναν γονέα ή και στους δύο από κοινού ή σε 
τρίτον. Ωστόσο, δημιουργείται μία σημαντική ασάφεια με την αναφορά του τελευταίου εδαφίου, που προβλέπει 
ότι για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους 
γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας. Δεν καθίσταται και πάλι σαφές αν ο νομοθέτης αναφέρεται στην άσκηση της γονικής 
μέριμνας, της οποίας ο κανόνας είναι η κοινή άσκηση ή στην άσκηση της επιμέλειας, επιμέρους έκφανσης της 
γονικής μέριμνας. Τέλος, η διάταξη, δίνοντας την δυνατότητα στο δικαστήριο μετά από προσφυγή του γονέα που 
παραπονείται για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα, να διατάξει διαμεσολάβηση 
παραβιάζει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο σχόλιό μας στο άρθρο 1512 ΑΚ, την διάταξη του άρθρου 48 της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018. Η διαμεσολάβηση συνιστά 
εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφοράς που προϋποθέτει την εκούσια συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασής της. Το Δικαστήριο απεκδύεται της υποχρέωσής του να 
επιληφθεί της διαφοράς και να την επιλύσει. Παρέχεται «εύκολη» διέξοδος στο Δικαστήριο να αρνηθεί την τομή 
της διαφοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, συνολικά θεωρούμενο το νομοσχέδιο αυξάνει θεαματικά 
τις περιπτώσεις όπου οι από κοινού ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς δικαιούνται να προσφεύγουν στο 
Δικαστήριο (σχεδόν σε κάθε διαφωνία τους για θέματα που αφορούν το τέκνο). Προβληματική τέλος είναι και η 
επανειλημμένη αναφορά του νομοσχεδίου σε αυξημένη αποδεικτική αξία των (προγενέστερων) συμφωνιών των 
γονέων. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσουν τα ανήλικα τέκνα προϊόν συναλλαγής στην ευρύτερη διευθέτηση 
όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. Άμεση απόσυρση του 
νομοσχεδίου! 
1 Απριλίου 2021, 17:56 | Κέντρο Διαμεσολάβησης Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Η διαδικασία της 
Διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται με πρακτικό επιτυχίας ή πρακτικό αποτυχίας. Η μόνη περίπτωση να διακοπεί η 
διαδικασία, είναι εφόσον τα μέρη της διαφοράς (εν προκειμένω οι σύζυγοι) συμφωνήσουν να την διακόψουν και 
να την συνεχίσουν σε νέα ημερομηνία. Ως εκ τούτου το δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να διατάξει 
«επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης. Μια δυνατότητα που θα υπήρχε είναι τα μέρη κατά τη διάρκεια της 
Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας να μην συμφωνήσουν για την υπαγωγή της διαφοράς τους σε Διαμεσολάβηση 
και εκεί το Δικαστήριο θα είχε τη δυνατότητα να διατάξει την υπαγωγή, όπως αναφέρεται αμέσως προηγουμένως 
στο ίδιο εδάφιο. Περαιτέρω, η επιλογή του Διαμεσολαβητή ανήκει στα μέρη της διαφοράς και θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα δεδομένου ότι η σχέση των μερών με τον Διαμεσολαβητή είναι 
σχέση εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να μην υπάρχει εάν ο Διαμεσολαβητής έχει επιλεγεί από τρίτο (εν 
προκειμένω το Δικαστήριο). Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών ως προς το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, τότε 
θα μπορούσε να δίνεται η δυνατότητα διορισμού από το Δικαστήριο με μια απλή αίτηση των μερών στη 
γραμματεία, ώστε να αποφεύγονται οι περαιτέρω καθυστερήσεις. Προτεινόμενη διατύπωση: γ) να διατάξει 
διαμεσολάβηση ακόμα και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία σύμφωνα με τον 
εκάστοτε ισχύοντα νόμο. Τα μέρη επιλέγουν από κοινού τον Διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών ως 
προς το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, έκαστο των μερών μπορεί με αίτηση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου να 
ζητήσει το διορισμό Διαμεσολαβητή. 
1 Απριλίου 2021, 17:15 | ΣΠΥΡΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση).  ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 17:29 | Ανδρέας Βλαντής. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
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Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:54 | Χαράλαμπος Βλαχάκης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:07 | Θεόδωρος Βλάχος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:42 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 
Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 17:33 | Ευαγγελία – Άννα Βλάχου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | Θάνος Βογιατζής. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:17 | Αγγελική Βονάτσου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:39 | Μάρκος Βουλγαρέλλης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
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ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:33 | Δημητρης Τσε. Αξιότιμες κύριε, κυρία. Ως πατέρας κ κλινικός ψυχολόγος θα ήθελα να 
εκφράσω την δυσαρέσκεια μου για την επιθετική και μαρκετινιστικη προσέγγιση που ακολουθούν οι ενεργοί 
μπαμπάδες συνεπιμελεια, σορολοπ, κλπ απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Η διαβούλευση έχει σπαμαριστει 
από επαναλαμβανόμενα μποτ! Τα πάνο στις γέφυρες, οι διαφημίσεις στις στάσεις το λομπινγκ απέναντι σε 
πολιτικούς, δημοσιογράφους κ.α. φέρνουν μια οπαδικη προσέγγιση κοινωνικής πίεσης κ προπαγάνδας που δεν 
ταιριάζει σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Επί των αρχών του νομοσχεδίου, το οικογενειακό δίκαιο θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το αδήλωτο έγκλημα, κακοποιήσεις φυσικές σωματικές, σεξουαλικές που είναι δεδομένο κ 
απαντάμε διαρκώς στην κλινική μας εμπειρία, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί. Πιο συγκεκριμένα 
στο άρθρο το δικαστήριο θα πρέπει να υποχρεούται να διατάξει πραγματογνωμοσύνη στην περίπτωση που 
υπάρχουν στοιχεία για εμφυλη βία η κακοποίηση ηθική σωματική ψυχολογική σεξουαλική προς τα μέλη της 
οικογένειας η τριτους. Μονοι οι άντρες πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο, την αδηλωτη 
οικογενειακή ή και εμφυλη βία προκειμένου να έχουμε ένα σοβαρό λόγο και να μπούμε ισότιμα σε μια 
συζήτηση.Κατόπιν σκέψης κ μακροχρόνιου προβληματισμού.Δ. Τ. 
1 Απριλίου 2021, 17:02 | Στέλλα Βουτουφιανάκη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:19 | Παναγιώτα Βρατσαλη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | Άννα Γαβγίδη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 17:24 | Λάζαρος Κούσκος. Άκουσα πολλές φορές τον Υπουργό Δικαιοσύνης να λέει ότι δυο 
γονείς ξεκινάν από το 1/3 του χρόνου επικοινωνίας με το παιδί και διεκδικούν ισότιμα το υπόλοιπο 1/3. Όσες 
φορές και να διάβασα το νομοσχέδιο που προωθείται αυτό δεν αναγράφεται πουθενά. Είναι το πιο τίμιο και το 
πιο σωστό ο νομοθέτης να το καταγράψει αυτό, ακριβώς όπως το είπε ο Υπουργός αλλιώς η 40 χρόνια νομολογία 
των δικαστών θα οδηγήσει πάλι σε αδιέξοδο και θα έχει χειρότερα αποτελέσματα από ότι ο νόμος του ’83. 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | Κυριάκος Α. Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
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1 Απριλίου 2021, 17:01 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 17:55 | Βασίλης Αντωνογιωργακης. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13. 
Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ). Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 16:13 | Αναστασιος Καλογηρου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 



2250 
 

ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:06 | Παναγιώτα Σ. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:40 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Σύμφωνα με το Σύνταγμα. ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!! 
1 Απριλίου 2021, 16:04 | Μπορρις Ιορδανίδη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
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ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:57 | Αποστόλης Ελευθερίου. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Προκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
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περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 16:37 | Panagiotis D. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:40 | Γόνη Ντάγιου. μΠαρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το 
οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: • «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
1 Απριλίου 2021, 16:36 | Εμμανουήλ Κουτσογιαννακης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
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περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:19 | Αντώνιος Γαλάτης. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6.  Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:01 | Ευγενία Κοντογιάννη. Στο εξωτερικό όπου χρόνια διέμενα, στις αλλοδαπές φίλες μου 
τους φαινόταν ένα κακόγουστο αστείο όταν τους έλεγα ότι στην Ελλάδα όπου έδωσε τα φώτα στην ανθρωπότητα, 
όταν χωρίζει ένα ζευγάρι ο πατέρας σχεδόν αποκόπτεται από το παιδί καθότι του δίνεται το δικαίωμα να το 
συναντά μόνο λίγες ώρες το μήνα, πολλές φορές χωρίς διανυκτέρευση. Αυτές μου απαντούσαν ότι δεν 
καταλαβαίνουν το αυτονόητο ότι κάτι τέτοιο μόνο επιβλαβές μπορεί να είναι επιβλαβές για την ψυχολογία και 
την σωστή ανάπτυξη του παιδιού. Γιατί τότε χρειάζονται δυο άνθρωποι να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο; Αυτό 
δεν σας λέει κάτι; Εννοείται ότι είμαι υπέρ της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, όπως γίνεται σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη του 
κόσμου. 
1 Απριλίου 2021, 16:48 | Νικόλαος Ντάγιος. Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το 
οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
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άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: • «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | ΕΥΗ. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Αθανάσιος Κορκολής. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 



2257 
 

ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
f1 Απριλίου 2021, 16:51 | αννα. Με δυο ποδια καλυτερα Με δυο χερια καλυτερα, Με δυο ματια καλυτερα, με 
δυο αυτια καλυτερα, Με δυο ΓΟΝΕΙΣ καλυτερα…μην μενουν τα παιδια ορφανα απ τον εγωισμο καποιων… μην 
υπαρχουν γονεις που θρηνουν τα ζωντανα παιδια τους… ΙΣΟΧΡΟΝΗ παρουσια των γονιων στην ζωη των παιδιων 
τους… αλλαξτε τον νομο να μην ευνοειται κανενας…ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ…ισοτητα δικαιωματων,υποχρεωσεων 
απεναντι στα παιδια 
1 Απριλίου 2021, 16:41 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. Υπάρχουν πρακτικοί και αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας δεν είναι δυνατή όμως η διαφωνία των γονέων ΔΕΝ αποτελεί τέτοιο 
λόγο. Αν οι γονείς διαφωνούν μπορεί το δικαστήριο να λύσει τις διαφωνίες με πολλούς άλλους τρόπους από την 
ανισομερή κατανομή της. 
1 Απριλίου 2021, 16:56 | Γιώργος Λάμπρου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
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ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Σωτηριος Εξαρχος. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | Γεωργια Ελευθεριαδου. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | Γιωργος Κατσαριωτης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | ΚΙΚΗ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:45 | Μιχαήλ Δωδος. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Αθ. Δασκαλάκης. Οι περιπτώσεις που αναφέρονται ενδεικτικά στην παράγραφο 2 είναι 
ιδιαίτερα αόριστες και η μη περαιτέρω εξειδίκευσή τους, με μνεία πάντα ότι είναι δεν είναι περιοριστικές, θα έχει 
ως αποτέλεσμα τη συχνότατη προσφυγή στο δικαστήριο, κάτι που ο νομοθέτης υποστηρίζει ότι επιθυμεί να 
περιορίσει με το παρόν νομοσχέδιο, καθώς η επίκληση του συμφέροντος του τέκνου μπορεί να γίνει με αμέτρητες 
λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές αιτίες. Προτείνεται η ρητή διατύπωση ότι πρέπει να συντρέχει σπουδαίος 
λόγος όπως είναι η οριστική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων του ν. 3500/2006 ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για αδιαφορία στην ανατροφή του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1514 να αντικατασταθεί ως 
εξής:«1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, να καθορίζουν χρονική κατανομή της επιμέλειας του τέκνου με εναλλασσόμενη διαμονή στην 
κατοικία του καθενός απ΄τους γονείς του (συνεπιμέλεια) ή λειτουργική συνεπιμέλεια. Να μπορούν επίσης οι 
γονείς να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον γονέα τα 
διαστήματα που δεν διαμένει μαζί του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν οι γονείς να αναθέτουν την άσκησή 
της επιμέλειας ή γονικής μέριμνας του τέκνου τους στον έναν από αυτούς.». 
1 Απριλίου 2021, 16:17 | Όλγα Δροσιά. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Φίλιππος Γαβαλάς. ΆΡΘΡΟ 5.  Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 
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Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
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έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:00 | Μαρία Κ. μητέρα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | Δημήτρης Ζάμπρας. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Ευστάθιος Δράμπαλος. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:11 | Ηλιας Μπρατσος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Μαρία Καραγεωργίου. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Χασαπόπουλος Αριστοτέλης. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | Ελευθέριος Καραβασίλης. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:04 | Αγγελική Καπράνη. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
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1 Απριλίου 2021, 16:41 | Ν.Π. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | Μάρκος Βουλγαρέλλης. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 8.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική 
επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται 
στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που 
αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. 
( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ). Όταν το δικαίωμα 
επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή 
παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με 
τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας .Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης 
– Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:20 | Χρήστος Καπίρνας. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
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1 Απριλίου 2021, 16:44 | Nikos Xeliotis. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:23 | Αλέξανδρος Καπερώνης. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:29 | Κατερίνα Καπάκη. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:59 | Ιωάννης Κάννης. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:45 | ‘Εφη Μακρή. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Παναγιώτης Κανακάρης. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:47 | Χρυσαυγή Καμπάνη. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:43 | Ελισαβετ Καλυβάτση. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Σιμος Σειτης. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
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γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | Μαρια Αλεξακη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:10 | Αγγελικη Βονατσου. ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». Αρθρο 
8.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
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τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Αλέξιος Δούρος. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 15:13 | Μιχαλης Κονδυλας. Να διατυποθουν : ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 15:06 | Νικολαος Μπαθας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Νικος Δοξαστακης. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 15:29 | Αθανασια Διπλα. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 15:25 | Παναγιώτης Τσακανίκας. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 15:50 | Παναγιώτης Τσακανίκας. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Νικήτας Βαρσαμας. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
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μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
1 Απριλίου 2021, 15:47 | Αντώνιος Διαμαντοπουλος. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 15:55 | Πηνελοπη Μαυριδη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:38 | Ιωάννης Διακογεωργιου. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 15:12 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΚΥΡΙΑ. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέαςέχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 15:54 | ΤΑΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
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έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:03 | Έλλη Λουκάκη. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
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Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:10 | ΑΝΝΑ ΦΟΥΡΟΥΝΤΣΙΔΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
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γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:54 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
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ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
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επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:11 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο 
για λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας 
πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως 
όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει 
ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την 
ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα 
το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΑΚ 1514. 
«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση 
και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες 
του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεϊκό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 15:30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
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πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:51 | ΑΡΓΥΡΗΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:04 | ΧΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Είμαι πατέρας ενός ανήλικου τεκνου 4,5 ετων και αυτη την στιγμή 
ακόμα ,που γράφω το παιδί μου αποξενώνεται συνστηματικά. Η πρόταση μου ειναι στο συγκεκριμένο αρθρο ειναι 
να τροποποιηθει ως εξής:Στην παραγραφο 2 του 1514 , αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 15:58 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων. Άρθρο 8 (ΑΚ 
1514)ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους κακής 
άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να είναι 
ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι λιγότερο 
από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον του 
δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή του 
παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το δικαστήριο 
θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο κατ 
εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να αναθέσει 
τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου οδηγεί στην 
ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ εξαίρεση» στον 
αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω 
περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή 
του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 
2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεϊκό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 15:04 | ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
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εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
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ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:00 | Αλεξάνδρα Κυριακου.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον  
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:42 | Kασσιώπη Ν. Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με το νέο άρθρο του επίμαχου Νομοσχεδίου, 
αν οι γονείς δεν συμφωνούν από κοινού για το ποιος θα ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του τέκνου, με 
ποιον θα διαμένει το τέκνο και πώς θα ασκείται η επικοινωνία με τον άλλο γονέα, κάτι που συμβαίνει πάντοτε στα 
συγκρουσιακά διαζύγια –εν αντιθέσει με τα συναινετικά- θα επιλαμβάνεται και πάλι το αρμόδιο δικαστήριο, όπως 
συμβαίνει και με τον ισχύοντα Νόμο. Τώρα όμως θα είναι απολύτως δεμένα τα χέρια του Δικαστή, ακόμα και σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, και θα είναι υποχρεωμένος να εκδίδει 
αποφάσεις, συμμορφούμενος «με τις υποδείξεις», ανεχόμενος τις αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στο έργο του. 
Ιδίως, ως προ τη γ’ περίπτωση της δεύτερης παραγράφου, θα πρέπει να λεχθεί ότι προξενεί αρκετά μεγάλη 
εντύπωση το γεγονός, ότι ο νομοθέτης επιλέγει ξανά, να παρακάμψει για άλλη μια φορά τη δικαιοδοτική κρίση 
φτάνοντας στο σημείο να θεσπίσει ως μια από τις πιθανές επιλογές του δικάζοντος δικαστηρίου τη 
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διαμεσολάβηση. Σκόπιμα μάλλον αγνοείται το γεγονός ότι για να φτάσει οποιοσδήποτε πολίτης στο σημείο να 
απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, επιβαρυνόμενος όλα τα δικαστικά έξοδα, καθώς και το ψυχικό βάρος που 
συνεπάγεται πάντα ο δικαστικός αγώνας, ιδίως μάλιστα σε περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου, έχει ήδη, ούτως 
ή άλλως εξαντλήσει από πριν κάθε δυνατότητα και προσπάθεια συμβιβαστικής λύσης με το άλλο μέρος. Δεν 
περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου γι αυτό. Είναι ενοχλητικά πιεστική και κατάφωρη η υπερπροσπάθεια που 
γίνεται από το νομοθέτη να μειωθεί τον εν γένει δικαίωμα των πολιτών στην αμερόληπτη δικαστική προστασία. 
1 Απριλίου 2021, 15:56 | Νικόλαος Ζ. Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με το νέο άρθρο του επίμαχου Νομοσχεδίου, 
αν οι γονείς δεν συμφωνούν από κοινού για το ποιος θα ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του τέκνου, με 
ποιον θα διαμένει το τέκνο και πώς θα ασκείται η επικοινωνία με τον άλλο γονέα, κάτι που συμβαίνει πάντοτε στα 
συγκρουσιακά διαζύγια –εν αντιθέσει με τα συναινετικά- θα επιλαμβάνεται και πάλι το αρμόδιο δικαστήριο, όπως 
συμβαίνει και με τον ισχύοντα Νόμο. Τώρα όμως θα είναι απολύτως δεμένα τα χέρια του Δικαστή, ακόμα και σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, και θα είναι υποχρεωμένος να εκδίδει 
αποφάσεις, συμμορφούμενος «με τις υποδείξεις», ανεχόμενος τις αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στο έργο του.  
Ιδίως, ως προ τη γ’ περίπτωση της δεύτερης παραγράφου, θα πρέπει να λεχθεί ότι προξενεί αρκετά μεγάλη 
εντύπωση το γεγονός, ότι ο νομοθέτης επιλέγει ξανά, να παρακάμψει για άλλη μια φορά τη δικαιοδοτική κρίση 
φτάνοντας στο σημείο να θεσπίσει ως μια από τις πιθανές επιλογές του δικάζοντος δικαστηρίου τη 
διαμεσολάβηση. Σκόπιμα μάλλον αγνοείται το γεγονός ότι για να φτάσει οποιοσδήποτε πολίτης στο σημείο να 
απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, επιβαρυνόμενος όλα τα δικαστικά έξοδα, καθώς και το ψυχικό βάρος που 
συνεπάγεται πάντα ο δικαστικός αγώνας, ιδίως μάλιστα σε περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου, έχει ήδη, ούτως 
ή άλλως εξαντλήσει από πριν κάθε δυνατότητα και προσπάθεια συμβιβαστικής λύσης με το άλλο μέρος. Δεν 
περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου γι αυτό. Είναι ενοχλητικά πιεστική και κατάφωρη η υπερπροσπάθεια που 
γίνεται από το νομοθέτη να μειωθεί τον εν γένει δικαίωμα των πολιτών στην αμερόληπτη δικαστική προστασία. 
1 Απριλίου 2021, 15:07 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡ. Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με το νέο άρθρο του επίμαχου Νομοσχεδίου, 
αν οι γονείς δεν συμφωνούν από κοινού για το ποιος θα ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του τέκνου, με 
ποιον θα διαμένει το τέκνο και πώς θα ασκείται η επικοινωνία με τον άλλο γονέα, κάτι που συμβαίνει πάντοτε στα 
συγκρουσιακά διαζύγια –εν αντιθέσει με τα συναινετικά- θα επιλαμβάνεται και πάλι το αρμόδιο δικαστήριο, όπως 
συμβαίνει και με τον ισχύοντα Νόμο. Τώρα όμως θα είναι απολύτως δεμένα τα χέρια του Δικαστή, ακόμα και σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, και θα είναι υποχρεωμένος να εκδίδει 
αποφάσεις, συμμορφούμενος «με τις υποδείξεις», ανεχόμενος τις αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στο έργο του. 
Ιδίως, ως προ τη γ’ περίπτωση της δεύτερης παραγράφου, θα πρέπει να λεχθεί ότι προξενεί αρκετά μεγάλη 
εντύπωση το γεγονός, ότι ο νομοθέτης επιλέγει ξανά, να παρακάμψει για άλλη μια φορά τη δικαιοδοτική κρίση 
φτάνοντας στο σημείο να θεσπίσει ως μια από τις πιθανές επιλογές του δικάζοντος δικαστηρίου τη 
διαμεσολάβηση. Σκόπιμα μάλλον αγνοείται το γεγονός ότι για να φτάσει οποιοσδήποτε πολίτης στο σημείο να 
απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, επιβαρυνόμενος όλα τα δικαστικά έξοδα, καθώς και το ψυχικό βάρος που 
συνεπάγεται πάντα ο δικαστικός αγώνας, ιδίως μάλιστα σε περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου, έχει ήδη, ούτως 
ή άλλως εξαντλήσει από πριν κάθε δυνατότητα και προσπάθεια συμβιβαστικής λύσης με το άλλο μέρος. Δεν 
περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου γι αυτό. Είναι ενοχλητικά πιεστική και κατάφωρη η υπερπροσπάθεια που 
γίνεται από το νομοθέτη να μειωθεί τον εν γένει δικαίωμα των πολιτών στην αμερόληπτη δικαστική προστασία. 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | Κίρκη ΑΔ. Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με το νέο άρθρο του επίμαχου Νομοσχεδίου, 
αν οι γονείς δεν συμφωνούν από κοινού για το ποιος θα ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του τέκνου, με 
ποιον θα διαμένει το τέκνο και πώς θα ασκείται η επικοινωνία με τον άλλο γονέα, κάτι που συμβαίνει πάντοτε στα 
συγκρουσιακά διαζύγια –εν αντιθέσει με τα συναινετικά- θα επιλαμβάνεται και πάλι το αρμόδιο δικαστήριο, όπως 
συμβαίνει και με τον ισχύοντα Νόμο. Τώρα όμως θα είναι απολύτως δεμένα τα χέρια του Δικαστή, ακόμα και σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, και θα είναι υποχρεωμένος να εκδίδει 
αποφάσεις, συμμορφούμενος «με τις υποδείξεις», ανεχόμενος τις αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στο έργο του. 
Ιδίως, ως προ τη γ’ περίπτωση της δεύτερης παραγράφου, θα πρέπει να λεχθεί ότι προξενεί αρκετά μεγάλη 
εντύπωση το γεγονός, ότι ο νομοθέτης επιλέγει ξανά, να παρακάμψει για άλλη μια φορά τη δικαιοδοτική κρίση 
φτάνοντας στο σημείο να θεσπίσει ως μια από τις πιθανές επιλογές του δικάζοντος δικαστηρίου τη 
διαμεσολάβηση. Σκόπιμα μάλλον αγνοείται το γεγονός ότι για να φτάσει οποιοσδήποτε πολίτης στο σημείο να 
απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, επιβαρυνόμενος όλα τα δικαστικά έξοδα, καθώς και το ψυχικό βάρος που 
συνεπάγεται πάντα ο δικαστικός αγώνας, ιδίως μάλιστα σε περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου, έχει ήδη, ούτως 
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ή άλλως εξαντλήσει από πριν κάθε δυνατότητα και προσπάθεια συμβιβαστικής λύσης με το άλλο μέρος. Δεν 
περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου γι αυτό. Είναι ενοχλητικά πιεστική και κατάφωρη η υπερπροσπάθεια που 
γίνεται από το νομοθέτη να μειωθεί τον εν γένει δικαίωμα των πολιτών στην αμερόληπτη δικαστική προστασία. 
1 Απριλίου 2021, 14:54 | ΛΙΟΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:58 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
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συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 14:22 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.  Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:17 | Μαργαρίτα Βαλμά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:35 | Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών. Όσον αφορά τη διαμεσολάβηση, είναι 
επιτακτική ανάγκη να λυθούν παράλληλα τα πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει με την διεξαγωγή 
διαμεσολαβήσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και αφορούν κυρίως την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. 
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θα πρέπει να προβλεφθεί συνολικά και καλύπτει ιδιαίτερα τις περιπτώσεις οικογενειακής διαμεσολάβησης όπου 
συχνά υπάρχει μεγάλη ένταση συναισθημάτων και τα μέρη δεν επιθυμούν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο. 
1 Απριλίου 2021, 14:21 | Katerina Leri. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
1 Απριλίου 2021, 14:54 | Φωτεινή Γιαννακοπούλου. Προτείνω την κάτωθι διατύπωση-αλλαγή στην Παράγραφο 
3:3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 14:57 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. Ίσια δικαιώματα και στους δυο γονείς γιατί τα παιδιά δεν είναι 
κτήμα κανενός και έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς κοντά τους. Όχι ένα γονιό και έναν επισκέπτη του 
Σαββατοκύριακου. –Άρθρο 8: Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το οποίο αποτελεί 
το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες και να μη δημιουργούν 
κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης 
μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. – Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας αδιαφορεί ή δε συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή 
τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή 
αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να 
προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 14:39 | Στρατος Τασσος. Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 14:02 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ. Άρθρο 8 (ΑΚ 1514). 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους κακής άσκησης 
αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να είναι ισόχρονη 
σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι λιγότερο από 1/3 του 
συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον του δικαστηρίου 
«γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή του παιδιού, 
σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το δικαστήριο θα 
μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε να εξασφαλίζεται 
η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο κατ εξαίρεση και 
για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να αναθέσει τη γονική 
μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου οδηγεί στην ανάθεση 
της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ εξαίρεση» στον αριθμό 3 
τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω 
περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή 
του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 
2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεϊκό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
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τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
1 Απριλίου 2021, 14:51 | Μακαβός Αδαμάντιος Ψυχολόγος Παιδιών κι Εφήβων. Άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ. : 
«3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση:  α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται, για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου,(1) να εξειδικεύσει τον 
τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε 
τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ( 2α ), γ) να διατάξει 
διαμεσολάβηση ή την επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ( 2β ) Για τη λήψη της απόφασής 
του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, ( 3 
) καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ( 1 ) καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που 
δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου, ( 2α ) ή ( 2β ) μόνο σε 
περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, ( 3 ) εφόσον δεν έχουν διαμορφωθεί με κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
(άρθρο 1532 Α.Κ.), ωστόσο, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν ισχυροί δεσμοί του τέκνου με τον έναν γονέα, είναι 
σημαντικό το δικαστήριο να λάβει υπόψη ότι οι γονικές σχέσεις είναι σημαντικές για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του τέκνου και η κατεύθυνση της απόφασης να είναι το τέκνο να αναπτύξει και 
να διατηρήσει δεσμό και με τους δύο γονείς του. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:  Άρθρο του 
κορυφαίου ερευνητή WARSHAK (2014), που προσυπογράφουν 110 διεθνείς ερευνητές για ρυθμίσεις ανατροφής 
όπου εκτός από τα οφέλη της κοινής ανατροφής με εναλλασσόμενη διαμονή, τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης 
της γονικής σχέσης και με τους δύο γονείς. Άρθρο της L. Nielsen (2017) Μετά-ανάλυσή 60 ερευνών όπου 
τεκμηριώνονται τα οφέλη της κοινής ανατροφής με εναλλασσόμενη κατοικία ακόμη και σε υψηλό επίπεδο 
γονικών συγκρούσεων, καθώς και η σημασία της ενίσχυσης και διατήρησης της σχέσης και με τους δύο γονείς για 
την υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Άρθρο -ανασκόπηση των κορυφαίων ειδικών ψυχολόγων 
ερευνητών Braver & Lamb (2018) που προσυπογράφουν 12 ειδικοί πραγματογνώμονες που τεκμηριώνει τα οφέλη 
της κοινής ανατροφής με εναλλασσόμενη διαμονή.  
1 Απριλίου 2021, 14:52 | Μαιρη Στρ. Θα πρέπει να οριστεί ότι η διαμονή των τέκνων στις κατοικίες και των δυο 
γονέων θα είναι το λιγότερο το 1/3 του συνολικού χρόνου τους, ώστε να περιλαμβάνει και διανυκτερεύσεις. 
Πρέπει να εξασφαλιστεί η ανατροφή και η φροντίδα των τέκνων και από τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 14:25 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
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και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
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επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:36 | Θανασης Καλαρετος. Σύνδεσμος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. 
1 Απριλίου 2021, 13:13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως εξής: «’Αρθρο 1514 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή είναι ασυνεπής όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου … 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα .. 
1 Απριλίου 2021, 13:14 | Γεώργιος Βαλάσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 13:55 | ΚΩΣΤΑΣ Τ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ‘Αρθρο 8.  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ.  Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514.  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…).  2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
1 Απριλίου 2021, 13:09 | Κωνσταντίνος Καπερώνης. Άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ. :«3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση : α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου,(1) να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν 
θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει 
πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ( 2α ), γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την 
επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ( 2β ) Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, ( 3 ) καθώς και τις 
τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας.» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 
( 1 ) καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν επιτρέπεται, 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου, ( 2α ) ή ( 2β ) μόνο σε περίπτωση 
μεταβολής των συνθηκών ( 3 ) εφόσον δεν έχουν διαμορφωθεί με κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (άρθρο 1532 
Α.Κ.), ωστόσο, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν ισχυροί δεσμοί του τέκνου με τον έναν γονέα, είναι σημαντικό το 
δικαστήριο να λάβει υπόψη ότι οι γονικές σχέσεις είναι σημαντικές για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη 
του τέκνου και η κατεύθυνση της απόφασης να είναι το τέκνο να αναπτύξει και να διατηρήσει δεσμό και με τους 
δύο γονείς του. Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:  Άρθρο του κορυφαίου ερευνητή WARSHAK (2014), 
που προσυπογράφουν 110 διεθνείς ερευνητές για ρυθμίσεις ανατροφής όπου εκτός από τα οφέλη της κοινής 
ανατροφής, τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης της γονικής σχέσης και με τους δύο γονείς: Άρθρο -ανασκόπηση 
των κορυφαίων ειδικών ψυχολόγων ερευνητών Braver & Lamb (2018) που προσυπογράφουν 12 ειδικοί 
πραγματογνώμονες που τεκμηριώνει τα οφέλη της κοινής ανατροφής με εναλλασσόμενη διαμονή  
1 Απριλίου 2021, 13:19 | Γεωργία Ατζέμογλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
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ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 



2300 
 

διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:58 | Νικόλαος Βαβαρινος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
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ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:45 | Σορολή Έφη. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
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1 Απριλίου 2021, 13:13 | Αντρέας Αστρακας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:06 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. Είμαι νονά ενός ενός εξάχρονου αγοριού. Ο πατέρας του σε αντίθεση της 
δικαστικής απόφασης ασκεί ουσιαστικά συνεπιμέλεια. Γιατί ο νόμος να μην τον κατοχυρώνει? Έχω να προτείνω 
τις εξής προσθήκες στο νομοσχέδιο. ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας Το 
άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως εξής:.«’Αρθρο 1514. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή είναι ασυνεπής όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου … 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 12:00 | ΑΡΗΣ. Προ ημερών ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ανταποκρινόμενος στην αποστολή του, 
αποστολή που επιτάσσει την πάταξη της γονεικής αποξένωσης, χωρίς ψευδο διαχωρισμούς σε μητέρα & πατέρα, 
ως είναι γνωστό η γονεική αποξένωση βασανίζει και γυναίκες και άντρες, προέβη σε ενημέρωση προς τον 
επίτροπο Δικαιοσύνης της Ε.Ε«ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Η εκ μέρους της 
Ελληνικής Κυβέρνησης προσπάθεια συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τα κοινωνικά δικαιώματα οδηγεί σε ακόμα περισσότερη παραβίασή τους. Σας είναι γνωστό ότι στην Ελληνική 
Δημοκρατία δεν λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σε 
εφαρμογή ενός νομολογιακού εθίμου αποκλειστικής επιμέλειας, πάντα, κατά κανόνα, αφαιρείται ένας από τους 
γονείς από την ανατροφή των παιδιών του και τα μεγαλώνει αυτά ένας από τους γονείς, σχεδόν πάντα η μητέρα. 
Προσπαθώντας να εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις, τις πολιτικές των κρατικών οργανισμών και τις οδηγίες της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα την οδηγία 1158/2019, τη 18η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση, πριν από την ψήφιση από τη Βουλή, σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Στο 
όνομα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο νόμου φέρνει τους Έλληνες πολίτες σε χειρότερη θέση 
από αυτήν όπου βρίσκονται σήμερα.  Αντί να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα ανατρέφεται και από τους δύο γονείς 
στην περίπτωση διαζυγίου, διατηρείται η επιμέλεια κοινή στους γονείς, αλλά η φροντίδα του προσώπου1 
υποχρεωτικά ex lege, πάντα, ασκείται από το «γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Καταργείται η συναινετική, 
με σύμφωνο κοινής επιμέλειας, εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου αφού απαιτεί το νομοσχέδιο να οριστεί 
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«γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει».  Αντί να εξομοιώνονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και 
αναγνωρίστηκαν, για τα παιδιά που π.χ. ο πατέρας ζήτησε να γίνουν εξετάσεις DNA συνεχίζει μόνον η μητέρα τους 
να τα ανατρέφει. Αντί ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων, ο «γονέας με τον οποίο το παιδί διαμένει» μόνος καθορίζει τον τόπο κατοικίας του παιδιού και μόνο για 
τη μεταβολή του, αφότου ο ένας τον καθορίσει, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο γονέων.  Αντί για ανατροφή 
και από τους δύο γονείς, προβλέπεται η επικοινωνία με τον δευτερεύοντα γονέα.  Αντί να έχουν ίσες 
διανυκτερεύσεις με ελάχιστο το 35 % με κάθε γονέα, προβλέπεται κατά τεκμήριο το 1/3 του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας με τον ένα γονέα. Πρακτικά αυτό σημαίνει τρεις ώρες Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, δύο Σάββατα 
βράδυ την εβδομάδα, πέντε μέρες τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δέκα μέρες το καλοκαίρι. 
Χωρίς να προβλέπονται μηχανισμοί, όπως η εξίσου απονομή χρόνου από τη Δικαιοσύνη, τα parenting plans, οι 
πίνακες διατροφής τέκνων και η φιλική Δικαιοσύνη, προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση, που μπορεί να τη 
διατάξει το δικαστήριο στη μέση μιας δίκης αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, 
αντί να εφαρμοστούν οι καλές πρακτικές που συνιστούν διεθνείς οργανισμοί και εφαρμόζουν όλες οι χώρες, 
νομοθετείται μια νομολογία δεκαετιών, που θέλει την ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα, που θα λέγεται 
«αυτός που συνήθως το παιδί διαμένει», αντί γονέας με επιμέλεια, όπως σήμερα λέγεται. Η κατάσταση θυμίζει 
τις πρακτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στην είσοδό της στη ζώνη του Ευρώ. Αντί να συμμορφωθεί με τα 
ευρωπαϊκά στάνταρ, νομιμοποιούνται αποκλίνουσες εσωτερικές πρακτικές, δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, 
χορηγούνται ψευδή στοιχεία. Μόνο που το τίμημα στην περίπτωση αυτή είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου γονέων και κυρίως του παιδιού. Οι διεθνείς συμβάσεις συνάπτονται για να εφαρμοστούν πραγματικά 
και όχι προσχηματικά. Παρακαλούμε για τη προσοχή και τις ενέργειές σας. Η εκ μέρους σας έκφραση γνώμης κατά 
πόσο η επικείμενη νομοθετική αλλαγή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης καθώς και με τις 
διεθνείς συμβάσεις είναι κρίσιμη. Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – Σύλλογος «Συνεπιμέλεια»». Δυστυχώς 
ο Σύλλογος είχε πιστέψει τα λόγια ενός συντεχνίτη Υπουργού και μίας κυβέρνησης που είχoyν μετατρέψει τον 
αποπρονατολισμό των Ελλήνων σε εθνικό σπόρ.Αυτό αποκαλύφθηκε γρήγορα και καλούμαστε μετα απο 2 χρόνια 
να κάνουμε ότι δεν γνωρίζαμε τι θα εφερνε ο Κος Τσιάρας και ότι κάποιοι έπεσαν απο τα σύννεφα.Επειδή οι 
ανακρίβειες αυτής της κυβέρνησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΜΌ προτείνω ο σύλλογος να προσβάλει τις εγκληματικές 
διατάξεις της Κυβέρνησης στον ΟΗΕ. Το αυτό να γίνει άμεσα.Τα δύο χρόνια Τσιάρα δεν πρέπει να μας κάνουν να 
ξεχνάμε οτι αυτός ο Κύριος παραβάινει καθ ‘εξιν το διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο ατιμωρητί. Να ζητήσουμε να 
παραπεμφθεί για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Αμεσες καταγγελίες σε όλα τα Διεθνή όργανα με το ΟΝΟΜΑ του 
επάνω. ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ. Θυμίζω την κατάληξη Κοντονή Παρασκευόπουλου Καλογήρου, πλέον όμως δεν 
μας αρκεί μόνο να εξαφανιστεί απο το πολιτικό προσκήνιο ο Κος ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΣΙΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:31 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 
56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να 
έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
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εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
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τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη  του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:09 | Κολόκας Γεώργιος. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
1 Απριλίου 2021, 12:41 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
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γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:30 | Μερωπη Αποστολου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
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επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο .Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
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τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:47 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
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ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:05 | Μαριανα Στιλιανου. Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:19 | Αυγουστής Βιντζιλέος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 12:47 | Ελισάβετ Βιεννά. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
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1 Απριλίου 2021, 12:17 | Δημήτρης Βερύκιος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 12:47 | Ξενοφών Βενιός. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 12:04 | Γρηγόρης Βεκιαρέλης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 12:38 | Αντώνιος Βασιλόπουλος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 12:07 | Βασίλειος Βασιλείου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 12:25 | Μαρια Κουνανη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:01 | Δωρα Χατζη. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 12:29 | Παναγιώτης Λάμπρου. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:14 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
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γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:17 | Κυριάκος Χανδρούλης. Με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του τέκνου να διαμορφωθεί 
ως εξής. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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1 Απριλίου 2021, 11:13 | Βαγγέλης Καλαϊτζάκης. Η απλή διαφωνία των γονέων, εφόσον είναι και οι δύο 
κατάλληλοι για το ρόλο τους, δεν θα πρέπει να είναι επαρκής λόγος για να στερηθεί το παιδί τον ένα από αυτούς 
με την άνιση κατανομή της μέριμνας μεταξύ τους. Η τελευταία θα πρέπει να είναι δυνατή κατ’εξαίρεση και για 
εξαιρετικά σπουδαίο λόγο και όχι επί απλής διαφωνίας σε άμεση σχέση με την αποδεδειγμένη κακή άσκησή της 
(αρ 14 του νομοσχεδίου).Συνεπώς η παρ 2 του άρθρου, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί πχ «2. Αν δεν είναι δυνατή 
η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ και ιδίως αν ο ένας 
γονέας…». 
1 Απριλίου 2021, 11:16 | Αθανασιος Λουλουδας. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 11:35 | Βασίλης Ιστίκογλου. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 11:48 | Πετρος Κουλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο  
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:22 | Γιάννης Βασιλάκης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:40 | Νικήτας Βαρσαμάς. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:12 | Εριφύλη Βαρβαρέλη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:44 | Χαράλαμπος Βαλοδήμος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:15 | Γεώργιος Βαλάσης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:47 | Ιωάννης Βαζούρας. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:27 | Αθηνα Ζαμινου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. 
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
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μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
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οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:12 | Ζωή Βαβρίτσα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:42 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:10 | Γεωργία Ατζέμογλου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:37 | Παύλος Ασλανίδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 11:14 | Χρονης Λευκας. Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών. Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
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1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511. (…). 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9. «Άρθρο 1515 Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12. 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. (…). Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονεών για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:20 | Παναγιώτα Διακοστεργάκη. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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1 Απριλίου 2021, 10:11 | Στέλλα Δημητριάδου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:34 | Δημήτρης τσερ. Αξιότιμες κύριε, κυρία Ως μπαμπάς κ κλινικός ψυχολόγος θα ήθελα να 
εκφράσω την δυσαρέσκεια μου για την επιθετική και μαρκετινιστικη προσέγγιση που ακολουθούν οι ενεργοί 
μπαμπάδες συνεπιμελεια, σορολοπ, κλπ απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Η διαβούλευση έχει σπαμαριστει 
από επαναλαμβανόμενα μποτ! Τα πάνο στις γέφυρες, οι διαφημίσεις στις στάσεις το λομπινγκ απέναντι σε  
πολιτικούς, δημοσιογράφους κ.α. φέρνουν μια οπαδικη προσέγγιση κοινωνικής πίεσης κ προπαγάνδας που δεν 
ταιριάζει σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Επί των αρχών του νομοσχεδίου, το οικογενειακό δίκαιο θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το αδήλωτο έγκλημα, κακοποιήσεις φυσικές σωματικές, σεξουαλικές που είναι δεδομένο κ 
απαντάμε διαρκώς στην κλινική μας εμπειρία, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί. Πιο συγκεκριμένα 
στο άρθρο το δικαστήριο θα πρέπει να υποχρεούται να διατάξει πραγματογνωμοσύνη στην περίπτωση που 
υπάρχουν στοιχεία για εμφυλη βία η κακοποίηση ηθική σωματική ψυχολογική σεξουαλική προς τα μέλη της 
οικογένειας η τριτους. Μονοι οι άντρες πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο, την αδηλωτη 
οικογενειακή ή και εμφυλη βία προκειμένου να έχουμε ένα σοβαρό λόγο και να μπούμε ισότιμα σε μια 
συζήτηση.Κατόπιν σκέψης κ μακροχρόνιου προβληματισμούΔ. Τ. 
1 Απριλίου 2021, 10:37 | Σοφία Γούτα. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:22 | Αλίκη Γκούφας. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
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να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο.  3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:44 | Άννα Γκούγκου Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:44 | Ανδρέας Χασούνης. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:56 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
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γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 10:52 | Ileana Exara. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..).  
1 Απριλίου 2021, 10:18 | Ελένη Γκιόκα.  Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:18 | Φωτεινη Γιαννωτα. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
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2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:30 | Κωνσταντίνα Γιάννου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:53 | Γεωργιος Γιαννακης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:11 | Σοφια Γιαζουτζιδου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
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χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: 
α) να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:21 | Αρετη Δερματη. Άρθρο 8.  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα.2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 09:05 | Θεόδωρος Καρτοφύλης. Να υπάρξει αντικατάσταση ως εξης: Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
1 Απριλίου 2021, 09:25 | Γεωργος Υψιλαντης. Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την 
δικαιοσύνη να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
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δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:39 | Ειρήνη Δαρσινου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 09:40 | OIKONOMOU. Η ασυδοσία που παρέχεται ως δικαίωμα απο την νομοθετική και 
δικαστική εξουσία σε ψυχοσωματικά άρρωστα άτομα αποδυκνείεται και απο τα στατιστικά κακοποίησης 
ανηλίκων για το 2020 από το χαμόγελο του παιδιού. Στο τέλος της αναφοράς καταννοούμε οτι πλέον το υπάρχων 
νομολογιακό έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν έχει να κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα καλα 
ενορχηστρωμένο εγκλημα που αποσκοπεί ο πατέρας να μην μπορέι να επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις 
κακοποίησης ανηλίκων.Το ποσοστό μανάδων που κακοποιούν ανήλικα είναι υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό 
πατεράδων. ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ 
ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. 
1 Απριλίου 2021, 09:03 | Κορνηλια Δαμιανου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
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απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 09:05 | Παναγιωτης Δαδανας. Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας.  1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: 
α) να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 09:10 | Διονυσία Γριτζάλη. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 09:24 | Ανδρέας. Το άρθρο αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών 
ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες 
τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι 
και αν θέλουν.Δίνεται το καλύτερο κίνητρο για όλους τους μπαμπάδες ! Αφού εξασφαλίζουν ότι δικαίωμα έχει 
ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός 
κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το παιδί και οι υποχρεώσεις τους απέναντί του. Να παρακαλάμε τους 
εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή 
σχολείου, θέμα υγείας?Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
1 Απριλίου 2021, 09:00 | Μανος Βερος. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
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ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:04 | Ιουλία Γεωργοπουλου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 09:41 | Σοφία Γεωργίου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 08:52 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Πρέπει να γίνει κατανοητό με αυτό το Νομοθέτημα, σε γονείς 
ανεξαρτήτως φύλλου ότι απαξ και γίνουν γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν πρίν, εξειδικεύω.Κάποιοι 
γονείς επικαλούνται το δικαίωμα της καρίερας σε άλλο τόπο σαν να μην υπάρχει παιδί, σαν να μην έχει δικαίωμα 
το παιδί να επικοινωνεί με τον άλλον γονέα.Το αυτό δεν θεραπεύεται με αυτό το νομοσχέδιο, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ. 
Συνεχίζει ο γονέας με την επιμέλεια να ασκεί την απεριόριστη εξουσία του η οποία πηγάζει απο τις δικαστικές 
αποφάσεις.Ο Νομοθέτης πάλι αυθαιρετεί καθ εξιν. Ο Νομοθέτης ενώ έδινε συγκεκριμένες υποσχέσεις πριν την 
ψήφιση του Νομοσχεδίου έπραξε ακριβώς τα αντίθετα.Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Κος Υπουργός θα είχε παυθεί 
άμεσα για ασυνέπεια λόγω και έργων.Εδω το είπαμε δεν είμαστε Σουηδία αλλά βαλκάνια, και θέλει ο Κος 
Υπουργός να μας επιβάλλει δια νόμου να παραμείνουμε τριτοκοσμική χώρα.Επειδή ο Υπουργός εσφαλμένα 
θεωρεί ότι μπορεί κατα το δοκούν να αλλάζει προεκλογικές υποσχέσεις, υποσχέσεις που έπαιξαν ρόλο στην 
διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος,επειδή το θεωρώ ανούσιο να προτείνω αλλαγές κατ άρθρο σε αυτόν 
ειδικά τον Υπουργό ,ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΠΟΥ ΧΩΡΊΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΊΣ. 
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1 Απριλίου 2021, 08:04 | Βαγγελης Μορφης. ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ. ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 
ΕΝ ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO. O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ.…. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ . 
1 Απριλίου 2021, 08:53 | Ιωάννης Ασημακόπουλος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 08:15 | Αναστάσιος Αργυρός. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 08:45 | Έφη Αργυράκη Δεληγιώργη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 08:13 | Ανέζα Αρβανιτάκη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 08:44 | Βασιλική Αποστολοπούλου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 08:59 | Κωνσταντίνος Αποστολίδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
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ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 08:30 | Νικόλαος Απέργης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 08:56 | Γεώργιος Αντωνόπουλος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 08:04 | Χρήστος Αντωνιάδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 08:05 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑ. Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ […]2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 08:03 | Κατερινα Μαντα. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:36 | Ελενη. Με αυτό το ν/σ αποτρεπετε την ύπαρξη ηρεμίας και βάζετε τους γονείς να 
εξαντλούνται οικονομικά σε δικαστήρια και διαμεσολαβησεις τίποτα από τα οποία δεν θα είναι δωρεάν βέβαια 
αντίθετα ξέρουμε ολοι το κόστος τους. Όλα αυτά όχι για να βρεθεί η καλύτερη λύση για το παιδί αλλά η πιο 
ικανοποιητική για τον γονέα που δεν διαμένει με αυτό. Νομίζετε ότι με εξαναγκασμό εξασφαλίζεται η ηρεμία και 
η ποιότητα ζωής των παιδιών? 
1 Απριλίου 2021, 08:44 | Δημητρης Καμακης. 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθυν́ες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
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τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 08:38 | Χαρίκλεια Απαλάκη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:44 | Σπύρος. Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
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1 Απριλίου 2021, 07:40 | Θοδωρής Αντύπας. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:08 | Κώστας Ανεμούδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:36 | Ξενοφώντας Ανδρέου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:00 | Γεωργία Αναστασοπούλου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:29 | Βασίλης Αναστασίου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:57 | Τζαντζαρούδη Αναστασία. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:21 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:48 | Κωνσταντίνος Αμπατζης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
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Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:09 | Ιωάννης Αμαλλος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:39 | Αλκιβιάδης Αλερτάς. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:48 | Ναταλία Ζαχαριά. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 07:00 | Χριστίνα Σερβετά. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 06:37 | Χριστίνα Σερδενέ. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 06:29 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 06:22 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
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ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 06:58 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα)ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! 
1 Απριλίου 2021, 03:50 | Γιώργος Μπασιάκος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 03:18 | Αναστάσιος Αργυρός. Άρθρο 8Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
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1 Απριλίου 2021, 02:56 | Γιάννης Αρσάνογλου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 02:34 | Θεοδωρος Μπαλτατζής. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 02:04 | Βύρων Ασημακοπουλος. Άρθρο 8Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
1 Απριλίου 2021, 02:58 | Σωτηριος Μπαλης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 02:34 | Βασιλική Αποστολοπουλου. Άρθρο 8Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην 
παρέκκλιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
1 Απριλίου 2021, 02:23 | Κατερινα Μπακογιαννη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 01:53 | Κική Μπαϊρακτάρη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
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ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 01:53 | anastasia. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 01:33 | Ιωάννης Μουστάκας. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 01:07 | Παναγιώτης Αρμούτης. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 01:18 | Χριστίνα Μουζη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 01:05 | lena. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 01:28 | Αντώνης Αντωνιάδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 01:58 | Ιωαννα Μοδεστου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
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ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 01:57 | Κωνσταντίνος Αποστολιδης. Άρθρο 8Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην 
παρέκκλιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..) 
1 Απριλίου 2021, 01:33 | Kατερίνα Καπερναράκου. Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με το νέο άρθρο του επίμαχου 
Νομοσχεδίου, αν οι γονείς δεν συμφωνούν από κοινού για το ποιος θα ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του 
τέκνου, με ποιον θα διαμένει το τέκνο και πώς θα ασκείται η επικοινωνία με τον άλλο γονέα, κάτι που συμβαίνει 
πάντοτε στα συγκρουσιακά διαζύγια –εν αντιθέσει με τα συναινετικά- θα επιλαμβάνεται και πάλι το αρμόδιο 
δικαστήριο, όπως συμβαίνει και με τον ισχύοντα Νόμο. Τώρα όμως θα είναι απολύτως δεμένα τα χέρια του 
Δικαστή, ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, και θα είναι 
υποχρεωμένος να εκδίδει αποφάσεις, συμμορφούμενος «με τις υποδείξεις», ανεχόμενος τις αντισυνταγματικές 
παρεμβάσεις στο έργο του. Ιδίως, ως προ τη γ’ περίπτωση της δεύτερης παραγράφου, θα πρέπει να λεχθεί ότι 
προξενεί αρκετά μεγάλη εντύπωση το γεγονός, ότι ο νομοθέτης επιλέγει ξανά, να παρακάμψει για άλλη μια φορά 
τη δικαιοδοτική κρίση φτάνοντας στο σημείο να θεσπίσει ως μια από τις πιθανές επιλογές του δικάζοντος 
δικαστηρίου τη διαμεσολάβηση. Σκόπιμα μάλλον αγνοείται το γεγονός ότι για να φτάσει οποιοσδήποτε πολίτης 
στο σημείο να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, επιβαρυνόμενος όλα τα δικαστικά έξοδα, καθώς και το ψυχικό βάρος 
που συνεπάγεται πάντα ο δικαστικός αγώνας, ιδίως μάλιστα σε περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου, έχει ήδη, 
ούτως ή άλλως εξαντλήσει από πριν κάθε δυνατότητα και προσπάθεια συμβιβαστικής λύσης με το άλλο μέρος. 
Δεν περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου γι αυτό. Είναι ενοχλητικά πιεστική και κατάφωρη η υπερπροσπάθεια 
που γίνεται από το νομοθέτη να μειωθεί τον εν γένει δικαίωμα των πολιτών στην αμερόληπτη δικαστική 
προστασία. 
1 Απριλίου 2021, 00:21 | Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος.  Άρθρο 8Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
1 Απριλίου 2021, 00:17 | Θεόδωρος Αρβανιτιδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 00:40 | Κωνσταντίνος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ‘Αρθρο 1514. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την 
περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, και προτείνετε να προτιμάτε ο 
καθορίσμος εναλλασσόμενης και ισόχρονης διαμονής του τέκνου ανά εβδομάδα στις κατοικίες αυτών, ως η 
ενδεικνυόμενη λύση και ενδεικτικά η εναλλαγή κάθε Δευτέρα μετά το σχολείο για παιδιά σχολικής ηλικίας.  
1 Απριλίου 2021, 00:56 | Κωνσταντίνος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ‘Αρθρο 1514 
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Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). Η διαφωνίες μεταξύ γονέων είναι αναμενόμενες και 
θεμιτές σε ένα βαθμό και δεν καθιστούν την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας αδύνατη όπως δεν την 
καθιστούσαν αδύνατη κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου. 
1 Απριλίου 2021, 00:20 | Μαρία Γιαννακού. Άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ. : «3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την 
περίπτωση : α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων,καθορίζοντας εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε γονέα, να είναι 
κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου,(1) να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να 
ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ( 2α ), γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψή της, ορίζοντας 
συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ( 2β ) Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως 
τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, (3) καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι 
γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας.»ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:( 1 ) καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου,( 2α ) ή ( 2β ) μόνο σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών( 
3 ) εφόσον δεν έχουν διαμορφωθεί με κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (άρθρο 1532 Α.Κ.), ωστόσο, ακόμη κι αν 
δεν υπάρχουν ισχυροί δεσμοί του τέκνου με έναν γονέα, είναι σημαντικό το δικαστήριο να λάβει υπόψη ότι οι 
γονικές σχέσεις είναι σημαντικές για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του τέκνου και η κατεύθυνση της 
απόφασης να είναι το τέκνο να αναπτύξει δεσμό και με τους δύο γονείς του. 
1 Απριλίου 2021, 00:32 | Ανεζα Αρβανιτακη. Άρθρο 8. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
1 Απριλίου 2021, 00:02 | Σπύρος Ν. Στο άρθρο 8 το «εξαιτίας διαφωνίας των γονέων» δημιουργεί τον κίνδυνο να 
επιλέγουν πάλι οι δικαστές κατά βούληση την αποκλειστική επιμέλεια. Ίσως πρέπει να αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί. 
1 Απριλίου 2021, 00:28 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΟΧΙ ΛΟΓΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ) και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Ή ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Ή ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 00:05 | Γεωργία Γαρέφου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 00:27 | Σοφία Αραπατζογλου. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
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επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:51 | Ελένη Παναγιωτοπούλου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:38 | MX. Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 
πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι… Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ 
Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους 
κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς 
θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα 
βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 
προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε 
να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! Τα παιδιά ακόμη και 
με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες φορές τα αναστατώνει, 
τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος 
έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν 
και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά τους τους λείπει…. Τι θα γίνει 
όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα 
των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! Πόσα 
δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν λόγο για τα πάντα? Χωρίσαμε 
γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν πήγαινε άλλο… και τώρα μας 
ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην αγκαλιά? Φύγαμε για να 
γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 23:55 | Πολυξενη Απακη. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:50 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2075/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
31 Μαρτίου 2021, 23:06 | Μαρία Καπερώνη. Άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ. : «3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την 
περίπτωση : α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ( 1 ) να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) 
να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ( 2α ), γ) να διατάξει 
διαμεσολάβηση ή την επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ( 2β ) Για τη λήψη της απόφασής 
του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, ( 3 
) καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας.»ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ( 1 ) καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου, ( 2α ) ή ( 
2β ) μόνο σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ( 3 ) εφόσον δεν έχουν διαμορφωθεί με κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας (άρθρο 1532 Α.Κ.), ωστόσο, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν ισχυροί δεσμοί του τέκνου με τον έναν 
γονέα, είναι σημαντικό το δικαστήριο να λάβει υπόψη ότι οι γονικές σχέσεις είναι σημαντικές για την ομαλή 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του τέκνου και η κατεύθυνση της απόφασης να είναι το τέκνο να αναπτύξει και 
να διατηρήσει δεσμό και με τους δύο γονείς του.Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:  Άρθρο του 
κορυφαίου ερευνητή WARSHAK (2014), που προσυπογραφουν 110 διεθνείς ερευνητές για ρυθμίσεις ανατροφής. 
31 Μαρτίου 2021, 23:27 | Παναγιώτης Λάμπρου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:28 | kiki. Για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και να μην χρειάζεται ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ 
ΔΕΛΦΩΝ‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ 
Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ….  
Στρην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ 
ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:02 | ioanna. Για να είναι ξεκάθαρα σύμφωνα με αυτά που ο υπουργός λέει. ‘Αρθρο 8 Στην 
παράγραφο 2 μετά το εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στρην παράγραφο 3α μετά 
των γονέων να προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ 
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. Ετσι το 
άρθρο 8 διατυπώνεταιΠαρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την 
άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο 
θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και 
ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την 
άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του 
τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί 
να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ 
ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας 
συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε 
δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς 
του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515. Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου 
που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού 
Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». 
31 Μαρτίου 2021, 23:42 | Μιχάλης Αλέξης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:18 | Εμμανουέλα Αλεξάκη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:58 | Σοφία Αϊβαζίδου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:28 | Διαμαντής Αθανασίου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:03 | Ιωάννης Αζέλης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
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Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:42 | Κωνσταντινος Αγριτελλης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:32 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 



2343 
 

μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:20 | Φωτεινη Αγγελοπουλου. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:54 | Λεωνιδας Αγγελιδης. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
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31 Μαρτίου 2021, 23:33 | Καλλιοπη Αγγελακακη. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:30 | E.T. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:48 | Χρηστος Αγαλοπουλος. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:45 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση 
από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και 
αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι 
γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον.Ο κάθε 
γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» 
όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι 
με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των 
σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
του παιδιού ως κανόνα.Το δικαστήριο μόνο κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή 
αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και 
συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ 
εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφοςΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣΑΚ 1514 «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη 
συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, 
καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το 
δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη συζήτηση της 
αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις 
απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας 
υπόψη τον άνω γονεϊκό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται 
από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του 
ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του 
ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται 
ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με 
υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την 
άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της 
πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
31 Μαρτίου 2021, 23:02 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε. Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
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βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:48 | Αλέξανδρος Δ. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 22:22 | Τακης Φακιρας. Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:45 | Νώντας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ 
Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 22:53 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
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Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για 
λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας 
πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως 
όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον.Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ. έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα.Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ’ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 50-
50 ΓΙΑ ΑΞΙΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 22:25 | Μαρια Γιαγια.– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ.  Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:32 | Μαρία Καπερώνη. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 22:33 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
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συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:56 | Eύη Μικροπούλου. Παρέκκλιση από την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής 
μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του 
σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανά περίπτωση να να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 22:11 | Κατερίνα Γεωργίτση. Ποινικοποίηση Γονικής αποξένωσης και παρεμπόδιση 
επικοινωνίας, να υπάρχει point system και για συνεχόμενα παραπτώματα να αφαιρείται ακόμα και η επιμελεια. 
Συνδρομή παιδοψυχολογων και ψυχολόγων για τον αποξενωτη και το παιδί.Να διευρεναται τυχόν συκοφάντηση 
του άλλου γονέα γιατί βάζουν λόγια στα παιδάκια για μπαμπά και παππούδες.Αυτη η δηλητηρίαση δεν μπορεί να 
συνεχιστεί και να μένει ατιμώρητη.Πρεπει να προωθείται η επικοινωνία με τον γονέα όταν δεν βρίσκεται με το 
παιδί του. 
31 Μαρτίου 2021, 21:39 | Ελενη Δοχα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 21:24 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί  τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
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τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:13 | Γεώργιος Ψωμιάδης. 1. Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 21:59 | Γιώργος Κ. 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικης́ μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́
νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 21:59 | Μαρκέλλα Μηνά. Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην παρέκκλιση της από 
κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
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τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 21:03 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ. Το δικαστήριο να κατανέμει το συνολικό χρόνο διαβίωσης των 
παιδιών σε όχι λιγότερο του 1/3 για κάθε γονέα καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες 
των γονέων. 
31 Μαρτίου 2021, 21:58 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε.  «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 



2353 
 

αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί  
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:25 | Feka Eirini  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 21:59 | Αθηνά Μερτζάνη. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 21:57 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
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Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για 
όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.Η 
Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της 
δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας 
στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 21:04 | Λεττα Μελισσαροπουλου. Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά 
με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 21:20 | Χριστίνα Σερβετά. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
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πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της 
γονικήςαποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς 
υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση 
αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 21:53 | Αννα Μαύρου. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 21:17 | Χριστίνα Σερδενέ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
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αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 21:22 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 21:10 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Σύμφωνα με το Σύνταγμα. ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
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ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 21:15 | Νώντας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα (..)ισότητα παντού, καμία 
ανοχή εις βάρος των παιδιών μας. 
31 Μαρτίου 2021, 20:01 | Ναταλία Ζαχαριά. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα 
παιδιά…!!!Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 20:39 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ. 1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε 
σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του 
ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας 
αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη 
συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν 
λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, 
λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να 
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ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινή 
φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του 
χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις 
θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα 
οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για 
την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας 
της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
31 Μαρτίου 2021, 20:31 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 
Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 20:24 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
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επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 20:48 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.  Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
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στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 20:42 | Καλλίνα Δ. Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι 4. Αφαίρεση της επιμελ́ειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (της εκφοράς ψευδών κατηγοριών). 10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΙΣΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 50/50. 
31 Μαρτίου 2021, 20:40 | maria karampela. Εισάγεται στις προβλέψεις του υπάρχοντος άρθρου 1513 ΑΚ η 
ρύθμιση της δυνατότητας των γονέων να μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής1 μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την 
άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο 
θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Επίσης, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες ανατίθεται από το δικαστήριο η άσκηση της γονικής μέριμνας στον έναν γονέα ή και στους δύο από 
κοινού ή σε τρίτον. Ωστόσο, δημιουργείται μία σημαντική ασάφεια με την αναφορά του τελευταίου εδαφίου, που 
προβλέπει ότι για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου 
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με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Δεν καθίσταται και πάλι σαφές αν ο νομοθέτης αναφέρεται στην άσκηση της 
γονικής μέριμνας, της οποίας ο κανόνας είναι η κοινή άσκηση ή στην άσκηση της επιμέλειας, επιμέρους έκφανσης 
της γονικής μέριμνας. Τέλος, η διάταξη, δίνοντας την δυνατότητα στο δικαστήριο μετά από προσφυγή του γονέα 
που παραπονείται για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα, να διατάξει διαμεσολάβηση 
παραβιάζει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο σχόλιό μας στο άρθρο 1512 ΑΚ, την διάταξη του άρθρου 48 της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018. Η διαμεσολάβηση συνιστά 
εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφοράς που προϋποθέτει την εκούσια συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασής της. Το Δικαστήριο απεκδύεται της υποχρέωσής του να 
επιληφθεί της διαφοράς και να την επιλύσει. Παρέχεται «εύκολη» διέξοδος στο Δικαστήριο να αρνηθεί την τομή 
της διαφοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, συνολικά θεωρούμενο το νομοσχέδιο αυξάνει θεαματικά 
τις περιπτώσεις όπου οι από κοινού ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς δικαιούνται να προσφεύγουν στο 
Δικαστήριο (σχεδόν σε κάθε διαφωνία τους για θέματα που αφορούν το τέκνο). Προβληματική τέλος είναι και η 
επανειλημμένη αναφορά του νομοσχεδίου σε αυξημένη αποδεικτική αξία των (προγενέστερων) συμφωνιών των 
γονέων. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσουν τα ανήλικα τέκνα προϊόν συναλλαγής στην ευρύτερη διευθέτηση 
όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. 
31 Μαρτίου 2021, 20:48 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΝΤΑΣ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 

31 Μαρτίου 2021, 20:39 | Νίκος Μ. Πατέρας. ➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα προτείνω να αντικατασταθεί ως 
εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή. 

31 Μαρτίου 2021, 20:44 | Ηλίας κ. Παντρεμένος πατέρας. ➢ ‘Αρθρο 8 . Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση 
της γονικης́ μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα προτείνω να 
αντικατασταθεί ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 19:17 | Π.Μ.  «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 19:24 | Π.Μ.   «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
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ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 19:22 | Νικος.  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τεκ́νοu (…). 
31 Μαρτίου 2021, 18:19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝ. Το άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ. πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής 
:«3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση : α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1/3 ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ή γ) 
να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους 
έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ 
ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά 
με την άσκηση της γονικής μέριμνας.». 
31 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. Το νομοσχέδιο είναι επικίνδυνο για τα παιδιά, είναι φτιαγμένο 
προς ικανοποίηση κάποιων μπαμπάδων από την κυβέρνηση, δεν έχει ως κέντρο το καλό του παιδιού. Όταν δύο 
άνθρωποι χωρίσουν κάποιος θα κατοικεί με το παιδί και κάποιος θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας, συνήθως οι 
μητέρες μένουν μαζί με τα παιδιά. Το νομοσχέδιο δεν σέβεται τη μητρότητα. Θα δημιουργήσει περισσότερα 
ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά αντί να τα ελαφρύνει. Να αποφασίζεται κάθε περίπτωση διαφορετικά, όπως 
αρμόζει. Να εξετάζεται και να δίνεται μια μεγαλύτερη επικοινωνία στον πατέρα που συνήθως δεν μένει με τα 
παιδία, χωρίς αυτό να βαραίνει τα παιδιά και να χωρίζει το ίδιο το παιδί, την ψυχή του παιδιού στη μέση. 
Υπάρχουν κάποια απογεύματα, οι διανυκτερεύσεις τα σαββατοκύριακα, μεγαλύτερες διακοπές. Αν οι γονείς 
επιθυμούν από κοινού επιμέλεια μπορούν να το κάνουν. Να προστατεύεται η επικοινωνία και η διατροφή. ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ- ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 18:23 | Δημήτρης. Εισάγεται στις προβλέψεις του υπάρχοντος άρθρου 1513 ΑΚ η ρύθμιση της 
δυνατότητας των γονέων να μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της 
στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, 
καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Επίσης, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
ανατίθεται από το δικαστήριο η άσκηση της γονικής μέριμνας στον έναν γονέα ή και στους δύο από κοινού ή σε 
τρίτον. Ωστόσο, δημιουργείται μία σημαντική ασάφεια με την αναφορά του τελευταίου εδαφίου, που προβλέπει 
ότι για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους 
γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας. Δεν καθίσταται και πάλι σαφές αν ο νομοθέτης αναφέρεται στην άσκηση της γονικής 
μέριμνας, της οποίας ο κανόνας είναι η κοινή άσκηση ή στην άσκηση της επιμέλειας, επιμέρους έκφανσης της 
γονικής μέριμνας. Τέλος, η διάταξη, δίνοντας την δυνατότητα στο δικαστήριο μετά από προσφυγή του γονέα που 
παραπονείται για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα, να διατάξει διαμεσολάβηση 
παραβιάζει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο σχόλιό μας στο άρθρο 1512 ΑΚ, την διάταξη του άρθρου 48 της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018. Η διαμεσολάβηση συνιστά 
εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφοράς που προϋποθέτει την εκούσια συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασής της. Το Δικαστήριο απεκδύεται της υποχρέωσής του να 
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επιληφθεί της διαφοράς και να την επιλύσει. Παρέχεται «εύκολη» διέξοδος στο Δικαστήριο να αρνηθεί την τομή 
της διαφοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, συνολικά θεωρούμενο το νομοσχέδιο αυξάνει θεαματικά 
τις περιπτώσεις όπου οι από κοινού ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς δικαιούνται να προσφεύγουν στο 
Δικαστήριο (σχεδόν σε κάθε διαφωνία τους για θέματα που αφορούν το τέκνο). Προβληματική τέλος είναι και η 
επανειλημμένη αναφορά του νομοσχεδίου σε αυξημένη αποδεικτική αξία των (προγενέστερων) συμφωνιών των 
γονέων. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσουν τα ανήλικα τέκνα προϊόν συναλλαγής στην ευρύτερη διευθέτηση 
όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. Απόσυρση νομοσχεδίου τώρα! 
31 Μαρτίου 2021, 18:33 | George. Διαβάστε τι γράφει ο κ. Παπαδάκης για την σχετικοποίηση της ίδιας της γονικής 
μέριμνας. «Και φαίνεται ότι αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό ακόμα στις αντιμαχόμενες πλευρές, που εξακολουθούν 
να ορθώνουν τα πυρά τους γύρω από το θέμα της συνεπιμέλειας, παραβλέποντας ότι απέναντι στο διαπιστωμένο 
αδιέξοδο της τελευταίας, επιχειρείται ένας νομοθετικός σχεδιασμός πολύ περισσότερο επικίνδυνος, ταξικός και 
διαλυτικός για τι ανθρώπινες σχέσεις. Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 1510 Α.Κ. ορίζεται η έννοια της γονικής 
μέριμνας ως καθήκον και δικαίωμα των γονέων, οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει 
την επιμέλεια του προσώπου, την διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση, 
δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Συνεπώς, η γονική μέριμνα αποτελεί 
αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση αναγκαστικού δικαίου και δημόσιας τάξης, η οποία επιβάλλεται και ταυτόχρονα 
απονέμεται από το νόμο και στους δύο γονείς με την αδιάσπαστη νομοθετική εντολή να την ασκούν από κοινού. 
Πρόκειται για μία υποχρέωση, η οποία είναι προσωποπαγής, αδιαίρετη, αδιάσπαστη, μη δεκτική μεταβίβασης και 
κάθε είδους διάθεσης, της οποίας η απεμπόληση είναι ατιμωτική, διότι ακυρώνει στην πράξη την ιδιότητα του 
γονέα. Και βεβαίως η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής 
«εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ..Η επιμέλεια είναι ένα μέρος μόνο της γονικής μέριμνας, 
που περιλαμβάνει την ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών. Η επιμέλεια λόγω της καθημερινότητας δεν είναι 
ευχερές να ασκείται από κοινού, ιδίως όταν οι σχέσεις των γονέων είναι ακόμα κακές ώστε να μπορούν να 
συνυπάρχουν και να συνεργάζονται. Για αυτό και επικρατεί η ανάθεσή της, συμβιβαστικά η δικαστικά, στον ένα 
μόνο γονέα. Αντίθετα το υπόλοιπο μέρος της γονικής μέριμνας (διοίκηση περιουσίας και εκπροσώπηση) είναι 
ευχερέστερο ( αν και όχι πάντα ευχερές φυσικά), όταν υπάρχει αντικείμενο, να γίνεται αντικείμενο συνεργασίας, 
γιατί αυτή δεν προϋποθέτει στον ίδιο βαθμό καθημερινή αυτοπρόσωπη επαφή. Για αυτό και προβλέπεται η 
άσκησή της από κοινού.» 
31 Μαρτίου 2021, 18:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 18:20 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
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– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 18:28 | Ιωαννίδου Γεωργία. Το άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ. πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :«3. 
Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση : α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1/3 ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ή γ) 
να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους 
έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ 
ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά 
με την άσκηση της γονικής μέριμνας.». 
31 Μαρτίου 2021, 18:43 | Νικος μπελαλης. 1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη 
συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, 
καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το 
δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη συζήτηση της 
αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις 
απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας 
υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται 
από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του 
ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του 
ανηλικου κατα 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, και τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται 
ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με 
υπουργική απόφαση.5.Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια 
θα ανατίθεται αποκλειστικά στον ένα γονέα.»Εξειδικεύεται ο τρόπος άσκησης της κοινής επιμέλειας και 
επιδιώκεται η εξασφάλιση συμφωνίας των γονέων, σε όλα τα ζητήματα και στο ζήτημα των δαπανών του 
ανηλίκου. ενώ πριν την προσφυγή στα δικαστήρια προβλέπεται υποχρεωτικά στάδιο δικαστικής μεσολάβησης, ή 
διαμεσολάβησης, ώστε να επιλυθεί η διαφορά και ελάχιστες περιπτώσεις να οδηγουνται εν τέλει στα 
δικαστήρια.Εισάγεται η έννοια του γονεικού προγραμματισμού, δηλαδή της πρότασης των γονέων για την 
καθημερινότητα και τα επιμέρους ζητήματα του ανηλίκου, με βάση την οποία το δικαστήριο διευκολύνεται να 
ρυθμίσει την άσκηση της γονικής μέριμνας και την κατανομή αυτής μεταξύ των γονέων.Εισάγεται επίσης ως 
κριτήριο των δικαστικών αποφάσεων το συμφέρον του τέκνου να ανατρέφεται και με τους δύο γονείς.Για τη 
εξασφάλιση της ψυχολογικής ισορροπίας του ανηλίκου προβλέπεται ακρόαση με την παρουσία ειδικών με την 
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διαδικασία που θα ορίζει λεπτομερώς υπουργική απόφαση και με σκοπό την διατύπωση των απόψεων του 
ανηλίκου επι του γονεικού προγραμματισμού. 
31 Μαρτίου 2021, 17:09 | Γρυλλάκη Ευδοκία. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας1. 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να 
ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ, ΟΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΟΧΙ 
ΛΟΓΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ) και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την 
τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή 
είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του 
τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την 
περίπτωση: 
α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΝΩ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ αναθέσει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο. 
31 Μαρτίου 2021, 17:43 | Κωσταντίνος Μπατσακουτσας. Στην παρ.3 να γινουν οι προσθηκες με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
γραμματα3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ΙΣΟΤΙΜΑ την άσκηση της γονικής 
μέριμνας ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ στον ένα γονέα ή σε τρίτο,β) να διατάξει 
πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την 
επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής 
του, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, 
καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας.» ΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ‘η ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 17:43 | Άννα Δημα.  «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 17:34 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. • ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 17:53 | ανώνυμος. Παράγραφος 1 Δε μπορούν αυτά τα ζητήματα να ρυθμίζονται ξανά και ξανά 
κάθε διετία, γιατί, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεγάλης έντασης στην οικογένεια, δεν επέρχεται ποτέ η ηρεμία και η 
σταθερότητα και γίνονται τα οριζόμενα στις συμφωνίες αυτές αντικείμενο εκβιασμού και έντασης.Παράγραφος 2 
Αυτή η διαδικασία δε μπορεί να γίνει εξωδικαστικά από τον γονέα που διαπιστώνει ότι ο έτερος γονέας αρνείται 
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πεισματικά να συνεργαστεί μαζί του; Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι ένα κύριο αντικείμενο της διαμεσολάβησης; 
Ένας εξειδικευμένος επιστήμονας δε θα μπορούσε να ελέγχει την αμοιβαία δέσμευση των γονέων σε συνεργασία; 
Ένας οικογενειακός σύμβουλος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας διαμεσολαβητής, ή & όλοι μαζί, δεν θα έπρεπε 
να συνδράμουν για την επίτευξη της διαρκούς συνεργασίας;Παράγραφος 3 Γιατί να ορίζεται από το δικαστήριο η 
συνέχιση της διαμεσολάβησης; Αν ο ένας γονέας διαπιστώνει έλλειψη διάθεσης συνεργασίας, με άμεσο τρόπο να 
μπορεί να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο σύμβουλο, ο οποίος να καλεί τον έτερο γονέα και να βρίσκεται κοινός 
τόπος! Υποχρεωτικά, προς όφελος των τέκνων! 
31 Μαρτίου 2021, 17:06 | Καρτοφύλη Σταματία. Πιστεύω ότι η σωστή διατύπωση για το καλό και το συμφέρον 
του παιδιού είναι η παρακάτω :«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για 
την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για 
τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού 
προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι 
υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά 
με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό 
προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, 
ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις 
αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 
όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου 
παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, 
εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η 
επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 

31 Μαρτίου 2021, 16:21 | Θεοχαρίτσα Ταμπάκη. ➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα προτείνω να αντικατασταθεί ως 
εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 16:39 | Θεμιστοκλής Μπλετσος.  «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 16:48 | Νικόλαος Απέργης. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 16:40 | Γεώργιος Αντωνόπουλος. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
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15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 15:15 | Χρήστος Αντωνιάδης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την απο κοινού και εξίσου άσκηση της 
γονικής μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις 
του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου.Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανα περίπτωση να να κατανείμει την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 15:37 | Κώστας Ανεμουδης. Άρθρο 8Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην 
παρέκκλιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 15:26 | Χρυσανθακόπουλος Χ. Άρθρο 8 .Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ.  Ο τίτλος και το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή τουυ τέκνου 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα , (…). 
31 Μαρτίου 2021, 15:04 | Αρτεμης Σιναπα. Εγώ είμαι μια χωρισμένη μάνα με ένα παιδί… Τα λεφτά που παίρνω 
από την διατροφή του πρώην δεν μου φτάνουν. Θέλω να πάρω κάτι για το σπίτι μου , ένα πλυντήριο στεγνωτήριο 
για να μην έχω και άπλωμα και δεν μου το πληρώνει ο άχρηστος. Όταν χωρίσαμε … δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας . 
..και πήρα το παιδί και έφυγα από το σπίτι .. μιας και του πρότεινα να εμένα εγώ σε αυτό το σπίτι που μέναμε, 
γιατί ήταν ποιο καινούργιο και ποιο μεγάλο .. αλλά εκείνος δεν δέχτηκε γιατί ήταν το πατρικό του.. έτσι 
αναγκάστηκα να πάω στο δικό μου σπίτι ( δικό μου πατρικό ) 3 τετράγωνα ποιο κάτω, και με αυτήν την κίνηση 
έχασα 600 € ενοίκιο… αλλά μου έμεινε άλλο ένα ενοίκιο από κληρονομιά 500€ (δικό μου). Τώρα με 500 + 520 
διατροφή που παίρνω και γιατί δεν προλαβαίνω να δουλέψω…γιατί έχω να μεγαλώσω και το παιδί … του πρότεινα 
να μου γράψει το σπίτι του… και να μην μπλέξουμε με δικαστήρια… αλλά αυτός αρνήθηκε . Μετά του πρότεινα 
να μου δώσει τα μισά χρήματα που είχε η μάνα του σε τραπεζικό της λογαριασμό… γιατί αυτός είχε μείνει με 
μηδέν, όχι πολλά…γύρευα καμία 25.000 € για να αποκατασταθώ.. μιας και ο γάμος που κάναμε χάλασε… οπότε 
έπρεπε και εγώ να αποζημιωθώ. Γιατί μέχρι τώρα κάτι έξοδα που είχε κάνει μέχρι τώρα για μένα και την περιουσία 
μου , δεν ήταν αρκετά. Τέλος πάντων αυτός δεν δέχτηκε τις προτάσεις μου …και καταλήξαμε στα δικαστήρια . Και 
να πρέπει και να πληρώνω δικηγόρους και να προσπαθώ να κρατήσω ένα σπίτι….τρέλα…. του ζήτησα μεγαλύτερη 
διατροφή … και με την βοήθεια της δικηγόρου μου γράψαμε το παιδί σε ιδιωτικό κολέγιο για να ανέβει και η 
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διατροφή …. Αυτός είναι δημόσιος υπάλληλος και έλεγε ότι αδυνατούσε …εμείς του προτείναμε να βρει δεύτερη 
δουλειά η να πουλήσει το ακίνητο, αλλά αυτός πάλει αρνήθηκε… Μετα νεύριασα και δεν του έδινα το παιδί για 
διακοπές αν δεν μου έλεγε που θα πάνε και που βρήκε τα λεφτά για να πάνε διακοπές … Χαμός… Τέλος τώρα μετα 
από όλα αυτά εγω κοιμίζω το παιδί του στην μάνα μου που μένει 2 ορόφους πάνω από εμένα γιατί προσπαθώ να 
ξαναφτιάξω την ζωή μου με έναν παλιό μου έρωτα ,και ο νέος σύντροφος μου προσπαθεί αρκετά, έστω και αν δεν 
αισθάνεται άνετα με τον μικρό. Εδώ και 3 μήνες ο άλλος μου κάνει την ζωή δύσκολη γιατί το παιδί είναι όλη μέρα 
στην γιαγιά του… μου ζητάει να το βλέπει ποιο πολύ…δεν του φτάνουν λέει οι 2 διανυκτερεύσεις το μηνά στο σπίτι 
του και θέλει παραπάνω χρόνο … και ο μικρός τον ζητάει….βασανίζομαι… Τέσπα τι θα γίνει αμα παίρνει παραπάνω 
το παιδί?? Αμα δεν χάνω λεφτά δεν με πειράζει ας το βλέπει… αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να του τον δίνω αν 
είναι να χάσω ουτεε ένα ευρώ.. δεν βγαίνω… οπότε ο νόμος να προστατεύσει και την διατροφή… δεν χάλασα εγώ 
την ζωή μου μαζί του τσάμπα. 
31 Μαρτίου 2021, 15:58 | Γιώργος Ανδρουλάκης. Άρθρο 8. Η ΕΛΨΕ έχει μιλήσει για την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. Συμβουλευτείτε την. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 15:16 | Παυλος Ανδρεου. Άρθρο 8Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά 
με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 14:30 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ. Εισάγεται στις προβλέψεις του υπάρχοντος άρθρου 1513 ΑΚ η 
ρύθμιση της δυνατότητας των γονέων να μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την 
άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο 
θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Επίσης, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες ανατίθεται από το δικαστήριο η άσκηση της γονικής μέριμνας στον έναν γονέα ή και στους δύο από 
κοινού ή σε τρίτον. Ωστόσο, δημιουργείται μία σημαντική ασάφεια με την αναφορά του τελευταίου εδαφίου, που 
προβλέπει ότι για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου 
με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Δεν καθίσταται και πάλι σαφές αν ο νομοθέτης αναφέρεται στην άσκηση της 
γονικής μέριμνας, της οποίας ο κανόνας είναι η κοινή άσκηση ή στην άσκηση της επιμέλειας, επιμέρους έκφανσης 
της γονικής μέριμνας. Τέλος, η διάταξη, δίνοντας την δυνατότητα στο δικαστήριο μετά από προσφυγή του γονέα 
που παραπονείται για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα, να διατάξει διαμεσολάβηση 
παραβιάζει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο σχόλιό μας στο άρθρο 1512 ΑΚ, την διάταξη του άρθρου 48 της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018. Η διαμεσολάβηση συνιστά 
εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφοράς που προϋποθέτει την εκούσια συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασής της. Το Δικαστήριο απεκδύεται της υποχρέωσής του να 
επιληφθεί της διαφοράς και να την επιλύσει. Παρέχεται «εύκολη» διέξοδος στο Δικαστήριο να αρνηθεί την τομή 
της διαφοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, συνολικά θεωρούμενο το νομοσχέδιο αυξάνει θεαματικά 
τις περιπτώσεις όπου οι από κοινού ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς δικαιούνται να προσφεύγουν στο 
Δικαστήριο (σχεδόν σε κάθε διαφωνία τους για θέματα που αφορούν το τέκνο). Προβληματική τέλος είναι και η 
επανειλημμένη αναφορά του νομοσχεδίου σε αυξημένη αποδεικτική αξία των (προγενέστερων) συμφωνιών των 
γονέων. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσουν τα ανήλικα τέκνα προϊόν συναλλαγής στην ευρύτερη διευθέτηση 
όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. 
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31 Μαρτίου 2021, 14:04 | Βασίλης Αναστασίου. Άρθρο 8. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 14:43 | Μαρια Καρανικολα.• ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 14:57 | μανια κ. Σχόλιο: Εισάγεται στις προβλέψεις του υπάρχοντος άρθρου 1513 ΑΚ η ρύθμιση 
της δυνατότητας των γονέων να μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής1 μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της 
στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, 
καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Επίσης, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
ανατίθεται από το δικαστήριο η άσκηση της γονικής μέριμνας στον έναν γονέα ή και στους δύο από κοινού ή σε 
τρίτον. Ωστόσο, δημιουργείται μία σημαντική ασάφεια με την αναφορά του τελευταίου εδαφίου, που προβλέπει 
ότι για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους 
γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας. Δεν καθίσταται και πάλι σαφές αν ο νομοθέτης αναφέρεται στην άσκηση της γονικής 
μέριμνας, της οποίας ο κανόνας είναι η κοινή άσκηση ή στην άσκηση της επιμέλειας, επιμέρους έκφανσης της 
γονικής μέριμνας. Τέλος, η διάταξη, δίνοντας την δυνατότητα στο δικαστήριο μετά από προσφυγή του γονέα που 
παραπονείται για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα, να διατάξει διαμεσολάβηση 
παραβιάζει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο σχόλιό μας στο άρθρο 1512 ΑΚ, την διάταξη του άρθρου 48 της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018. Η διαμεσολάβηση συνιστά 
εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφοράς που προϋποθέτει την εκούσια συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασής της. Το Δικαστήριο απεκδύεται της υποχρέωσής του να 
επιληφθεί της διαφοράς και να την επιλύσει. Παρέχεται «εύκολη» διέξοδος στο Δικαστήριο να αρνηθεί την τομή 
της διαφοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, συνολικά θεωρούμενο το νομοσχέδιο αυξάνει θεαματικά 
τις περιπτώσεις όπου οι από κοινού ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς δικαιούνται να προσφεύγουν στο 
Δικαστήριο (σχεδόν σε κάθε διαφωνία τους για θέματα που αφορούν το τέκνο). Προβληματική τέλος είναι και η 
επανειλημμένη αναφορά του νομοσχεδίου σε αυξημένη αποδεικτική αξία των (προγενέστερων) συμφωνιών των 
γονέων. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσουν τα ανήλικα τέκνα προϊόν συναλλαγής στην ευρύτερη διευθέτηση 
όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. 
31 Μαρτίου 2021, 14:49 | Χριστίνα Καραμπετσου. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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31 Μαρτίου 2021, 14:43 | Μαρια Καραμπατσολη. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:01 | Χαιδω Καραμητρου. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:08 | Ολυμπια Καραλη. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
31 Μαρτίου 2021, 14:19 | Πάνος Καρακιτσος. • ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:00 | Τσιαμη Ζωη. Στην παρ.3 να γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματα3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ΙΣΟΤΙΜΑ την άσκηση της γονικής μέριμνας ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ στον ένα γονέα ή σε τρίτο,β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να 
λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του, το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν 
συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας.» ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ‘η ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 14:36 | Δημήτρης Καραθανάσης. • ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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31 Μαρτίου 2021, 14:15 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
31 Μαρτίου 2021, 14:54 | Άγγελος Καραγκουνάκης.• ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:09 | ΝεντιαλκαΚαραγιωζοβα. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:05 | Θεόδωρος Καραγιαννης. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ.  Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:17 | Κωσταντινα Καραγιαννακης. • ‘Αρθρο 8. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
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των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:33 | Θωμάς Καραβιωτης. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:28 | Θοδωρής Καραβαρακις. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:45 | Αθανάσιος Καπνιδης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:51 | Ηλίας Καπερώνης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:07 | Στέλιος Καπαρουδάκης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:19 | Θωμας Κανταρελης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:24 | Αυγέρης Κανάτας. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 
31 Μαρτίου 2021, 14:31 | Στελιος Καμπολης. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 
31 Μαρτίου 2021, 14:48 | Κοσμας Καμακας. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 
31 Μαρτίου 2021, 14:02 | Γεωργια Καλτσιδη. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 
31 Μαρτίου 2021, 14:12 | Λάμπρος Καλογήρου. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
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για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 
31 Μαρτίου 2021, 14:18 | Κωστας Κ. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 14:16 | Διονυσιος Καλογεριας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 14:21 | Κωνσταντινος Καλλαρης. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 14:38 | Ελευθέριος Καλεβρόσογλου.  2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 14:45 | Μαργαριτα Καλαντζη. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 13:32 | Βασιλης Αδαμοπουλος. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511. (…). 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
31 Μαρτίου 2021, 13:11 | Μανος Κ. Το άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ. πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :«3. Το δικαστήριο 
μπορεί ανάλογα με την περίπτωση : α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1/3 ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, να εξειδικεύσει 
τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή 
σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ή γ) να διατάξει 
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διαμεσολάβηση ή την επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε 
δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση 
της γονικής μέριμνας.». 
31 Μαρτίου 2021, 13:24 | Δημήτρης. Επειδή το οικογενειακό δίκαιο στηρίζεται πολύ στο χρηματοοικονομικό 
επίπεδο των αντιδικων.και επειδή μιλάμε για δίκαιο και ίση κατανομή και βάρος της δικαιοσύνης. ποινές στους 
γονείς που δεν συμμορφώνονται με δικαστικές αποφάσεις είτε με συμφωνητικά όχι προς όφελος των αντιδικων… 
Με κέρδη στο κράτος έτσι ώστε όποιος δεν συμμορφώνεται να υποχρεωθεί να συμμορφωθεί. 
31 Μαρτίου 2021, 12:13 | Γιωργος Αγγελιδης. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511. (…). 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. 

31 Μαρτίου 2021, 12:23 | Γεώργιος Καλαφατάς. ➢ ‘Αρθρο 8. Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 12:39 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 12:34 | Δημήτρης Κουτούφαρης. Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 

31 Μαρτίου 2021, 12:27 | ΝΙΚΟΣ.  ➢  ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511. (…). 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 

δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 
8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 
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ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 

31 Μαρτίου 2021, 12:13 | GRIGORIADIS. ➢ ‘Αρθρο 5. Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511. (…). 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης. (…). Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 

31 Μαρτίου 2021, 12:10 | grigor. ➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511. (…). 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικιές αμφοτερ́ων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.  (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9.  «Άρθρο 1515 Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. 
(..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 

και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10. «’Αρθρο 1519 Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης. (…). Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 

31 Μαρτίου 2021, 12:58 | nikos. ➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.  Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511. (…) 2. Στο συμφέρον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικιές αμφοτερ́ων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9.«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητερ́α (…)➢ ‘Αρθρο 10. «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
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επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης. (…). Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 12:01 | Χασαπόπουλος Αριστοτέλης. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511. (…). 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…). 
31 Μαρτίου 2021, 11:29 | Χρήστος Βασιλάκης. Η α΄ περίπτωση της παρ.3 του άρθρου 1514 του Α.Κ. πρέπει να 
αντικατασταθεί ως εξής: » Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο «. 
31 Μαρτίου 2021, 10:22 | Φωτεινή Κίντου. Προτείνω τα εξης:«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται 
σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του 
ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας 
αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη 
συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν 
λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, 
λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να 
ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινή 
φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του 
χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις 
θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα 
οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για 
την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας 
της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 10:42 | αλεξια τροκουδη. Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το 
οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: • «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
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γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 10:07 | Φώτιος Καλαμπάκας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 10:21 | Ηλιάννα Καλαδάμη. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:51 | Ηλίας.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:31 | Σταματης Κακλεας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:47 | Γιώργος Καιταλιδης. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:59 | Γιωργος Καβουρας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:15 | Μαρια Καβαλλη. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
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χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:25 | Λαμπρινή Ιωάννου. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:43 | Ταρσινος Ιωάννης. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:58 | Βασιλης Ιορδανογλου. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:10 | Βασιλική Ζαφείρη. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:10 | Αντώνιος Ζαμπελης. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:21 | Τζαβέλλας Ευστράτιος. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:41 | Φώτιος Ευγενικός. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
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χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:33 | Βασίλης Ευαγγελοπουλος.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:41 | Νικολέτα Επισκόπου.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:20 | Αργύρης Κ. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:59 | Παράσχος Ελευθερίου.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:15 | Βελής Εϊπόγλου.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:36 | Ειρήνη Δροσου.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:27 | Νικόλαος Γιαννόπουλος. Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, το οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι 
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σπάνιες, απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: · «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
31 Μαρτίου 2021, 09:55 | Παναγιώτης Δρικάκης.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:02 | Ανδρέας Δρακοπουλος. ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:18 | Γερασιμος Δουκάκης.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:38 | Giorgos Soumaleuris. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:33 | Βασιλειος Δογανος.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:51 | Βασίλης Διαμαντόπουλος. ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
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σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:00 | Μιχάλης Διακοστεργάκης.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:50 | Γιάννης Δημου.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:31 | Λάμπρος Δημολένης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:43 | Αναστασια Δημητριου. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:58 | Παναγιώτης Δημητρελλος. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:03 | Νέστορας Δημάκης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:22 | Ανέστης Δερματης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:27 | Δημητριος Δελώνας. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:41 | Γιώργος Δεληγιάννης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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31 Μαρτίου 2021, 09:29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ. ντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 09:52 | Κυριακος Δεδες. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:05 | Αντωνία Δαρτζέντα. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
31 Μαρτίου 2021, 09:18 | Γιάννης Δανιηλίδης. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
31 Μαρτίου 2021, 09:33 | Αθανασιος Δαμιγος. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
31 Μαρτίου 2021, 09:41 | Άγγελος Δακουτρος. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
31 Μαρτίου 2021, 09:54 | Σάββας Γυμνόπουλος. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
31 Μαρτίου 2021, 09:43 | Γιώργος Γρηγορακης. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:54 | Απόστολος Γραμμένος. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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31 Μαρτίου 2021, 09:04 | Γιώργος Γούτας.  • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:21 | Ευτυχία Γουλτίδου. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:38 | Κωνσταντίνος Γούγας. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:50 | Παύλος Γκούφας. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:11 | Νικόλαος Γκουγκουσιδης.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας.  (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:30 | Γεώργιος Γκολφης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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31 Μαρτίου 2021, 09:45 | Μαριλένη Γκιόνη.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:07 | Κ.Σαραγκας. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από 
την κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας, η οποία αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές 
συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης 
νομολογίας που ανάγει τυχόν διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα 
γονέα.Η ρητή αναφορά της παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι 
συνεπώς προβληματική και επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν 
διαφωνία γονέων στον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 
8:·«Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι 
αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, 
καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
31 Μαρτίου 2021, 09:11 | Αγγελική Γκέσου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 09:30 | Παρασκευή Γκάντσιου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 08:37 | Αλέξανδρος Δ.  ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 07:56 | Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος. Προτεινόμενη αλλαγή στην παράγραφο 2 και 3:Ο τίτλος 
και το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1514. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
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υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς 
το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από 
τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αμφότερων των γονέων, για χρόνο τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο 
μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον 
διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου 
με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας.». 
31 Μαρτίου 2021, 07:04 | Σίμος Ευαγγέλου. Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το 
οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: • «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
31 Μαρτίου 2021, 07:01 | Χρύσα Τεκεδοπούλου. Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
το οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: • «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
31 Μαρτίου 2021, 07:42 | Λαδάκης Κωνσταντίνος. Πολύ φοβάμαι ότι η παρέκκλιση γρήγορα θα γίνει κανόνας για 
δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι η παρέκκλιση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, είναι ο κανόνας της τρέχουσας 
νομολογίας. Ο άλλος λόγος είναι η απαράδεκτη διάρκεια των δικών. Ουσιαστικά πρόκειται για αρνησιδικία αφού 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων όταν μία υπόθεση τελεσιδικίσει, ο χρόνος έχει ήδη διαμορφώσει μη 
αναστρέψιμες καταστάσεις. Έτσι οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου δεν μπορεί να θεραπεύσει απολύτως 
τίποτε (π.χ. το παιδί είναι πλέον ενήλικας). Χρειάζεται λοιπόν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν σε 
ανήλικα τέκνα. Ένα νομοσχέδιο όπως το υπό διαβούλευση που οδηγεί διαρκώς από τη μία διαδικασία στην άλλη 
σε συνδυασμό με τη βραδύτητα της ελληνικής δικαιοσύνης μπορεί εύκολα να γίνει εργαλείο από έναν κακόπιστο 
γονέα και να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην συμβεί αυτό είναι να 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης. Οι περιπτώσεις που αφορούν σε 
ανήλικα τέκνα θα πρέπει να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται ως επείγουσες. 
31 Μαρτίου 2021, 06:02 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου 
πέρα από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το 
μεσημέρι έως τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. 
Επίσης να την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω 
την διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
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δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου 
και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμέλεια) και 
από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς 
γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμελ́εια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρες́ ποινες́ για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποιήση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 06:12 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Σύμφωνα με το Σύνταγμα. ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
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ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 06:13 | Β.Θ. Η επιμέλεια και μέριμνα σε άγαμες αποκλειστικά σε αυτές αν υπάρχουν στοιχεία 
κακοποίησης. 
31 Μαρτίου 2021, 06:16 | Κώστας Σερβετάς. Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! 
31 Μαρτίου 2021, 06:37 | Χριστίνα Σερδενέ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
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αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.Αρθρο 8 Παρέκκλιση από 
την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 06:53 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ. Προκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 03:05 | Σ. ΓΡΙΒΑ. Στις διατάξεις για την γονική μέριμνα (Α.Κ. 1513 και 1514) το νομοσχέδιο 
επιχειρεί την σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και την μεταβολή της από δικαίωμα και υποχρέωση 
αναγκαστικού δικαίου σε ιδιωτική υποχρέωση δεκτική διάθεσης και μεταβίβασης. Έτσι, λοιπόν, αφού με το άρθρο 
1513 καθιερώνει τον ορισμό «… και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα». Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κατ αρχήν διότι η διατύπωση της «εξίσου άσκησης» είναι εκείνη, η 
οποία μετατρέπει σε διαιρετή την υποχρέωση γονικής μέριμνας και ανοίγει τον δρόμο για την δυνατότητα 
ανακατανομής απόσπασης, μεταβίβασης, διάθεσης και διευρυμένης μερικής αφαίρεσης. 
31 Μαρτίου 2021, 03:29 | Βασιλική Χριστοπούλου. – Άρθρο 8: Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, το οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να 
είναι σπάνιες, απαραίτητες, και να μη δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει 
τυχόν διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. – Πρόταση 
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αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δε συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία 
αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του 
τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 02:03 | Elisavet Efstratiou. Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 

Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ 

πουθενά στον κόσμο». ✓ ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης 
ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ 
ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ 
ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 02:53 | Chris Zervas. Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 

Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ 

πουθενά στον κόσμο». ✓ ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης 
ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ 
ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ 
ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 02:31 | Elpis Zervas. Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 

Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: ✓ «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ 

πουθενά στον κόσμο». ✓ ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3; ✓ Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης 
ομιλεί ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ 
ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ 
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ΕΙΤΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 01:53 | Νικόλαος Αναστασιου.Άρθρο 8. Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
31 Μαρτίου 2021, 01:45 | Γιώργος K. Άρθρο 8. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να ορίζεται ισόχρονη σε 
ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, καθώς και στις δαπάνες του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 01:17 | Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος. Άρθρο 8Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
31 Μαρτίου 2021, 01:13 | Α. Χ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του κανένα προστατευτικό 
νόμο και δεσμευτικές συνθήκες για το παιδί και την μάνα. Ματαιώνει κάθε προστασία των θυμάτων και τα 
καθιστά αβοήθητα έρμαια στα χέρια των δραστών. Αντιμετωπίζει το παιδί ως ένα χρηστικό αντικείμενο, χωρίς να 
του αναγνωρίζει δικαιώματα όπως αυτά της ελευθερίας, της έκφρασης, της υγείας, του ελεύθερου χρόνου, 
απαλλαγμένο από κάθε μορφή βίας όπως εξάλλου προβλέπεται σε όλες τις διεθνής συμβάσεις Ευρώπης, ΟΗΕ και 
οδηγίες του ΠΟΎ. Ματαιώνει την προστασία της γυναίκας παρά τα όσα προβλέπονται στην συνθήκη της 
Κωνσταντινούπολης, άρθρα 31 45 56 όπου ορίζεται η αφαίρεση όλων των γονεικων δικαιωμάτων επικοινωνίας 
και επιμέλειας όταν το θύμα δεν μπορεί να προστατευτεί και αναγνωρίζει το παιδί θεατή βίας ως θύμα και το ίδιο. 
Ματαιώνει την ισότητα των δύο φύλων αφού υποχρεώνει την γυναίκα να μένει σε μια κακοποιητικη σχέση 
προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά της και να γίνει ο τοίχος κατά της κακοποίησης τους. Στοχοποιεί τον 
προστατευτικό γονέα και τον απειλεί με τις μεγαλύτερες των ποινών ενώ χαϊδεύει τους κακοποιητικους γονείς και 
συντρόφους επιβραβεύοντας τους να συνεχίσουν το έργο τους. ΑΠΌΣΥΡΣΗ ΤΏΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 00:28 | Ελπίς Ζέρβα. Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, Αρχηγοί Κομμάτων και 
Όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου.Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που θα επιβάλλει 
Αναγκαστική Συνεπιμέλεια με τον Αναγκαστικό Χρόνο επικοινωνίας 1/3 του χρόνου. Δείτε Παρακάτω το Επίσημο 
site (European Justice), τι ισχύει στο οικογενειακό δίκαιο της Ελλάδας και όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το υπάρχον οικογενειακό δίκαιο Της Ελλάδας δεν διαφέρει σε τίποτα από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Χωρίς την συμφωνία και των δύο γονέων κανένα κράτος της ΕΕ Δεν νομοθετεί αναγκαστική επιμέλεια η 
αναγκαστικό χρόνο επικοινωνίας τέκνων – προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού εξετάζοντας την κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά. ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΤΟ 
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE).ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ερώτημα προς την Επίτροπο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Δικαιοσύνη …το οποίο Είχε ήδη υποβληθή τον Ιανουάριο 2016 στο EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE από 
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το σύλλογο Συνεπιμέλεια και Είχε δοθεί η παρακάτω ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δείτε link:Γενικές γραμμές: τι απάντησε το 
Συμβούλιο της Ευρώπης : 1. Τα δικαστήρια επιλύουν τις υποθέσεις που αφορούν παιδιά ανάλογα την κάθε 
περίπτωση δηλαδή εξειδικευμένα κατά περίπτωση και όχι με ένα γενικό κανόνα. 2. Τα κράτη μπορεί να εισάγουν 
διαφορετικούς νόμους και πρακτικές για τα δικαιώματα του παιδιού – οι αποφάσεις που αφορούν παιδιά πρέπει 
να εξασφαλίζουν το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο όπως προαναφέρεται κρίνεται case by case, δηλαδή 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία νο 14 (2013) της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, με 
προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού. 
31 Μαρτίου 2021, 00:50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ. Θεωρώ ότι για να αποδοθεί το πνεύμα του νομοθέτη που 
δεν είναι άλλο από την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας και του συμφέροντος του τέκνου να 
ανατρέφεται και από τους δυο γονείς ,θα πρέπει να αλλάξει η διατύπωση του σχεδίου νόμου ως εξής.• ‘Άρθρο 8. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που ΔΕΝ 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματαΜε σεβασμό στο έργο σαςΔημήτρης Καραγιώργος. 
31 Μαρτίου 2021, 00:05 | Ευα Μαραγιαννη. Παρέκκλιση από την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής 
μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του 
σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανά περίπτωση να να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
31 Μαρτίου 2021, 00:49 | Φωτιος Αγγελοπουλος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !! 
30 Μαρτίου 2021, 23:49 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΝΗΣ.  ‘Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 23:59 | Φεμινιστική Συλλογικότητα ΘΕΟΔΩΡΑ. Στις διατάξεις για την γονική μέριμνα (Α.Κ. 1513 
και 1514) το νομοσχέδιο επιχειρεί την σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και την μεταβολή της από δικαίωμα 
και υποχρέωση αναγκαστικού δικαίου σε ιδιωτική υποχρέωση δεκτική διάθεσης και μεταβίβασης. Έτσι, λοιπόν, 
αφού με το άρθρο 1513 καθιερώνει τον ορισμό «… και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και 
εξίσου την γονική μέριμνα». Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κατ αρχήν διότι η διατύπωση της «εξίσου 
άσκησης» είναι εκείνη, η οποία μετατρέπει σε διαιρετή την υποχρέωση γονικής μέριμνας και ανοίγει τον δρόμο 
για την δυνατότητα ανακατανομής απόσπασης, μεταβίβασης, διάθεσης και διευρυμένης μερικής αφαίρεση, 
ακόμα και με έγγραφη συμφωνία των γονέων, Ωστόσο, η γονική μέριμνα δεν απεμπολείται και η μονομερής 
άσκησή της δεν μπορεί παρά να είναι ανεκτή (πλην περιπτώσεων θανάτου, αδυναμίας, ανικανότητας κλπ) μόνο 
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ως αποτέλεσμα πληρεξουσιότητας του ενός γονέα προς τον άλλον, πράγμα όμως εντελώς διαφορετικό από την 
μονομερή κατανομή, δεδομένου ότι ο πληρεξούσιος ενεργεί για λογαριασμό του άλλου και όχι ως διάδοχός του. 
30 Μαρτίου 2021, 23:44 | Στέφανος Τσατάλμπασης.  ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 23:52 | Κώστας Μανιφαλας. Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην παρέκκλιση της 
από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 23:10 | Ειρήνη Διαμαντάκη. Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 23:35 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ.  ‘Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 23:38 | Γ.Τ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:Παρεκ́κλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο…3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα… 
30 Μαρτίου 2021, 23:49 | Σοφία Μαμε. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 23:07 | Κωνσταντίνος Αμπατζης. Άρθρο 8Παρέκκλιση από την απο κοινού και εξίσου άσκηση 
της γονικής μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά 
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για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου.Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανα περίπτωση να 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 23:53 | Παναγιωτης Αβραμης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !! 
30 Μαρτίου 2021, 23:45 | Στεφανια. Θα είναι η καταστροφή πολλών παιδιών. 
30 Μαρτίου 2021, 22:54 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Η 
διατύπωση της διάταξης δημιουργεί το εξής ερμηνευτικό πρόβλημα: Μπορεί οι γονείς να αποφασίσουν ότι το 
τέκνο θα διαμένει με τον έναν γονέα και η κατοικία του θα είναι η οικία του έτερου γονέα; Ουδέν προσθέτει η 
χρήση αμφοτέρων των φράσεων, ωσάν να αφήνεται το περιθώριο μη ταύτισής τους. Η δυνατότητα έκδοσης 
απόφασης με τη διάταξη διαμεσολάβησης παραγνωρίζει τον κίνδυνο υποβολής των γονέων σε υπέρμετρες 
δαπάνες (βλ. και αντίθεση από θέση αρχής στον θεσμό της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης είτε δια νόμου είτε 
δια δικαστικής απόφασης στο υπό το άρθρο 6 σχόλιο). Εγγύηση για την διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού 
θα αποτελούσε η εμπλοκή κοινωνικών υπηρεσιών όχι μόνο προς εκτίμηση της κατάστασης, αλλά και προς 
υποστήριξη της οικογένειας και του γονεϊκού ρόλου αμφοτέρων των γονέων. 
30 Μαρτίου 2021, 22:17 | Ιωάννης Αμαλλος. Άρθρο 8. Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά 
με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 22:49 | Αναστάσιος Αλτούνης. Άρθρο 8. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 22:24 | Φρατζέσκος Μαλισιόβας. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:04 | Μαρία. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 22:31 | Κωστας σαμαρας.  «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη 
συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, 
καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το 
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δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη συζήτηση της 
αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις 
απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας 
υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται 
από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του 
ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του 
ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται 
ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με 
υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την 
άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της 
πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 22:04 | Νικόλαος Βέλλιος.• ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:42 | Καλιρρόη Μουστρούφα. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:09 | Κατερίνα Φώσκολου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο . 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
. 
30 Μαρτίου 2021, 22:51 | Αλκιβιάδης Αλερτάς. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:33 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ. Άρθρο 8Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, το οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικες́ συνθήκες, θα πρέπει να 
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είναι σπάνιες, απαραίτητες, και να μην δημιουργουν́ κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει 
τυχόν διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικης́ μέριμνας από τον εν́α γονεά.Η ρητή αναφορά 
της παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8:· «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τεκ́νου ή αν η γονική μερ́ιμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθεν́ας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστηρ́ιο». 
30 Μαρτίου 2021, 22:55 | Ανέστης Μαζης. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:36 | Σοφία Λυτρίδου. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:39 | Αντώνης Γκαιτατζάκης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:54 | Δημήτριος Γιδαρόπουλος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:29 | Ευγενία Κωνσταντινίδου. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερή που έχω μια σωστή 
οικογένεια, δεν θα μπορούσα όμως ποτέ να φανταστώ ότι ο άντρας μου δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με εμένα στα 
παιδιά μας, αφού χρειαστήκαμε και οι δυο για να τα φέρουμε στον κόσμο. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.  
30 Μαρτίου 2021, 22:25 | Αχιλλέας Γ. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει τροποποίηση της παραγράφου 3 και να 
διευκρινιστεί ότι το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Σας παρακαλώ να αναλογιστείτε μέσω 
της νομοθεσίας που υπήρχε έως τώρα καταστράφηκε ανεπανόρθωτα η ψυχική υγεία πάρα πολλών παιδιών λόγω 
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της σχεδόν παντελούς απουσίας του ενός γονέα(συνήθως του πατέρα) από την ζωή και ανατροφή των παιδιών 
αυτών. ΜΗΝ αφήσετε να συνεχιστεί το έγκλημα αυτό. 
30 Μαρτίου 2021, 22:59 | Αποστολος Γιαννωτας. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 22:09 | Γιάννος Γιαννουδάκης. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 22:29 | Παντελής Γιαννοπουλος. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 21:48 | Χρήστος Γιαννακούλας. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 21:46 | Θεόδωρος Γιαννακης. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 21:02 | Αλεξάνδρα Γιακη. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 21:09 | Κονδυλια Λιουρκα. Παρέκκλιση από την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής 
μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του 
σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανά περίπτωση να να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:00 | Μαρια Γεωργοπουλου. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:56 | Φωτεινή Γεωργίου. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
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υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:10 | Αλεξάνδρα Γεωργιου. • ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:52 | Ολγα Φραγκακη.Το Αρθρο 5 να αλλαξει ως εξης, 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Το Αρθρο 8 να αλλαξει ως εξης 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματαΤο Αρθρο 12 να αλλαξει ως εξης Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Το Αρθρο 14 να 
αλλαξει ως εξης Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:12 | Φίλιππος Γεωργιάδης. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:18 | Νικόλαος Αλεξόπουλος. Άρθρο 8. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
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με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 21:13 | Ζωή Γεωργαρη. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:20 | Μανια Γερου. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:29 | Ιωάννης Γερμανάκης. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:28 | Αλεξία Γαρούφου. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:34 | Νικόλαος Γαλατσόπουλος. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:47 | Ελένη Γαλάνη. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:00 | Ανδρέας Ροδόστογλου.  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
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1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
30 Μαρτίου 2021, 21:58 | Σπυρίδων Γαβριελάτος. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:02 | Χρήστος Βρέττας. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΥΓΛΕΣ. Κατά την γνώμη μου μια από της αίτιες τις υπογεννητικότητας της 
Ελλάδος είναι και το απαρχαιωμένο οικογενειακό νομικό πλαίσιο στο οποίο ο πατέρας συνήθως είναι ανίκανος 
για τα πάντα εκτός από το να πληρώνει την διατροφή. Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για εξευρωπαϊσμό της χώρας 
μας όταν δεν δίνουμε στον πατέρα ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Η εναλλασσόμενή κατοικία είναι το αυτονόητο 
για κάθε κοινωνία που σέβεται τους πολίτες της. 
30 Μαρτίου 2021, 21:55 | Αλκίνοος Βουτσάς. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:06 | Σταυρουλα Βούλγαρης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:20 | Παρις Βοργιανιτης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:37 | Κωνσταντίνος Βογιατζόγλου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:48 | Μαρια Βλαχου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
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ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:10 | Μαρινος Ζαμινος. Το Αρθρο 8 να αλλαξει ως εξης 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:56 | Πέτρος Μεταλλινός.  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:44 | Σοφία. Άρθρο 8. Πρέπει να αναγραφεί ρητά ότι η αποκλειστική επιμέλεια θα αποτελεί 
εξαίρεση. Για ποιο λόγο να χάνει την επιμέλεια ο πατέρας μετά το διαζύγιο χωρίς να του προσάπτεται κάτι 
αρνητικό; Αν δεν κάνω λάθος αυτή είναι η εξαγγελθείσα πρόθεση του νομοθέτη. Θα είναι όμως έτσι η νομολογία; 
Έτσι όπως είναι γραμμένη η διάταξη, οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των γονέων θα είναι λόγος να ανατρέπεται 
η κοινή γονική μέριμνα, πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιοι είναι οι λόγοι που θα οδηγήσουν στην εφαρμογή της 
αποκλειστικής επιμέλειας. Στην τελευταία πρόταση του άρθρου αναφέρεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
μέχρι τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς του. Τι θα γίνει με τις πάμπολλες περιπτώσεις όπου η μητέρα έχει 
καταφέρει να αποξενώσει το παιδί από τον πατέρα; Αυτό θα λαμβάνεται υπόψη εναντίον του; Είναι πολύ 
συνηθισμένο η μητέρα να επιδιώκει την αποξένωση του παιδιού από τον πατέρα με σκοπό να την παρουσιάσει 
στο δικαστήριο ως άρνηση του παιδιού να μείνει με τον πατέρα του. 
30 Μαρτίου 2021, 21:18 | Κατερίνα Κοσσιβάκη. Είμαι μητέρα 2 παιδιών και δεν μπορώ να διανοηθώ πως θα 
ήτανε ο χαρακτήρας τους άμα ο πατέρας τους τα έβλεπε σαν επισκέπτης χωρίς να έχει τον χρόνο για ουσιαστική 
επικοινωνία μαζί τους. Σταματήστε την τραγωδία αυτή και δώστε και στους άξιους πατεράδες αυτό που τους 
αξίζει. 50%-50% χρόνο επικοινωνίας. 
30 Μαρτίου 2021, 21:05 | Μιχάλης Αλέξης. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:40 | M.M. Εισάγεται στις προβλέψεις του υπάρχοντος άρθρου 1513 ΑΚ η ρύθμιση της 
δυνατότητας των γονέων να μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της 
στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, 
καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Επίσης, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
ανατίθεται από το δικαστήριο η άσκηση της γονικής μέριμνας στον έναν γονέα ή και στους δύο από κοινού ή σε 
τρίτον. Ωστόσο, δημιουργείται μία σημαντική ασάφεια με την αναφορά του τελευταίου εδαφίου, που προβλέπει 
ότι για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους 
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γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας. Δεν καθίσταται και πάλι σαφές αν ο νομοθέτης αναφέρεται στην άσκηση της γονικής 
μέριμνας, της οποίας ο κανόνας είναι η κοινή άσκηση ή στην άσκηση της επιμέλειας, επιμέρους έκφανσης της 
γονικής μέριμνας. Τέλος, η διάταξη, δίνοντας την δυνατότητα στο δικαστήριο μετά από προσφυγή του γονέα που 
παραπονείται για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα, να διατάξει διαμεσολάβηση 
παραβιάζει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο σχόλιό μας στο άρθρο 1512 ΑΚ, την διάταξη του άρθρου 48 της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4531/2018. Η διαμεσολάβηση συνιστά 
εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφοράς που προϋποθέτει την εκούσια συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασής της. Το Δικαστήριο απεκδύεται της υποχρέωσής του να 
επιληφθεί της διαφοράς και να την επιλύσει. Παρέχεται «εύκολη» διέξοδος στο Δικαστήριο να αρνηθεί την τομή 
της διαφοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, συνολικά θεωρούμενο το νομοσχέδιο αυξάνει θεαματικά 
τις περιπτώσεις όπου οι από κοινού ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς δικαιούνται να προσφεύγουν στο 
Δικαστήριο (σχεδόν σε κάθε διαφωνία τους για θέματα που αφορούν το τέκνο). Προβληματική τέλος είναι και η 
επανειλημμένη αναφορά του νομοσχεδίου σε αυξημένη αποδεικτική αξία των (προγενέστερων) συμφωνιών των 
γονέων. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσουν τα ανήλικα τέκνα προϊόν συναλλαγής στην ευρύτερη διευθέτηση 
όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. 
30 Μαρτίου 2021, 21:26 | Γιώργος Δικαίος. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα.b ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 21:39 | Νικος. ΙΣΟΣΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ. 
30 Μαρτίου 2021, 21:00 | Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου. Άρθρο 8. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 21:33 | Αικατερίνη Ζεκυριά. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 21:14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ. Στην παράγραφο 3 από την στιγμή που οι γονείς 
μένουνε κοντά ώστε να μην αλλάζει η καθημερινότητα του παιδιού είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει 
εναλλασσόμενη κατοικία και ακριβώς ίσως χρόνος επικοινωνίας όταν οι γονείς είναι κατάλληλοι. 
30 Μαρτίου 2021, 20:56 | Διαμαντής Αθανασίου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την απο κοινού και εξίσου άσκηση 
της γονικής μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά 
για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου.Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανα περίπτωση να 
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να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 20:33 | ΧΑΡΗΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον.Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα.Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚ 1514«1.Στις 
ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και 
κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του 
ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 20:10 | Κωνσταντίνος Μπατάνης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
30 Μαρτίου 2021, 20:47 | ΝΤΙΝΟΣ. Κύριε Υπουργέ,Στην παράγραφο 3 θα ήταν φρόνιμο να προσθέσετε τα δικά 
σας λόγια σε παλαιότερες συνέντευξης σας δηλαδή και οι 2 γονείς ξεκινάνε από το εν τρίτο του χρόνου 
επικοινωνίας με το τέκνο και το υπόλοιπο εν τρίτο είναι μαχητό πάντα με εναλλασσόμενη κατοικία όποτε οι 
συνθήκες το επιτρέπουν. 
30 Μαρτίου 2021, 20:25 | Θεόδωρος Αβράμπος. Άρθρο 8.Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην 
παρέκκλιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
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γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 20:10 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΙΛΗΣ. ο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
΄΄Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με τη περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε γονέα, 
να είναι κατώτερος του από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύει τον τρόπο 
άσκησης στα κατ΄ιδίαν θέματα. (…). 
30 Μαρτίου 2021, 20:54 | Γεωργιος Κρανιωτης. Άρθρο 8. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 20:57 | ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ. Αρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η 
παράγραφος 1 αναφέρεται στην αρχική διαφορετική, σε σχέση με το νόμο, συμφωνία των γονέων για τον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας κλπ. και η παράγραφος 2, για διαφωνίες των γονέων που προκύπτουν σε 
μεταγενέστερο στάδιο. Επομένως, για να διασφαλιστεί η δυνατότητα διαμεσολάβησης και στα δύο στάδια, 
προτείνoυμε, την εξής διατύπωση: Παράγραφος 1 – Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι 
γονείς μπορούν με έγγραφη συμφωνία τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1441 παρ. 2 και 4 του Αστικού Κώδικα, 
ή, κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης, να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, 
διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και 
να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο 
επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Παράγραφος 2 – Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν 
τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία 
αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του 
τέκνου, οι γονείς μπορούν να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά την 
διαμεσολάβηση, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
30 Μαρτίου 2021, 19:15 | Ευαγγελος Δελλιος. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 19:00 | Φωτεινή Δεληγιάννη. Άρθρο 8. Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
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1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
30 Μαρτίου 2021, 18:25 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ. Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμελ́ειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμεν́ης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:28 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 18:43 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Προκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
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υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:41 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ. Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμελ́ειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμεν́ης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:54 | Αννα Δανιδου. Άρθρο 8. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι δυνατή 
η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
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με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 18:56 | ΓΙΑΝΝΗΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος ΠΡΟΤΑΣΗ. ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΒΑΣΙΛΗΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ. ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 



2408 
 

ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα».  
30 Μαρτίου 2021, 18:51 | Χριστίνα Σερβετά. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμελ́ειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμεν́ης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:50 | ΜΠΑΜΠΗΣ.  Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα».  
30 Μαρτίου 2021, 18:23 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ.  Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ.  ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων  στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:01 | ΧΡΗΣΤΟΣ.  Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ. ΑΚ 1514.  «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
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κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:40 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ. ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα».  
30 Μαρτίου 2021, 18:19 | VIDAS. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ.  ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
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περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ. ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για 
λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας 
πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως 
όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει 
ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την 
ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα 
το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ. ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
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ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:49 | ΚΩΣΤΑΣ Μ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ. ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:19 | ΤΑΣΟΣ.Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος ΠΡΟΤΑΣΗ. ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
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συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:49 | ΣΤΡΑΤΟΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση «κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ. ΑΚ 1514. «1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς 
υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της 
φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση 
διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. 
Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό προγραμματισμό, όπου θα 
εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην 
κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω 
περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως 
ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη 
συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως 
της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
30 Μαρτίου 2021, 18:27 | Στυλανη Γρεκα. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 18:51 | Κώστας Σερβετάς. Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμελ́ειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμεν́ης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
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είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ 
επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών καιισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:45 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ. Όλα τα «προτεινόμενα» μέτρα καταλήγουν σε περίπτωση διαφωνίας στο 
δικαστήριο. Οι καημένες οι εργαζόμενες μανούλες που συνήθως καταφεύγουν σε αυτό, πρέπει να δουλεύουν 
μόνο για το σκοπό αυτό. Ωραίο κράτος πρόνοιας! Επί χρήματι όλα. Με γραπτές συμφωνίες μεταξύ των γονέων 
αγαπητέ νομοθέτη να ρυθμίζονται οι διαφωνίες δεν γίνεται; Το παιδί μπαλάκι από το ένα σπίτι στο άλλο με μια 
βαλίτσα στο χέρι αλλά ο διαμεσολαβητής παρών. Ψυχολόγος, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός, τι θα είναι αυτός 
που θα καταλάβει καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού από τη μητέρα; Απαράδεκτη αντιπαιδαγωγική, 
αντιεπιστημονική διάταξη. 
30 Μαρτίου 2021, 18:35 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ.  ΑΡΘΡΟ 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. ΠΡΟΤΑΣΗ. Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Η Παράγραφος 3 να τεθεί ως εξής: Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 18:14 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμελ́ειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμεν́ης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
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θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:58 | ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΑΡΘΡΟ 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. ΠΡΟΤΑΣΗ. Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Η Παράγραφος 3 να τεθεί ως εξής: Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 18:26 | Μαργαρίτα. Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην παρέκκλιση της από 
κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
30 Μαρτίου 2021, 18:11 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
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Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.5. 
30 Μαρτίου 2021, 18:16 | Αντώνης Καλογιάννης. Το Άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
΄΄Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησης της στα κατ΄ ιδίαν θέματα(…). 
30 Μαρτίου 2021, 18:33 | θώμας. Το Άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ΄΄Άρθρο 1514. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: 
α) Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή 
του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από 
το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησης της στα κατ΄ ιδίαν 
θέματα(…). 
30 Μαρτίου 2021, 18:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ. Το Άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
΄΄Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησης της στα κατ΄ ιδίαν θέματα(…). 
30 Μαρτίου 2021, 17:07 | Αντωνία Γρεκα. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
30 Μαρτίου 2021, 17:58 | Παύλος Παπαποστόλου. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο γονείς ισόχρονα στην ζωή 
τους ! Άρθρο 1514 ΑΚ παρ. 2.  
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ λόγου, ιδίως αν 
ο γονέας έχει καταδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του τέκνου ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνου ή παραμελεί αποδεδειγμένα το τέκνο, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο 
δικαστήριο. Άρθρο 1514 ΑΚ παρ. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση. i) να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες αυτών, 
για χρόνο που ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να είναι ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου ή 
να εξειδικεύει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
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ένα γονέα ή σε τρίτο ii) να διατάξει ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ή να 
διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη της διακοπείσας διαμεσολάβησης στην περίπτωση μεταβολής των 
πραγματικών συνθηκών, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή.Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ η 
διαφωνία μεταξύ των γονέων ως όρος παρέκκλισης από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, διότι ένας 
τέτοιου είδους όρος α) θα διατηρήσει – ενισχύσει το κλίμα διαφωνίας κι εκδικητικότητας μεταξύ των γονέων, το 
οποίο θα έχει σημαντικότατο αντίκτυπο στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του τέκνου β) θα προκύψει ένας 
ατέρμονος κύκλος δικαστικών διαμαχών και κατ’ επέκταση συμφόρηση των αρμόδιων δικαστηρίων γ) ο σκοπός 
των γονέων θα μετατεθεί από την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου τους στην άνιση κατανομή ή 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον έναν γονέα.Σκεφτείτε αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι ακόμη και μια ασάφεια 
ή λανθασμένη διατύπωση θα φέρει ακόμη περισσότερα προβλήματα και διαιώνιση της αντιδικίας ,αυτό είναι το 
ζητούμενο ή η επιτέλους ουσιαστική επανασύνδεση με τα ήδη αποξενωμένα παιδιά μας ? 
30 Μαρτίου 2021, 17:50 | Ελενη Γκιοκα. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 17:13 | Θοδωρης Βλαχος. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 17:32 | Γεώργιος Βλαχάκος. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 17:40 | Γιάννης Βλάντος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 17:54 | Γεράσιμος Βισβαρδης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 17:08 | Ναντια Βιερου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
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γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 17:52 | Γεώργιος Βερύκοκος. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 17:09 | Μανώλης Βερβεράκης.• ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 17:27 | Γιάννης Βελαωρας. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 17:46 | Ιωαννης Βασιλόπουλος. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο  
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 17:03 | Δημήτρης Βασιλείου. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 17:11 | Δημήτρης Βασιλάκης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
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τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 17:18 | Οδυσσέας Βαρσαμίδης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 17:35 | Σοφια Βαρβαρεσου. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 17:47 | Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης.Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 17:07 | Γιάννης Βαλασκόπουλος. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 17:17 | Παναγούλα Βαθή. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 17:38 | Χριστόφορος Βαγγέλης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 17:57 | Μιχαήλ Αυγουλέας. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 17:57 | Π. Αλεξόπουλος. Προτάσεις βελτιώσεων:«Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας …», αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο.Επίσης το δικαστήριο μπορεί: 
α)να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή …Σκοπός είναι να ΜΗΝ γίνει κανόνας η εξαίρεση, υπάρχει 
πολύ κακή νομολογία μέχρι στιγμής, να διασπαστεί με κάθε τρόπο η συνέχειά της.ΣΤΟΠ στο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ορφάνεμα που έχουν μέχρι σήμερα ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστήρια, χωρίς μάλιστα ουσιαστική αιτιολογία συνήθως. 
30 Μαρτίου 2021, 17:54 | Κεβόρκ Ατζέμογλου. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
30 Μαρτίου 2021, 17:33 | Ελενη Ασλανλη. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:52 | Παναγιώτης Ασημακοπουλος.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
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λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:07 | Μαρία Αρτινου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:24 | Μαρία Αρετίνη. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:43 | Δημητρης Αργυριου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:53 | Αλεξανδρος Αρβανιτακης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:48 | Ευσταθία Αποστολοπουλου. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 17:45 | Νικόλαος Αποστολιδης. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 17:01 | Παύλος Αποζιδης. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
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30 Μαρτίου 2021, 17:13 | Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 17:29 | Νεφέλη Αντωνιάδου. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 17:40 | Σπύρος Αντύπας. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 17:55 | Αθανάσιος Ανθόπουλος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:43 | Μαρία Ανδριγιαννακη. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:56 | Διονυσια Ανδρεαδακη. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:05 | Ραφαήλα Αναστασίου.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:18 | Γρηγόρης Αναστασιαδης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
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επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 17:26 | Κωνσταντίνος Αναγνώστου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 16:12 | Anastasia. Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με το νέο άρθρο του επίμαχου Νομοσχεδίου, 
αν οι γονείς δεν συμφωνούν από κοινού για το ποιος θα ασκεί εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του τέκνου, με 
ποιον θα διαμένει το τέκνο και πώς θα ασκείται η επικοινωνία με τον άλλο γονέα, κάτι που συμβαίνει πάντοτε στα 
συγκρουσιακά διαζύγια –εν αντιθέσει με τα συναινετικά- θα  επιλαμβάνεται και πάλι το αρμόδιο δικαστήριο, όπως 
συμβαίνει και με τον ισχύοντα Νόμο. Τώρα όμως θα είναι απολύτως δεμένα τα χέρια του Δικαστή, ακόμα και σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, και θα είναι υποχρεωμένος να εκδίδει 
αποφάσεις, συμμορφούμενος «με τις υποδείξεις», ανεχόμενος τις αντισυνταγματικές παρεμβάσεις στο έργο του.  
Ιδίως, ως προ τη γ’ περίπτωση της δεύτερης παραγράφου, θα πρέπει να λεχθεί ότι προξενεί αρκετά μεγάλη 
εντύπωση το γεγονός, ότι ο νομοθέτης επιλέγει ξανά, να παρακάμψει για  άλλη μια φορά τη δικαιοδοτική κρίση 
φτάνοντας στο σημείο να θεσπίσει ως μια από τις πιθανές επιλογές του δικάζοντος δικαστηρίου τη 
διαμεσολάβηση. Σκόπιμα μάλλον αγνοείται το γεγονός ότι για να φτάσει οποιοσδήποτε πολίτης στο σημείο να 
απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, επιβαρυνόμενος όλα τα δικαστικά έξοδα, καθώς και το ψυχικό βάρος που 
συνεπάγεται πάντα ο δικαστικός αγώνας, ιδίως μάλιστα σε περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου, έχει ήδη, ούτως 
ή άλλως εξαντλήσει από πριν κάθε δυνατότητα και προσπάθεια συμβιβαστικής λύσης με το άλλο μέρος. Δεν 
περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου γι αυτό. Είναι ενοχλητικά πιεστική και κατάφωρη η υπερπροσπάθεια που 
γίνεται από το νομοθέτη να μειωθεί τον εν γένει δικαίωμα των πολιτών στην αμερόληπτη δικαστική προστασία.Με 
βάση τη προταθείσα αλλαγή του άρθρου 1513 ΑΚ, το άρθρο 1514 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: 1514ΑΚ: 
«1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας 
και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο 
επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα». 
 30 Μαρτίου 2021, 16:07 | Κωνσταντίνα Γιαταγάνα. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 16:52 | Μανώλης Ανδρουλιδάκης. Προτείνω αλλαγή στην παράγραφο 2. Θεωρώ ότι 
περισσότερο προς το συμφέρον του τέκνου είναι να διατυπωθεί ως εξής:«Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέαςέχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο.». 
30 Μαρτίου 2021, 16:59 | Μαρια. Κυριε Υπουργε, Θα πρεπει να προστεθει: εναλλασσομενη διαμονη του τεκνου 
τις κατοικιες των γονεων για χρονο που δεν επιτρεπεται για οποιονδηποτε γονεα να ειναι κατωτερος απο το 1/3 
του συνολικου χρονου διαβιωσης του τεκνου . 
30 Μαρτίου 2021, 16:11 | Βασιλεια Γιαννωτα. Άρθρο 8Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
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συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 16:44 | Απόστολος Ασλανίδης. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 15:07 | Παναγιώτης Κατσικερός, Εφέτης Αθηνών. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣΤο 
άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ. πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :«3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση : 
α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ( 1 ) να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής 
της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει 
πραγματογνωμοσύνη ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ( 2 ), γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την 
επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. ( 3 ) Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, ( 4 ) καθώς και τις 
τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας.»ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ( 
1 ) καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν επιτρέπεται, 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος του 1/3 της ζωής του τέκνου, ( 2 ) ή ( 3 ) μόνο σε περίπτωση 
μεταβολής των συνθηκών ( 4 ) εφόσον δεν έχουν διαμορφωθεί με κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (άρθρο 1532 
Α.Κ.),ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΕίναι αναγκαία η προσθήκη της έννοιας «εναλλασσόμενη διαμονή» (βλ. ανάλυση μου 
για το άρθρο 1511 Α.Κ). Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος, ακόμη και με απλή διαφωνία των γονέων (άρθρο 1514 
παρ. 2 Α.Κ.), να διαχωριστεί, εκ της γονικής μέριμνας, η επιμέλεια και να αποδοθεί από το δικαστήριο στον ένα 
γονέα, συνήθως στη μητέρα – όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα – με τα επιχειρήματα της «βιοκοινωνικής υπεροχής» 
αυτής (πάγια νομολογία), των «στενότερων δεσμών» του τέκνου μαζί της (άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ.) και των 
«συνθηκών διαβίωσής» του (άρθρο 1520 Α.Κ.), απόψεις που έχουν καταρριφθεί, ως μεθοδολογικά ανακριβείς και 
μη έγκυρες, από τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες (βλ. το υπ. αρ. 113/5-8-2020 έγγραφο του Συνηγόρου του 
Πολίτη προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης και την από 10-7-2020 ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, 
όπου παρατίθεται πλούσια σχετική βιβλιογραφία).Η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου να διατάξει, μετά την 
δίκη, επανάληψη της διαμεσολάβησης ή πραγματογνωμοσύνη (δυνάμενη να λάβει χώρα στην διαμεσολάβηση 
προ της δίκης) ή άλλα πρόσφορα μέτρα (άρθρο 1514 παρ. 3 β’ – γ’ Α.Κ.), πρέπει να περιοριστεί μόνο στις 
περιπτώσεις μεταβολής των συνθηκών, διαφορετικά θα καθυστερεί αναίτια η έκδοση οριστικής απόφασης και 
έτσι θα παρατείνεται η γονεϊκή αποξένωση του τέκνου. Οι ήδη διαμορφωμένοι πριν τη δίκη αποκλειστικοί ή έστω 
στενότεροι «έως τότε δεσμοί του τέκνου με το ένα γονέα» (άρθρο 1514 παρ. 3 γ’ Α.Κ.), δεν πρέπει να δίνουν σ’ 
αυτόν προβάδισμα στη γονική μέριμνα, εφόσον έχουν επιτευχθεί από τον γονέα κατά παράβαση του άρθρου 1532 
εδ. β’ περ. 1 – 3 Α.Κ., δηλαδή : 1) με υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2) με διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του ή με την κάθε τρόπο πρόκληση γονεϊκής αποξένωσης και διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με 
αυτούς και 3) με υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την 
επικοινωνία του τέκνου με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα ή με την δια οποιουδήποτε άλλου τρόπου 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας. 
30 Μαρτίου 2021, 15:02 | Σταματίνα Αυγερινού. Αρθρο 8Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 15:43 | Μαρινα. Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί: 1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση. 2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. 3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. 5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
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σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών. 6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης. 7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση. 8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν. 9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! Όχι σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα . 
30 Μαρτίου 2021, 15:04 | Σοφία. Πρέπει να αναγραφεί ρητά ότι η αποκλειστική επιμέλεια θα αποτελεί εξαίρεση. 
Για ποιο λόγο να χάνει την επιμέλεια ο πατέρας μετά το διαζύγιο χωρίς να του προσάπτεται κάτι αρνητικό; Αν δεν 
κάνω λάθος αυτή είναι η εξαγγελθείσα πρόθεση του νομοθέτη. Θα είναι όμως έτσι η νομολογία; Έτσι όπως είναι 
γραμμένη η διάταξη, οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των γονέων θα είναι λόγος να ανατρέπεται η κοινή γονική 
μέριμνα, πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιοι είναι οι λόγοι που θα οδηγήσουν στην εφαρμογή της αποκλειστικής 
επιμέλειας. Στην τελευταία πρόταση του άρθρου αναφέρεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μέχρι τότε 
δεσμοί του τέκνου με τους γονείς του. Τι θα γίνει με τις πάμπολλες περιπτώσεις όπου η μητέρα έχει καταφέρει να 
αποξενώσει το παιδί από τον πατέρα; Αυτό θα λαμβάνεται υπόψη εναντίον του; Είναι πολύ συνηθισμένο η μητέρα 
να επιδιώκει την αποξένωση του παιδιού από τον πατέρα με σκοπό να την παρουσιάσει στο δικαστήριο ως άρνηση 
του παιδιού να μείνει με τον πατέρα του. 
30 Μαρτίου 2021, 15:19 | Εφη Αργυράκη Δεληγιωργη. Άρθρο 8. Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην 
παρέκκλιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
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συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 15:03 | Ιωάννης Αζέλης. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 15:00 | Βασίλης Αδριανουπολίτης. Άρθρο 8. Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην 
παρέκκλιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 14:25 | Μαρινα. Θέμα πρώτο: Μεταρρύθμιση. Τι λέει το λεξικό Τριανταφυλλίδη για τον όρο; 
Απάντηση: Η εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων ή μεθόδων σε ένα σύνολο, σε έναν θεσμό, επιδιώκοντας 
αλλαγή προς το καλύτερο. Παραδείγματος χάριν η γλωσσική μεταρρύθμιση από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 
Τι λέει ο κ. Τσιάρας, ο υπουργός δικαιοσύνης; Ότι η μεταρρύθμιση είναι η αλλοίωση ενός ολόκληρου νομοθετικού 
έργου με επιτυχία 40 ετών. Κρατάμε ότι αλλοιώνεται τμήμα συνόλου μεταρρύθμισης. Έτσι καταρρέει η αρχική 
μεταρρύθμιση. Συνεπώς, έχουμε αντιμεταρρύθμιση, στην οποία όσοι και όσες αντιπαρατίθενται δεν στρέφονται 
εναντίον της εξέλιξης, αλλά της οπισθοδρόμησης σε χρόνια και νοοτροπίες πριν την αρχική μεταρρύθμιση. Θέμα 
δεύτερο: Το νομοσχέδιο ενδιαφέρεται για το παιδί Η αλήθεια κρύβεται στις απαντήσεις που μας δίνει η πολιτική 
οικονομία. Το νομοσχέδιο υπόσχεται οικονομικές προσδοκίες σε διάφορες ειδικότητες πτυχιούχων 
επαγγελματιών, ακόμα και σε μέσα ενημέρωσης που μόλις εγκαινίασαν μια νέα οικονομική πίτα, διότι συστήνεται 
ένας νέος οικονομικός τομέας, αυτός της ιδιωτικής δικαιοσύνης. Καλλιεργεί προσδοκίες σε υπόχρεους και 
υπόχρεες διατροφής, που δεν τους υπόσχεται μεν κέρδος, αλλά μείωση των «εξόδων» για το παιδί τους λόγω 
μείωσης της διατροφής με την αλλαγή χρόνων επικοινωνίας. Κρατάμε, συνεπώς, ότι η επικείμενη νομοθέτηση όχι 
μόνο ως πρόσχημα το παιδί. Εδώ ας κρατήσουμε και μία ακόμα σημείωση. Η γενεαλογία της οπτικής του παιδιού 
ως αποκτήματος, που πρέπει να κατέχεται ή να διαιρείται ως εν δυνάμει οικονομική μονάδα ανάγεται στον 
Μεσαίωνα και είναι κάτι που δεν άλλαξε ο καπιταλισμός, αλλά σε μορφές του, όπως η σημερινή, το επιδείνωσε 
κιόλας. Θέμα τρίτο: Συνεπιμέλεια Η λέξη έχει εντελώς διαφορετικό νόημα και κυρίως περιεχόμενο, όταν 
διατυπώνεται στο πολιτικό περιβάλλον των σκανδιναβικών χωρών ή σε όσες χώρες του δυτικού κόσμου διαθέτουν 
τις ίδιες προϋποθέσεις. Έχει εκ διαμέτρου αντίθετο και αρνητικό περιεχόμενο όταν τη διατυπώνει κανείς στο 
πολιτικό περιβάλλον αφενός των ΗΠΑ ή της Αγγλίας των Ρήγκαν και Θάτσερ τότε που ανασυντασσόταν ο 
λαϊκιστικός ευαγγελικός νεοπουριτανισμός συσκευασμένος στο ιδεολόγημα της Νέας Δεξιάς, σε συνύπαρξη με 
τον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό τη δεκαετία του ’80 ή όταν επαναθερμάνθηκε με τον πρόσφατο τραμπισμό. 
Είναι ακόμα χειρότερο, όμως, όταν διατυπώνεται σε αρνητικότερο κακέκτυπο του προαναφερθέντος αρνητικού , 
δηλαδή ως παράγωγο της οικονομικής κρίσης του ακροδεξιού λαϊκισμού και εκφασισμού ή της μεταμοντέρνας 
του μετάλλαξης του «σοβαρού» φασισμού σε χώρες όπως ή Ιταλία του Σαλβίνι, η Πορτογαλία και η Ισπανία 
κομμάτων όπως το ΒΟΞ ή η Γαλλία της Λεπέν. Η ιστορία μας ομολογεί ότι η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η 
θετική συνεπιμέλεια (ας ονομάσουμε έτσι το σκανδιναβικό μοντέλο) είναι συναινετική και προϋποθέτει δεδομένη 
παιδεία γενική, αλλά και ειδική για την έμφυλη ισότητα, ελάχιστη οικονομική άνεση, αλλά και ανεξαρτησία ακόμα 
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και των χαμηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών, ύπαρξη κοινωνικών δομών υποστήριξης , φροντίδας και 
ελέγχου για τα ζευγάρια πριν το γάμο, μετά το γάμο και την απόκτηση παιδιών στη μετά το διαζύγιο οικογένεια. 
Τέλος, την ύπαρξη οικογενειακών δικαστηρίων με την συνύπαρξη ειδικών συμβούλων επιστημόνων του Δημοσίου 
, που συνδράμουν το δικαστικό προσωπικό για ad hoc αποφάσεις ανά παιδί και δευτερευόντως για τους γονείς 
τους. Θέμα τέταρτο: η προπαγάνδα της νομοθέτησης (βλέπε –κατά τη γνώμη μου- αντιγραφή των μεθόδων των 
μνημονίων) Για να περάσει η αντιμεταρρύθμιση, που μας απασχολεί, κατασκευάστηκε δήθεν επιστήμη και το 
γλωσσάριό της (βλέπε γονική αποξένωση και όλα τα παράγωγα, ψευτοέρευνες κλπ). Υπάρχει πολιτική διγλωσσία 
και διπλή πρακτική από κοινοβουλευτικά κόμματα ή παντελής απουσία μέχρι σήμερα άλλων, υπάρχουν όμως και 
εξαιρέσεις. Ακολουθείται η μονομερής υπέρ του λόμπυ Τσιάρα, αντιδημοσιογραφική, αντιδεοντολογική, 
επικοινωνιακή κάλυψη του θέματος σε όλα τα καθιερωμένα, συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έτσι, δημιουργείται 
ένα μονομερώς πληροφορημένο κοινό, απληροφόρητο στην ουσία για το διακύβευμα της τυχόν νομοθέτησης. Για 
τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της χρήσης των ετεροσυμπτωτικών δημοφιλών προσωπικοτήτων. 
Αξιοποιούνται για την πρόθεση και την προώθηση της νομοθέτησης γλωσσικά τάγματα εφόδου. Ευτυχώς, λόγω 
καραντίνας δραστηριοποιούνται οργανωμένα και συστηματικά στους δρόμους, αναρτώντας παραπιστικά πανό –
δε ξέρω αν θυμάται κανένας ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή , πριν «νομιμοποιηθεί» στον κοινωνικό διάλογο -
, στο διαδίκτυο τραμπουκίζοντας οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω γιατί κανείς 
δεν θυμάται ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή. Τέλος, υπάρχει μια ασύλληπτη διαφορά πόρων που έχουν 
επενδυθεί υπέρ αυτής της νομοθέτησης τόσο από ιδιωτικούς φορείς , όσο και από δημόσιους, γεγονός 
απαράδεκτο. Τα τελευταία παραδείγματα που εκδιπλώθηκαν εν όψει της αναφοράς του θέματος στη Βουλή είναι 
τα ακόλουθα: • Ιδιωτική εταιρία διαχείρισης διαφημιστικών χώρων σε δημόσιους χώρους , που παρέχει δωρεάν 
χορηγικά προβολή καμπάνιας για την αντιδραστική νομοθέτηση. Εδώ, μιας και μιλάμε για το ενδιαφέρον μας για 
τα παιδιά, ας θυμίσουμε ότι η εν λόγω εταιρία είναι μετασχηματισμός προηγούμενης, που είχε καταδικαστεί 
αμετάκλητα ως υπαίτια για την πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων με νεκρούς νέους οδηγούς, ενώ μία από τις 
σημερινές δραστηριότητές της είναι η συμμετοχή της σε νόμιμα καταστήματα τζόγου –μικρά καζίνο, που 
υπάρχουν πλέον σε αναρίθμητες γειτονιές στην Ελλάδα. • Εταιρία μεταφορών που ελέγχει το κράτος, η ΟΣΥ ΑΕ, 
που ανήκει στον επίσης κρατικά ελεγχόμενο ΟΑΣΑ και είναι χορηγός παρόμοιας καμπάνιας σε συνεργασία με 
ιδιωτικό φορέα που προωθεί την νομοθέτηση της δήθεν συνεπιμέλειας. Θυμίζω ότι μόλις πέρσι , πάλι εταιρία 
μεταφορών κρατικά ελεγχόμενη είχε συνεργαστεί με ιδιωτικό φορέα χορηγικά για να προωθήσει την απαγόρευση 
της νομοθέτησης των αμβλώσεων . Κρατάμε ότι σε αυτό το εντελώς άνισο επικοινωνιακό επίπεδο, για το οποίο 
υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αγωνίζονται δημοκρατικοί άνθρωποι της κοινωνίας, επιστήμονες και 
επιστημόνισσες, συλλογικότητες , φορείς, φεμινιστές και φεμινίστριες, κοινωνίστριες και κοινωνιστές να 
καταγραφεί και η δική τους άποψη ή και να υπερισχύσει, όπως θα μπορούσε να γίνει σε ένα πραγματικά 
δημοκρατικό περιβάλλον. Προσωπικά δίνω θερμά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα πρόσωπα. Συμπερασματικά… Το 
νομοσχέδιο δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά αντιμεταρρύθμιση. Νομοθετείται σε ένα πλαίσιο κατασκευασμένο και 
ένα πλαστό επικοινωνιακό περιβάλλον, ακριβώς επειδή έχει να εξυπηρετήσει αντιμεταρρύθμιση. Πρόκειται για 
ένα μη επικοινωνιακό, αλλά βαθιά πολιτικό γεγονός, που θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και 
δυσβάσταχτες επιπτώσεις στις ενδοοικογενειακές σχέσεις εντός και μετά το γάμο , με χρονικό βάθος. Αποτελεί 
ουσία οικονομικό γεγονός, που στηρίζεται στον κοινωνικό αυτοματισμό για να ικανοποιήσει προεκλογικά 
συγκεκριμένες επαγγελματικές στρωματώσεις , από την τσέπη όμως συμπολιτών τους και όχι του υπόχρεου 
κράτους. Στόχος του είναι να αποσύρει τη λογική, δικαστική κρίση για κάθε παιδί και τους γονείς του ξεχωριστά, 
διότι κρίθηκε ότι είναι εμπόδιο για τα παραπάνω συμφέροντα, αναιρώντας την μόνη προστασία που είχε ο/η 
γονέας μετά το διαζύγιο σε ένα οικονομικά άδικο και κακοποιητικό και ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, 
θέλω να προσθέσω και να ρωτήσω πότε συζητάμε με αναχρονιστικούς όρους στην Ελλάδα αυτό το θέμα. 
Απάντηση: όταν την ίδια στιγμή στην ΕΕ, που ούτε τον σοσιασλισμό ούτε τον κοινωνισμό διακονεί, η αρμόδια 
επιτροπή για την ισότητα των φύλων αύριο (25η μαρτίου) συνεδριάζει για δεύτερη από τις τρεις φορές που θα 
χρειαστούν για να στείλει κείμενο –απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο , που θα προβλέπει νέα δεδομένα για την 
ειδική μέριμνα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στο συντροφικό, συζυγικό και μετασυζυγικό βίο με αλλαγή 
του καθεστώτος για την επιμέλεια και την επικοινωνία κατά τρόπο αυστηρότερο και μάλιστα με άμεσες ενέργειες, 
όχι τώρα που μιλάμε για ύπαρξη αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Στη συνέχεια θα απαιτηθεί σχετική 
νομοθέτηση και από τα κράτη –μέλη, αφού κυρωθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και περάσει και το Συμβούλιο της 
ΕΕ. Επίσης, έχει αρχίσει η συζήτηση για το νομικό πλαίσιο και ρυθμίσεις για νέους τύπους οικογένειας , που έχουν 
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προκύψει στη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι το σημαινόμενο περιεχόμενο της λέξης «συνεπιμέλεια», όπως τη 
διατυπώνει ο κύριος Τσιάρας και το σχετικό λόμπυ που στηρίζει και από το οποίο στηρίζεται. Ομολογείται –κατά 
συμβιβασμό κατά τη γνώμη μου- σε ιδιωτικές συνομιλίες ως «υποχρεωτική συνεπιμέλεια». Λάθος και αυτή η 
διατύπωση κατά τη γνώμη μου, διότι στην ουσία έχουμε εξαναγκασμένη συνεπιμέλεια, αφού επιχειρείται με 
συγκαλυμμένη ή και απτή βία. Σας ευχαριστώ. 
30 Μαρτίου 2021, 14:06 | Μιχαηλ Αγγελόπουλος. Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις 
την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
30 Μαρτίου 2021, 14:30 | Μιχαηλ Αγγελόπουλος. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 13:45 | Λεωνιδας Αγγελιδης. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 13:15 | Μιχάλης Αμπατζίδης. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο.Και κατανομή αν χρειάζεται του χρόνου το κάθε γονέα με το παιδί με ελάχιστο 1/3. 
30 Μαρτίου 2021, 13:43 | Αλέξανδρος Αμανατίδης. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 13:43 | Αθανασία Αλεφαντινού.• ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
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30 Μαρτίου 2021, 13:43 | Χαρίσης Αλεξιάδης. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
30 Μαρτίου 2021, 13:44 | Αλέκος Αλεξανδράκης. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο.Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 13:24 | Γεώργιος Αγιομυργιαννάκης. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 13:07 | Δημητριος Ακριβός. Να φύγει το «εξαιτίας διαφωνίας των γονέων» και να 
αντικατασταθεί με το για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. 
30 Μαρτίου 2021, 13:22 | Κωνσταντίνος Αγριτελλης. Άρθρο 8Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 13:07 | Δημήτρης Αθανασίου. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 12:04 | Κασσιανή Αθανασίου. • ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
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να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
30 Μαρτίου 2021, 12:52 | Παπα Αθανασια. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 12:32 | Ιωάννης Αγγελου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 12:34 | Γιώργος Αγγελίδης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 12:07 | Χρηστος Αγαλοπουλος. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 12:18 | Διονύσιος Βέρρας. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:10 | Ευαγγελια – Άννα Βλαχου. Άρθρο 8. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
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εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 11:47 | Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ. ΑΡΘΡΟ 8. Όταν δύο γονείς χωρίζουν ο πατέρας να μην είναι επισκέπτης 
στην ζωή του παιδιού που τον χρειάζεται για να μεγαλώσει φυσιολογικά. Βάσει της ισότητας των δύο φύλων για 
το συμφέρον του παιδιού να υπάρχει συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο παρουσίας και κοινές ευθύνες. 
30 Μαρτίου 2021, 11:18 | Ελισάβετ Βιεννα. Άρθρο 8. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι δυνατή 
η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 11:22 | Γ.Σ. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του 
τέκνοΤο δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:49 | Βανεσσα Γεροσταθου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:46 | niki. ΑΡΘΡΟ 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. ΠΡΟΤΑΣΗ. Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Η Παράγραφος 3 να τεθεί ως εξής: Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:02 | Βασιλική Γαρδίκα. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας . 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
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γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:37 | Κατερίνα Γαλάτης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:43 | Χρύσα Γαλανη. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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30 Μαρτίου 2021, 11:18 | Χριστινα Βουλγαρη. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:49 | Κυριακη Βλαχου.  Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:16 | ΑΡΗΣ. Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών,επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ αυτό και ο πιό 
άσχετος μπορεί να το κατανοήσειεπειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την 
συνεπιμέλεια,επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, 
έχει αυτοδυναμία, η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, 
αλλά μόνο σε αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή»Επειδή η μιλίνα μας δεν 
τον ψήφισε ουτε το ΜΩΒ Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης, Επειδή οι Ευρωπαικές 
Οδηγίες , οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις 
επιταγές της ΔΣΔΠ απο αυτό το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες,επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση 
και για αυτό θέλει να αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 
40% που ψήφισε ΝΔ και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων. Η ΛΥΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. 
ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:12 | Νίκος Βλαντής. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
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να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:07 | Andreas Angelopoulos. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ!!!!2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 10:35 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ. Προκειμένου να εμπεδωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των 
γονέων και να περιοριστεί η ερεγαλειοποίηση των παιδιών η κατανομή της μέριμνας θα πρέπει να είναι δυνατή 
κατ’ εξαίρεση και για εξαιρετικά σπουδαίο λόγο σε άμεση σχέση με την αποδεδειγμένα κακή άσκηση της όπως 
αναφέρεται στο άρθρο14 του νομοσχεδίου. Η γονική μέριμνα να είναι κατά κανόνα ισόχρονη. 
30 Μαρτίου 2021, 10:49 | Άκης Βιολιντζής. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:38 | Ελισάβετ Βιεννα. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
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2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:44 | Ευστάθιος Βεντούρης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:55 | Γιώργος Αγγελάκης. Παρέκκλιση από την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής 
μέριμνας θα πρέπει να γίνεται μόνο για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο και όχι επί απλής διαφωνίας των γονέων ώστε 
να μην διολισθήσει η νομολογία ξανά στο αναχρονιστικό μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:21 | Αναστασία Βαθή. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
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στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:29 | Μαρια Λουιζα. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 10:47 | Νικος Λαμπρου. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφερ́ον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:05 | Πέτρος Τζάνος. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για 
λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας 
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πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως 
όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει 
ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την 
ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ, έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα 
το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ’ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μόνο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ’ εξαίρεση. Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ’ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. Το άρθρο 1514 προτείνεται να τεθεί ως εξής: «1. Στις ως άνω 
περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή 
του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου. 
2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεϊκό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεϊκό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλίκου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες. 5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ’ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα.». 
30 Μαρτίου 2021, 10:58 | Λυδία Ανδρακάκου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:32 | Ιουλία Αναστασίου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
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διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:55 | Βασίλειος Αναστασιαδης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 09:23 | Θεοφιλος Αναγνωστου.Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας.  1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 09:34 | Ιωάννης Αμπατζίδης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
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ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 09:52 | Ανδρέας Αμανατιάδης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 09:12 | Νικόλαος Αλεύρης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 09:38 | Ταρσινος Γρηγορης. Η παραγραφος 2 να γίνει : «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
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υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο…»Η παραγραφος 3 εδαφιο α να γίνει : «3. Το δικαστήριο 
μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για 
οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα ….». 
30 Μαρτίου 2021, 08:36 | Ηλιαννα Ρηγα. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. Το άρθρο 
1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο εν́ας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο .3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονη ́ του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
ΝΑΙ στην ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.. ΟΧΙ στους εγωισμούς. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
30 Μαρτίου 2021, 07:35 | Χρήστος Γκούβερης. Άρθρο 8: Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, 
οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) 
ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, 
και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο 
επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
πολύ σημαντικού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του 
τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις 
κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν 
συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη 
διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το 
δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και 
τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση και τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους 
γονείς και τους αδελφούς του. 
30 Μαρτίου 2021, 07:55 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές.  Σύμφωνα με το Σύνταγμα. ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 
ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 06:27 | Χριστίνα Σερβετά. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από 
την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 06:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ. Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 06:20 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου 
πέρα από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το 
μεσημέρι έως τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. 
Επίσης να την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω 
την διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
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υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
30 Μαρτίου 2021, 03:35 | Γεωργιος Τολιας. Αρθρο 1514 (3) Το δικαστηριο μπορει αναλογα με την περιπτωση να 
κατανειμει την ασκηση της γονικης μεριμνας μεταξυ των γονεων Προσθετουμε: καθοριζοντας εναλλασσομενη 
διαμονη του τεκνου τις κατοικιες αυτων για χρονο που δεν επιτρεπεται για οποιονδηποτε γονεα να ειναι 
κατωτερος απο το 1/3 του συνολικου χρονου διαβιωσης του τεκνου . 
30 Μαρτίου 2021, 02:29 | Βασιλεία Βενίδου. Άρθρο 8Παρέκκλιση από την απο κοινού και εξίσου άσκηση της 
γονικής μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις 
του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου.Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανα περίπτωση να να κατανείμει την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 02:20 | Μαρια Βασίλογλου. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 02:51 | Ναταλία Βασιλάκη. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 01:39 | Εριφύλλη Βαρβαρελη. Άρθρο 8. Η ΕΛΨΕ έχει μιλήσει για την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας  συμβουλευτείτε την. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 01:27 | Α. Παπά. Τόσοι κόποι (ξενύχτια , διπλώματα και πιστοποιήσεις ) για να μην μπορώ να 
διεκδικήσω μία θέση εργασίας . Στο δημόσιο τομέα δεν μπορείς να επιλέξεις το που θα τοποθετηθείς. Είναι 
δημόσιος υπάλληλος εδώ και λίγους μήνες και μάλιστα κάθε μήνα ταξιδεύω αεροπορικώς μία φορά το μήνα για 
να εκπληρώσω τουλάχιστον τη μία από τις δύο επικοινωνίες του μήνα με τον πατέρα της σύμφωνα με την 
δικαστική απόφαση καταβάλλοντας σημαντικό ποσό από τον μισθό μου και αντί να έρθει και αυτός να δει το παιδί 
του έστω και μία φορά, το μόνο που κάνει είναι μηνύσεις καθώς διακατέχεται ακόμα από αισθήματα μίσους και 
εκδίκησης προς το άτομο μου γιατί δεν παρέμεινα σε ένα τοξικό γάμο για εμένα και με άσχημες συνέπειες για τη 
ψυχοσύνθεση του παιδιού μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας; Να τους δίνετε τα όπλα για να μας πάρουν με νόμιμο 
τρόπο την γονική μέριμνα και κατά συνέπεια την επιμέλεια ; Οι μηνύσεις ξέρετε ποτέ άρχισαν , όταν τους δώσατε 
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εσείς το πράσινο φως για τον νόμο έκτρωμα που πάτε να περάσετε . Λυπάμαι μόνο που σας ψηφίζω τόσα χρόνια 
εγώ και όλη μου η οικογένεια. Ένα κράτος που τιμωρεί όποια γυναίκα έγινε μάνα προτού ορθοποδήσει 
επαγγελματικά και ένα κράτος που μετά από τόσα χρόνια σπουδών σε τιμωρεί επειδή κατάφερες να πετύχεις 
επαγγελματικά αλλά επειδή είσαι μάνα χωρισμένη και θα αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας , να μην μπορείς να 
δεχτείς την θέση γιατί θα πρέπει πριν την δεχτείς να συρθείς στα δικαστήρια . Όσο για την συμφωνία, το ξέρετε 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Προς αναμονή του πολυπόθητου νόμου εκτρώματος που εσείς δεχτήκατε έστω και 
να το βγάλετε σε διαβούλευση, έχουμε αύξηση των δήθεν μηνύσεων , τυχαίο ; Δεν νομίζω. Τα συμπεράσματα δικά 
σας. 
30 Μαρτίου 2021, 01:28 | Εύα Βανου. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 01:28 | Πεγκυ Βαζουρα. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 01:40 | Γουναράς Άγγελος. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να θέτει 
ξεκάθαρα τη βάση ότι και οι δύο γονείς έχουν το καθήκον και την υποχρέωση να βρίσκονται από κοινού κοντά στο 
παιδί(α) τους. Εκτός και αν δεν το επιθυμούν. Μόνο σε σοβαρές, αποδεδειγμένες περιπτώσεις κακής άσκησης της 
επιμέλειας πρέπει να κατανέμεται η μέριμνα σε ένα γονέα. Η περίπτωση «διαφωνίας» είναι τόσο κοινή και 
αόριστη που κανονικά δε θα έπρεπε να συνιστά λόγο για τέτοιο δικαστήριο, και θα μπορεί να δώσει πάτημα για 
κατάχρησή του. Το επόμενο νομοθετικό βήμα για μια υγιή και δίκαιη κοινωνία μέσα από υγιή πυρήνα (την 
οικογένεια) πρέπει να είναι τολμηρό και ξεκάθαρο χωρίς να δίνει εύκολες διεξόδους σε νοσηρές καταστάσεις του 
παρελθόντος.Είναι επόμενο ότι όταν οι άνθρωποι μπορούν να εκμεταλλευτούν ένα νόμο ακόμη και αν τον 
εφαρμόσουν ανήθικα ή καταστροφικά, πολλοί θα το κάνουν. Πόσο μάλλον σε περίοδο συναισθηματικής φόρτισης 
όπως σε ένα διαζύγιο. Ο νόμος πρέπει να προδιαθέτει για την συνεργασία των γονέων στο μεγάλωμα του παιδιού 
και αυτό να δίνει ως πρώτη επιλογή. 
30 Μαρτίου 2021, 01:26 | Ζωη Βαβριτσα. Άρθρο 8Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
30 Μαρτίου 2021, 00:14 | Ράνια Αργυροπούλου. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
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των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
30 Μαρτίου 2021, 00:36 | Ευθυμια Λεμονιδου. Η ΕΛΨΕ έχει τοποθετηθει για την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας συμβουλευτείτε την :2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 23:22 | Θοδωρής Μαντάς.  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 23:24 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ. Μην αλλάξουμε την γονική μέριμνα μόνον την επιμέλεια. 
Μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. 
29 Μαρτίου 2021, 23:17 | Γιωτα Λάουρα. Παρέκκλιση από την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής 
μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του 
σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανά περίπτωση να να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 23:48 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ. Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
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πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
29 Μαρτίου 2021, 22:14 | Γιώργος Λαγακης. Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην παρέκκλιση της από 
κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 22:48 | DHMHTRAKIS.  ‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στρην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η 
ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ Ετσι το άρθρο 8 διατυπώνεταιΠαρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι 
γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, 
διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και 
να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο 
επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ 
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ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει 
σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή 
αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς 
το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) 
να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515. 
Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς 
γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς 
δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής 
αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα 
στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον 
του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». 
29 Μαρτίου 2021, 22:03 | MITSOS.  ‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στρην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η 
ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ Ετσι το άρθρο 8 διατυπώνεταιΠαρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι 
γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, 
διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και 
να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο 
επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει 
σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή 
αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς 
το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) 
να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515. 
Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς 
γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
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άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς 
δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής 
αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα 
στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον 
του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». 
29 Μαρτίου 2021, 22:20 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Για να είναι ξεκάθαρο το συμφέρον του παιδιού και οι προθέσεις του 
νομοθέτηΑρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ 
Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ….  
Στην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ 
ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. 
29 Μαρτίου 2021, 22:13 | Μαριζα Κυριλλου. Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην παρέκκλιση της από 
κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 22:38 | ΔΠ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους κακής 
άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να είναι 
ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι λιγότερο 
από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον.Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον του 
δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή του 
παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το δικαστήριο 
θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα.Το δικαστήριο μόνο κατ 
εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να αναθέσει 
τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου οδηγεί στην 
ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ εξαίρεση» στον 
αριθμό 3 τελευταία παράγραφοςΑΚ 1514«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη 
συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, 
καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το 
δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη συζήτηση της 
αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις 
απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας 
υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται 
από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του 
ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του 
ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται 
ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με 
υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την 
άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της 
πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
29 Μαρτίου 2021, 22:02 | Αβραάμ Λ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
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εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 22:27 | Ειρήνη Κ. Συμφωνώ με το παρακάτωΆρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 22:40 | Άννα Χ.  ‘Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..) Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα 
της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των 
γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις 
τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 22:05 | Σταυρος Κριτσας. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 22:31 | Μιχάλης.   ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..) Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
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αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 22:11 | Ελένη Μήτρου.  ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 21:41 | Πετρος κακαλτσης.  ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 21:39 | Νικόλαος Κουλούρης. ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 21:01 | Νίκος Δα. 1. (…). 2. Το δικαστήριο θα μπορεί να αφαιρέσει ολικά ή μερικά την γονική 
μέριμνα μόνο εάν αποδεδειγμένα συντρέχει σπουδαίος λόγος, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο ή περιορίζει την επικοινωνία με τον άλλο γονέα ή έχει 
παραβιάσει συστηματικά δικαστικές αποφάσεις και από κοινού συμφωνητικά ή επηρεάζει και διαβάλει το παιδί 
κατά του άλλου γονέα. 3. Το δικαστήριο θα μπορεί εάν οι γονείς δεν συμφωνούν: α. να κατανείμει την κοινή γονική 
μέριμνα, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη κατοικία με ισόχρονη παρουσία των γονέων στη ζωή του παιδιού και 
σε καμία περίπτωση (ακόμα και χιλιομετρικής απόστασης) να μην επιτρέπεται ο χρόνος να είναι μικρότερος του 
1/3 στο συνολικό χρόνο διαβίωσης του τέκνου. β. και γ. Η διαδικασία δεν θα πρέπει να τραυματίσει το παιδί. 
Μόνο όταν οι συνθήκες και η ωριμότητα του παιδιού το επιτρέπουν, να γίνει μόνο με μια ομάδα ανθρώπων με 
εποπτικά μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον και με την κοινή σύμφωνη γνώμη των γονέων. Σε 
κάθε περίπτωση, να ληφθεί υπόψιν η γνώμη του παιδιού μετά από ένα κύκλο διαβουλεύσεων, αρκεί να μην 
αποτελούν οι δηλώσεις του παιδιού, προϊόν καθοδήγησης, εκμετάλλευσης, αποξένωσης και χειραγώγησης. 
29 Μαρτίου 2021, 21:18 | ΦΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
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1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 21:42 | Κωνσταντίνος Μήτρου.  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 21:01 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ. Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 21:00 | Μάκης Κουρτης. Άρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(…). 
29 Μαρτίου 2021, 21:17 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. Αρθρο 8. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι 
γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, 
διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και 
να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας 
του με τον άλλο γονέα.Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνου (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να αναθέσει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. 
29 Μαρτίου 2021, 21:08 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
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29 Μαρτίου 2021, 21:32 | Ελισάβετ Κουκουρακη. Παρέκκλιση από την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής 
μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του 
σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανά περίπτωση να να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 21:18 | Ιωάννης Θώδης.  ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 21:27 | Βασίλειος Αλεξιάδης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 21:12 | Μπουρελακου Αλεξανδρα. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
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τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:56 | Ασπα Κορμπαπαναγιωτη. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας2. Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 3. 
Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:19 | Κακαβακη Αιμιλια. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:00 | Μανώλης Χατζής.  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 20:05 | Ευανθία Αθανασίου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
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ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:44 | Βασίλειος Κοντογιάννης. Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην παρέκκλιση της από 
κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:54 | Χρήστος Αθανάσακος. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:27 | Παναγιώτης Αδαλόπουλος. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:58 | Στυλιανός Κοντακης. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
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τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:19 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ. Άρθρο 8. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να ορίζεται ισόχρονη 
σε ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, καθώς και στις δαπάνες του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 20:00 | Αναστάσιος Αγγελου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:09 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την 
κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η 
κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς 
αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον.Ο κάθε γονέας 
πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου 
θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με 
βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των 
σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
του παιδιού ως κανόνα.Το δικαστήριο μόνο κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή 
αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να αναθέσει τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και 
συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ 
εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. 
29 Μαρτίου 2021, 20:34 | Παναγιώτης Αγγελιδης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
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τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:27 | Γιάννης Π. Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για 
την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για 
τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού 
προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι 
υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά 
με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό 
προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, 
ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις 
αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 
όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου 
παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, 
εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η 
επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα 
29 Μαρτίου 2021, 20:05 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΤΑ.– Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: (…) Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δε διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:38 | ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α ,ΟΙ 2 ΓΟΝΕΙΣ 
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΜΕ ΙΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
29 Μαρτίου 2021, 20:52 | Βασιλειος Κολωκας. Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην παρέκκλιση της 
από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ. Άρθρο 8. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να 
ορίζεται ισόχρονη σε ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, καθώς και στις δαπάνες του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 20:55 | Βαρβαρα Κολαιτου. Παρέκκλιση από την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής 
μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του 
σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανά περίπτωση να να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 20:27 | dimitra. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
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29 Μαρτίου 2021, 19:49 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΚΥΡΙΑ.Η διατύπωση θα έπρεπε να είναι: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με 
την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 19:43 | Πολυξένη Κουμαντζια.Άρθρο 8. Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, το οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι 
σπάνιες, απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα.Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8:· «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
29 Μαρτίου 2021, 19:09 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ Τ.Ως παιδί χωρισμένων γονιών και ως ενήλικη μεγαλωμένη με αισθητή την 
απουσία του πατέρα μπορώ να πω με σιγουριά πως ο χαμένος αυτός χρόνος δημιουργεί τεράστιο χάσμα στη 
σχέση του παιδιού με το γονιό,στη σχέση μου με τον ΠΑΤΕΡΑ μου.Χάσμα που δύσκολα γεφυρώνεται.Είναι 
δικαίωμα κάθε παιδιού για «όχι» άλλο χαμένο χρόνο. ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:. 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 19:21 | ΚΟΚΟΛΗΣ Κωνσταντίνος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. «2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας διαφωνίας των γονέων». Σε ποια χώρα ζείτε; Ξέρετε κανένα γονέα που να έχει την επιμέλεια, με όλα τα 
οφέλη που αυτή έχει και να θέλει να την μοιραστεί; Τι πάει να πει διαφωνία; Έτσι, απλά θα επιβεβαιώσετε την 
χρόνια πρακτική των δικηγόρων, που οδηγούν τα ζευγάρια σε σύγκρουση. Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: 
«2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).» Η 
παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί ως εξής: «3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα (..)». 
29 Μαρτίου 2021, 19:10 | Αλέξανδρος Ελευθερίου. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
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τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 19:40 | Μ. Ρητορικό ερώτημα προς όσους είναι υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα 
ζευγάρια και κατά της συνεπιμέλειας (συνήθως οι γυναίκες είναι πιο «προοδευτικες» στο θέμα των υιοθεσιών).. 
Σε περίπτωση που προχωρήσει η υιοθεσία ενός παιδιού από ομόφυλο ζευγάρι και εν συνέχεια αυτό χωρίσει, ποιος 
γονέας θα πάρει το 1/3 και ποιος τα 2/3 του χρόνου το παιδί; Και αν συνεχίσει να ισχύει το παρόν πλαίσιο, ποιος 
θα μένει με το παιδί και ποιος θα το έχει 2 ΣΚ το μήνα; Επειδή η απάντηση είναι προφανής, ότι δηλαδή οι γονείς 
θα έχουν ίσο χρόνο με το τέκνο τους μετά το χωρισμό τους, η ερώτησή μου είναι για ποιο λόγο να μην προβλέπεται 
από το νομοσχέδιο η συνεπιμέλεια, η εναλλασσόμενη κατοικία και ο ίσος χρόνος που θα περνάει το παιδί με τους 
γονείς τους μετά το χωρισμό τους. Το ίδιο εννοείται θα πρέπει να ισχύει και για τα εκτός γάμου τέκνα. 
29 Μαρτίου 2021, 19:05 | Ορεστης Κλεισιουνης. Συμβουλευτείτε την ΕΛΨΕ έχει μιλήσει για την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 19:23 | Χριστίνα Ελευθερίου. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 19:00 | Χάιδω Ελευθερίου. Ως γιαγιά που υπέρ αγαπώ το εγγόνι μου ζητώ την τροποποίηση 
του παραπάνω άρθρου ως εξής αποβλέποντας αποκλειστικά στο συμφέρον κι ευτυχία της εγγονής μου:2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 19:10 | Στεφανια Κικκιρα. Παρέκκλιση από την απο κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής 
μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του 
σχετικά με την ανατροφή του τέκνου.Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανα περίπτωση να να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 18:41 | Papadopoulou Anna. ογματικά (και πρακτικά) προβληματική η διάταξη της παρ. 3 περ. 
γ’. Η διαμεσολάβηση συνιστά εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφοράς που προϋποθέτει την εκούσια συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων μερών (τούτο αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας της επιτυχούς έκβασής της). Η δυνατότητα 
αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρ. 1512. Το Δικαστήριο απεκδύεται της υποχρέωσής του να επιληφθεί 
διαφοράς και να την επιλύσει. Παρέχεται «εύκολη» διέξοδο στο Δικαστήριο να αρνηθεί την τομή της διαφοράς, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, συνολικά θεωρούμενο το νομοσχέδιο αυξάνει θεαματικά τις περιπτώσεις 
όπου οι από κοινού ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς δικαιούνται να προσφεύγουν στο Δικαστήριο (σχεδόν σε 
κάθε διαφωνία τους για θέματα που αφορούν το τέκνο).Προβληματική και η επανειλημμένη αναφορά του 
νομοσχεδίου σε αυξημένη αποδεικτική αξία των (προγενέστερων) συμφωνιών των γονέων. Ελλοχεύει ο κίνδυνος 
να αποτελέσουν τα ανήλικα τέκνα προϊόν συναλλαγής στην ευρύτερη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που 
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ανακύπτουν από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης.Περαιτέρω η διαμεσολάβηση είναι αμφίβολο αν είναι 
κατάλληλη για διαφορές που αφορούν την επιμέλεια του ανηλίκου, διότι όταν οι γονείς διαφωνούν για την 
ανάθεση της επιμέλειας, αυτό συμβαίνει διότι οι διαφορές είναι πολύ ουσιώδεις και συνεπώς η διαμεσολάβηση 
θα είναι αλυσιτελής. Επιπλέον θα έχει ως αποτέλεσμα το αδύνατο μέρος (οικονομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά) 
να τελεί υπό καθεστώς συνεχούς πίεσης. 
29 Μαρτίου 2021, 18:02 | aris. Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του 
Κου Τσιάρα και κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα οικογενειακά 
δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε σωστές αποφάσεις 
και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες δεν αφορούν τον 
κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή οι επόμενες 
εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις 
σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ της 
συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε καμμία 
αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας θα χάνει την γγονική μέριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια 
διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ. 
ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 18:58 | Αλέξανδρος Κοίλιας. Η απλή διαφωνία των γονέων δεν μπορεί να είναι λόγος 
καταμερισμού της γονικής μέριμνας.θα πρέπει να διαμορφωθεί όπως παρακάτω:«Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ και ιδίως ….». 

29 Μαρτίου 2021, 17:06 | Ανδρονίκη Αθανασίου.  ➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 17:20 | ΝΤΙΝΟΣ Κ. Αρθρο 8Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα.τα παιδια εχουνε 2 γονεις!! 
29 Μαρτίου 2021, 17:09 | Νικόλας Δ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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29 Μαρτίου 2021, 17:07 | χρυσα.Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 17:33 | Δημητρης Ζ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 17:20 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές.  Σύμφωνα με το Σύνταγμα.  ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των 
Ελλήνων)1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις.Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα 
των γονέων , κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να 
είναι γονέας και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές 
έρευνες χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για 
οποιδήποτε θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει 
πίσω σε τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια 
δικαιώματα και φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του 
παιδιού.Άρα η βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και 
πέρα όλα τα υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το 
μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως 
εδώ…!!!‘Ηρθε η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με 
τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 17:11 | Χριστίνα Σερδενέ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από 
την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. (…). 2. Αν 



2460 
 

δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 17:07 | Θεόδουλη Αθανασοπούλου. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 17:01 | Κώστας Σερβετάς. Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου.  
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα.  Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!!‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 
ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 17:17 | Κωνσταντίνος Σύριος. Πρόταση. Η παρ. 2 να τεθεί ως εξής. «2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο …», κατά τα λοιπά ως έχει Η παρ. 3α να 
τεθεί ως εξής «α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα». 
29 Μαρτίου 2021, 17:07 | ΣΠΥΡΟΣ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους 
κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει 
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να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι 
λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον.Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον 
του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή 
του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το 
δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα.Το δικαστήριο μόνο 
κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφοςΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣΑΚ 1514«1.Στις 
ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και 
κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του 
ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέωνστην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
29 Μαρτίου 2021, 17:30 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου 
πέρα από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το 
μεσημέρι έως τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. 
Επίσης να την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω 
την διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.‘Αρθρο 8. Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 17:55 | Θοδωρης Αντυπας. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
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των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 17:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ. Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, νηπιαγωγός στο επάγγελμα και 
την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο 
Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα 
περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 17:41 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ. Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 

29 Μαρτίου 2021, 17:57 | ΜΑΡΙΑ. ➢ ‘Αρθρο 8Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 
1514Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας(…)2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση:α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 17:11 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ. Εισάγεται στις προβλέψεις 
του υπάρχοντος άρθρου 1513 ΑΚ η ρύθμιση της δυνατότητας των γονέων να μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο 
γονέα. Επίσης, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ανατίθεται από το δικαστήριο η άσκηση της γονικής 
μέριμνας στον έναν γονέα ή και στους δύο από κοινού ή σε τρίτον. Ωστόσο, δημιουργείται μία σημαντική ασάφεια 
με την αναφορά του τελευταίου εδαφίου, που προβλέπει ότι για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν 
συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Δεν καθίσταται και πάλι σαφές 
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αν ο νομοθέτης αναφέρεται στην άσκηση της γονικής μέριμνας, της οποίας ο κανόνας είναι η κοινή άσκηση ή στην 
άσκηση της επιμέλειας, επιμέρους έκφανσης της γονικής μέριμνας.Τέλος, η διάταξη, δίνοντας την δυνατότητα στο 
δικαστήριο μετά από προσφυγή του γονέα που παραπονείται για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας από 
τον άλλο γονέα, να διατάξει διαμεσολάβηση παραβιάζει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο σχόλιό μας στο άρθρο 
1512 ΑΚ, την διάταξη του άρθρου 48 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με τον Νόμο  
4531/2018. Η διαμεσολάβηση συνιστά εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφοράς που προϋποθέτει την εκούσια 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασής της. Το Δικαστήριο 
απεκδύεται της υποχρέωσής του να επιληφθεί της διαφοράς και να την επιλύσει. Παρέχεται «εύκολη» διέξοδος 
στο Δικαστήριο να αρνηθεί την τομή της διαφοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, συνολικά θεωρούμενο 
το νομοσχέδιο αυξάνει θεαματικά τις περιπτώσεις όπου οι από κοινού ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς 
δικαιούνται να προσφεύγουν στο Δικαστήριο (σχεδόν σε κάθε διαφωνία τους για θέματα που αφορούν το τέκνο). 
Προβληματική τέλος είναι και η επανειλημμένη αναφορά του νομοσχεδίου σε αυξημένη αποδεικτική αξία των 
(προγενέστερων) συμφωνιών των γονέων. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσουν τα ανήλικα τέκνα προϊόν 
συναλλαγής στην ευρύτερη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη διακοπή της έγγαμης 
συμβίωσης. 
29 Μαρτίου 2021, 17:29 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!‘Αρθρο 8.  
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 17:54 | Ανδρέας Μιχαλόπουλος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο . 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 16:15 | Δεσποινα Αποστολίδου. Στην συμφωνία που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε εμένα 
και τον πατέρα των παιδιών, ο πατέρας δεν δέχτηκε κανέναν από τους όρους μου. Αντιθέτως συνέταξε την 
συμφωνία μόνος του και δεν δέχτηκε επίσης καμία από τις αντιρρήσεις μου σε όσα έγραψε. Υπέγραψα την 
συμφωνία διότι μετά από 3 χρόνια που περιμένω να γίνει το οριστικό δικαστήριο έχω εξαντληθεί οικονομικά και 
ψυχολογικά και δεν αντέχω άλλο. Θα πρέπει να το περνάω αυτό κάθε 2 χρόνια με τις νέες συμφωνίες; Και κάθε 2 
χρόνια να ξοδεύω κι άλλα χρήματα για το δικαστήριο στο οποίο θα καταλήγουμε εν τέλει; Τι θα γίνει αν δεν 
διαθέτω άλλα χρήματα ούτε και σθένος; Στη διατροφή θα περιλαμβάνονται και τα δικαστικά έξοδα; 
29 Μαρτίου 2021, 16:35 | Δημήτριος Μιχαλόπουλος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο . 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
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κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 16:34 | Άγγελος Αντονακας. Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 16:32 | ΥΚ. Το νομοσχέδιο επιχειρεί την σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και την μεταβολή 
της από δικαίωμα και υποχρέωση αναγκαστικού δικαίου σε ιδιωτική υποχρέωση δεκτική διάθεσης και 
μεταβίβασης, με το άρθρο 1513 που καθιερώνει τον ορισμό «… και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από 
κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα». Μετατρέπει δηλαδή σε διαιρετή την υποχρέωση γονικής μέριμνας και 
ανοίγει τον δρόμο για την δυνατότητα ανακατανομής απόσπασης, μεταβίβασης, διάθεσης και διευρυμένης 
μερικής αφαίρεσης. Η γονική μέριμνα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση αναγκαστικού δικαίου και 
δημόσιας τάξης, η οποία επιβάλλεται και ταυτόχρονα απονέμεται από το νόμο και στους δύο γονείς με την 
αδιάσπαστη νομοθετική εντολή να την ασκούν από κοινού. Πρόκειται για μία υποχρέωση, η οποία είναι 
προσωποπαγής, αδιαίρετη, αδιάσπαστη, μη δεκτική μεταβίβασης και κάθε είδους διάθεσης, της οποίας η 
απεμπόληση είναι ατιμωτική, διότι ακυρώνει στην πράξη την ιδιότητα του γονέα. Και βεβαίως η γονική μέριμνα 
δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 
1/3, ¾. Η επιμέλεια είναι ένα μέρος μόνο της γονικής μέριμνας, που περιλαμβάνει την ανατροφή και εκπαίδευση 
των παιδιών. Η επιμέλεια λόγω της καθημερινότητας δεν είναι ευχερές να ασκείται από κοινού, ιδίως όταν οι 
σχέσεις των γονέων είναι ακόμα κακές ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται. Για αυτό και 
επικρατεί η ανάθεσή της, συμβιβαστικά η δικαστικά, στον ένα μόνο γονέα. Το προτεινόμενο αυτό άρθρο είναι 
επικίνδυνο. Καμία τροποποίηση της ισχύοουσας έως τώρα διάταξης ΑΚ 1510. 
29 Μαρτίου 2021, 16:43 | Ευαγγελία Φώσκολου. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο . 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 16:19 | Ξενοφώντας Ανδρέου. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 16:57 | Κρίνα Γαβαλά. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
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υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο . 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 16:05 | Γεωργία Αναστασοπούλου. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 16:30 | Γιώργος Κ. 1. (…) 2. Το δικαστήριο θα πρέπει και θα μπορεί να αφαιρέσει ολικά ή μερικά 
την γονική μέριμνα μόνο εάν αποδεδειγμένα συντρέχει σπουδαίος λόγος, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο ή περιορίζει την επικοινωνία με τον 
άλλο γονέα ή έχει παραβιάσει συστηματικά δικαστικές αποφάσεις και από κοινού συμφωνητικά ή επηρεάζει και 
διαβάλει το παιδί κατά του άλλου γονέα. 3. Το δικαστήριο θα πρέπει: α. να κατανείμει την κοινή γονική μέριμνα, 
καθορίζοντας την εναλλασσόμενη κατοικία με ισόχρονη παρουσία των γονέων στη ζωή του παιδιού και σε καμία 
περίπτωση (ακόμα και χιλιομετρικής απόστασης) να μην επιτρέπεται ο χρόνος να είναι μικρότερος του 1/3 στο 
συνολικό χρόνο διαβίωσης του τέκνου. β. και γ. να διατάξει μόνο όταν οι συνθήκες και η ωριμότητα του παιδιού 
το επιτρέπουν και να γίνει μόνο με μια ομάδα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, όπου δεν θα 
τραυματίσει το παιδί αυτή η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, να ληφθεί υπόψιν η γνώμη του παιδιού μετά από 
ένα κύκλο διαβουλεύσεων, αρκεί να μην αποτελούν οι δηλώσεις του παιδιού, προϊόν καθοδήγησης και 
χειραγώγησης. 
29 Μαρτίου 2021, 16:19 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚενας αποξενωμενος θειος .Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο .3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με 
την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 15:45 | Κωστας Οικονομοπουλος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 15:49 | Σοφια Αναστασοπουλου. Άρθρο 8Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
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γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 15:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΤΑΣ. Άρθρο 15142.Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα 3΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 14:01 | Τζαντζαρούδη Αναστασία. Άρθρο 8. Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην 
παρέκκλιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 14:52 | Ευστράτιος Αγγελακακης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:02 | Γιάννης Αγαπηδάκης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
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απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:49 | Κωνσταντίνα. Αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 8 που αφορά την 
το άρθρου 1514 του Αστικού Κώδικα:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο.3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες αυτών, για χρόνο που 
δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του 
τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα.Όλα τα ζευγάρια διαφωνούν όταν χωρίζουν 
και ιδιαίτερα όταν η μητέρα για δικούς της προσωπικούς λόγους άλλαζει πόλη και απομακρύνει το παιδί από τον 
πατέρα. Μικρές λεπτομέρειες αλλά θα βοηθήσουν πολλά παιδιά να έχουν και τον πατέρα στη ζωή τους. 
29 Μαρτίου 2021, 14:03 | Βάσω. Δηλαδή, όταν από την έλλειψη συμφωνίας και με τελείως αντίθετη άποψη για 
το σωστό και καλό των παιδιών φτάνει ένα ζευγάρι να χωρίσει , σε συνδυασμό βέβαια και με αλλά προβλήματα, 
θα μπορούν τώρα να συνεννοηθούν για να βγει το καλύτερο για τα παιδιά. Αν πριν μπερδευόντουσαν μια φορά, 
τώρα θα γίνει σε μεγαλύτερο ποσοστό, μόνο και μόνο από αντίδραση του πατέρα που η σύζυγος βρήκε την δύναμη 
να του ζητήσει διαζύγιο. Θα αυξηθούν οι εντάσεις , τα ψυχικά τραύματα των παιδιών και φυσικά οι κλήσεις στην 
αστυνομία και οι δικαστικές διαμάχες. 
29 Μαρτίου 2021, 14:14 | ΣΠΥΡΟΣ. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών. 
29 Μαρτίου 2021, 14:13 | Μαυριδου Αναστασία. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 14:47 | Kostas Ntobas. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 14:05 | Christos.  ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας. (…). 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
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29 Μαρτίου 2021, 14:33 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου. Άρθρο 8. Η ΕΛΨΕ έχει μιλήσει για την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας συμβουλευτείτε την. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 14:23 | stelios. Αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 8 που αφορά την το 
άρθρου 1514 του Αστικού Κώδικα:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο.3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες αυτών, για χρόνο που 
δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του 
τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 14:35 | Ρουλα Τσιρογιαννη. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:38 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ. Αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 8 που 
αφορά την το άρθρου 1514 του Αστικού Κώδικα:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο.3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες αυτών, για χρόνο που 
δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του 
τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 14:15 | Κικη Αμουτζογλου. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
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των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 14:24 | Βασίλης Πλιτσικας. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:03 | Βασίλης Παπας. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:43 | Βασίλης Κοτζιας. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
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1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:19 | Βασίλης ΚΟΖΟΝΑΚΗΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:26 | Βασίλης ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:51 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ. Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
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υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 13:03 | Βασίλης ΓΚΟΥΜΑΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:29 | Εμμανουέλα Αλεξάκη. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:17 | Αλέξανδρος Ρουβάς.  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:14 | Βαλλια Γεωργάκη .Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
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τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:10 | Μαρια Ψαρα. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. Το άρθρο 
1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο εν́ας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τεκ́νο . 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονη ́ του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
ΝΑΙ στην ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.ΟΧΙ στους εγωισμούς.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 13:22 | Βαγγελης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:46 | Μαρια Αλεξακη. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 13:48 | Βαγγέλης Τζιαβολιας. Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
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αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:50 | Βαγγέλης Βαμβουνακης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:35 | Αναστασία Τζατζαρά. Προτείνω τις εξής διορθώσει:Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο…. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:59 | Χρήστος Κυριακός. ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστει ́
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:52 | Σοφία Αϊβαζίδου. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:07 | ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:00 | Τάνια Χατζή. 
Η διαφωνία των γονέων δεν πρέπει επ ουδενι να αποτελεί αιτία κατανομής της γονικής μέριμνας. Μόνο ιδιαίτερος 
σπουδαίος λόγος να δικαιολογεί κατανομή διαφορετική του 1/2 για κάθε γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:12 | Σοφία Αϊβαζίδου. Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚΔιαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ 
περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
29 Μαρτίου 2021, 12:55 | Άννα Σβάρνα. Η κατανομή της γονικής μέριμνας να γίνεται χρονικά με εναλλασσόμενη 
διαμονή 1/2 με ελάχιστο 1/3 για κάθε γονέα.Κατανομή να γίνεται μονο για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο (π.χ. 
κακοποίηση, αδιαφορία γονέα). 
29 Μαρτίου 2021, 12:44 | Φωτεινή Αγγελοπούλου. Άρθρο 8. Η ΕΛΨΕ έχει μιλήσει για την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας συμβουλευτείτε την: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 12:07 | Αργύρης Κυριακός. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονη ́ του 
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τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:24 | Αικατερίνη Φλώρου. Απόκλιση από την κοινού και εξίσου γονική μέριμνα θα πρέπει 
να γίνεται μόνο για ιδιαόιτερα σπουδαίο λόγο και να αναφέρεται σε εναλλασσόμενη διαμονή και στους δυο γονείς 
με ελάχιστο 1/3 για κάθε γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:15 | Μάρθα Αγγελιδη. Άρθρο 8. Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά 
με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 12:36 | Βαγγέλης Κυριακός.  ‘Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο . 3. 
Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα.  
29 Μαρτίου 2021, 12:08 | Μαρία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:18 | Κώστας Πολίτης. Παρέκκλιση από την κοινού και εξίσου γονική μέριμνα θα πρέπει να 
γίνεται μόνο για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο και όχι επι απλής διαφωνίας των γονέων. Αλλιώς θα ολισθήσουμε στο 
καθεστώς της αποκλειστικής επιμέλειας.Το δικαστήριο θα μπορεί να κατανέμει τη γονική μέριμνα με χρόνο 
διαμονής όχι λιγότερο από το 1/3 για τον κάθε γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:35 | Αριστοτέλης Δασκαλακης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
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διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:45 | Καλλιοπη Αγγελακακη. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:31 | Ελένη Κυνηγού. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τεκ́νο . 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονη ́ του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
29 Μαρτίου 2021, 12:16 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:37 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
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αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:07 | Μαρίνα Αθανασίου. Να ελέγχονται τυχόν γονικές αποξενώσεις του παιδιού από τον 
ένα γονέα και με συνδρομή παιδοψυχολογων και να προσμετράται στην οποια επιμέλεια είχε δοθεί η θα δοθεί, 
ως παραβίαση προώθησης επικοινωνίας και καλών σχέσεων του παιδιού και με τους δύο γονείς.Η γονική 
αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση και πρέπει να ποινικοποιηθει. 
29 Μαρτίου 2021, 12:33 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:55 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο  
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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29 Μαρτίου 2021, 11:03 | Δήμητρα Αγγελακακη. ΆΡΘΡΟ 8. 1. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 11:49 | Αντώνης Στυλιανακης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:35 | Αντώνης ΠΕΤΡΑΚΗΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:15 | ΑΝΝΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
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αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:20 | Ανδρέας Μαρκακης. 
Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του 
Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της 
στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς 
και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας 
μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για 
κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα 
(κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, 
ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το 
πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής 
διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, 
καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:59 | Ανδρέας Αλεξανδρακης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:27 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
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ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 11:06 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΩΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΚΟΣ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 11:27 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ. Κυριε υπουργέ γιατί να στερούμαι τα εγγόνια μου. Να είμαι 
μια απλή επίσκεψη για το παιδί μια φορά το μήνα. Σας παρακαλώ νομοθετήστε το 50-50 δεδομένου ότι οι 
προϋποθέσεις για την σωστή ανατροφή τηρούνται και με το παραπανω. 
29 Μαρτίου 2021, 11:57 | Αλέξανδρος Χριστοπουλος. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
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όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:05 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΙΝΤΙΝΤΟΓΛΟΥ.  ‘Άρθρο 1514. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..) Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της 
διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως 
τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι 
γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:55 | Δ.ΤΖΟΥΛΗΣ. Κύριε υπουργέ στην παράγραφο 3 θα ήταν άδικο να ξεκινά κάποιος από 
τους δυο γονείς με δεδομένο τον αυξημένο χρόνο επικοινωνίας με το τέκνο. Το φρόνιμο θα ήταν να ξεκινούν και 
οι δυο από το 1/3 του χρόνου και τον υπόλοιπο χρόνο ανάλογα με της συνθήκες της κάθε περίπτωσης. 
29 Μαρτίου 2021, 11:59 | Αλέξανδρος Χατζηπαναγιωτης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:16 | Αλέξανδρος Κτιστακης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
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τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:30 | Βαρσος Μαριος. τίτλος και το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 
164) αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής 
σπουδαίου λόγου και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: 
α) να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:18 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Κύριε υπουργέ είμαι μητέρα δύο υπέροχων αγοριών. Με 
το σύζυγό μου έχουμε χωρίσει εδώ και ενάμιση χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καθόλου υπέρ της 
συνεπιμέλειας στην αρχή. Όμως μετά από ένα διάστημα κατάλαβα ότι είναι το καλύτερο. Και δεν μιλάω για εμάς. 
Αλλά για τα παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ηρεμία στην ψυχούλα τους. Ξέρουν ότι θα έχουν επαφή και 
με τους δύο γονείς.Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τους λόγους που χωρίζει ένα ζευγάρι.αυτό που 
μπορούν όμως να καταλάβουν είναι ότι δεν χάνουν κανέναν από τους δύο.φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν 
δικλείδες ασφαλείας για τους κακοποιητικος γονείς. Όμως αν και οι δύο είναι ικανοί,τότε δεν θεωρώ καθόλου 
σωστό να υπερτερεί ο ένας έναντι του άλλου. Με λίγη μόνο προσπάθεια εμείς τα έχουμε καταφέρει. Φτιάξτε 
σωστά το νομοσχέδιο για να τα καταφέρουν και οι υπόλοιποι.Αναλογιστείτε μόνο αν ήσασταν εσείς στη θέση του 
γονέα (είτε του πατέρα είτε της μητέρας) που δεν θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του παιδιού του,πόσο δύσκολα 
θα νιώθατε.Πιστεύω σε εσάς και στις καλές προθέσεις σας όμως δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτά που 
θεωρείται σωστά θα έρθουν ως νομος.για αυτό σας λέω βάλτε πλάτη για ένα καλύτερο κόσμο μία καλύτερη 
Ελλάδα και παιδιά γεμάτα υγεία και χαρά. 
29 Μαρτίου 2021, 10:04 | Ακης Μαυρακης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 



2483 
 

διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:57 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ.  Έχω να προτείνω την εξής προσθήκη.  ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως 
εξής:«’Αρθρο 1514. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας σοβαρού λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή είναι ασυνεπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου … 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφοτέρων, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για 
οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:05 | Νικος Μπριλλακης. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:25 | Eleni Aslanoglou. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕΙΕΣΠαρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 10:29 | Κωνσταντίνα. Πρέπει να προστεθεί στην παρ. 2: Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).Πρέπει να προστεθεί στην παρ. 3: Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 10:27 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
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τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:30 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. 
Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της 
διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως 
τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι 
γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:05 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:47 | Γιάννης Φαής. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 



2485 
 

συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:03 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..) Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:36 | Χριστοδουλακης Μιχάλης.Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:28 | George Leris. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 10:44 | Σταύρος Ζεμπίλης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
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χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:54 | Lefteris M. Ο αδελφός μου σε αντίθεση της δικαστικής απόφασης ασκεί ουσιαστικά 
συνεπιμέλεια. Γιατί ο νόμος να μην τον κατοχυρώνει? Έχω να προτείνω τις εξής προσθήκες στο νομοσχέδιο. ‘Αρθρο 
8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα να 
αντικατασταθεί ως εξής:«’Αρθρο 1514. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή είναι ασυνεπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου 
… 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για 
οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα . 
29 Μαρτίου 2021, 10:12 | Μαθιουδάκης Παντελής. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του  
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:11 | Mιχαλης Παγκαλακης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
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αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:18 | Μανώλης Χατζηδακης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 09:59 | Άννα Γεωργίου. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 09:56 | Δασκουλίδης Γιάννης. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
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κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) 
να κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 09:51 | ΤΖΕΝΗ ΦΑΊΣ Ιω. Άρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί: α) να 
κατανείμει ισότιμα την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του 
τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή κατ’ εξαίρεση να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 
1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης 
όπως επίσης και τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 09:34 | Μαρ. Ξ. Η γονική μέριμνα πρέπει να ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς. 
Κανένας γονιός δεν είναι παραπάνω ή παρακάτω από τον άλλον. Και οι δύο μπορούν να βάλουν ένα λιθαράκι στη 
διαμόρφωση της σωστής ψυχοσωματικής ανάπτυξης, της σωστής προσωπικότητας των παιδιών τους. Αλίμονο! 
Δεν είναι δυνατό να είναι όλοι οι Έλληνες πατεράδες κακοποιητές των παιδιών τους και μάλιστα να διακηρύττουμε 
ένα τέτοιο πράγμα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο! Οι γονείς πρέπει να μοιράζονται όλα όσα αφορούν το παιδί 
και να αποφασίζουν από κοινού. Γι αυτό και η επικοινωνία επιβάλλεται να είναι ΙΣΟΧΡΟΝΗ και για το σκοπό αυτό 
επιβάλλεται και η εναλλασσόμενη κατοικία. Μόνο έτσι θα αναπτύξει σωστή προσωπικότητα και κρίση. Ας 
ξεκινήσουμε με αυτά τα δύο υποχρεωτικά και ας είναι μετά στην κρίση του επιμορφωμένου Δικαστή να 
αποφασίζει αν θα κατέβει στο 35% του συνολικού χρόνου του παιδιού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υποθέσεις 
με αποδεδειγμένα προηγούμενα γεγονότα κακοποίησης ή αθέτησης των Δικαστικών Αποφάσεων και ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ 
να μειώνεται ο χρόνος επικοινωνίας και το δικαίωμα της γονικής μέριμνας-επιμέλειας κλπ. 
29 Μαρτίου 2021, 09:30 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: α. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να 
υπηρετήσει (αποκλειστικά) τα κάθε είδους συμφέροντα των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να 
μεγαλώνουν στην κοινωνία, στο πλαίσιο και των δύο γονέων τους (στενή οικογένεια) και των οικογενειών και των 
δύο γονέων τους, πατρικής και μητρικής, του πνευματικού τους γονέα, (ευρεία οικογένεια), συγγενών, φίλων και 
γειτόνων. β. Συνεπώς στο νομοσχέδιο οφείλεται να υπάρχουν διατάξεις οι οποίες να ρυθμίζουν μεταξύ άλλων, την 
επικοινωνία και την ανάπτυξη των σχέσεων των παιδιών χωρισμένων γονέων, όχι μόνο με τους γονείς τους αλλά 
και με την ευρύτερη οικογένειά τους (μητρική & πατρική). γ. Ο γονέας που έχει την γονική επιμέλεια και συνήθως 
λαμβάνει διατροφή οφείλει να διασφαλίζει την επικοινωνία και την ανάπτυξη των σχέσεων του ανήλικου τέκνου 
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με όλη την οικογένεια του άλλου γονέα αλλά και με την δική του – δηλ. οφείλει να μην απομονώνει το παιδί από 
την ευρεία οικογένειά του. δ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας ενώ λαμβάνει την διατροφή, έχει 
αποξενώσει το ανήλικο παιδί από τον άλλο γονέα (με διάφορες μεθοδεύσεις) και το έχει απομονώσει επίσης από 
όλη την οικογένεια του άλλου γονέα και πιθανόν και από τα πρόσωπα του δικού του περιβάλλοντος που 
διαφωνούν με αυτήν του τη στάση και συμπεριφορά. ε. Συνεπώς στο νομοσχέδιο προτείνεται να προστεθούν 
ανάλογες διατάξεις με τις υποχρεώσεις του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, να μεριμνά για τα ανωτέρω, με 
την απειλή της σταδιακής μείωσης έως του μηδενισμού της διατροφής και της άρσης της γονικής μέριμνας.  στ. 
Επιπλέον ο γονιός που θα έχει την γονική μέριμνα και λαμβάνει διατροφή, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον 
άλλο γονέα τουλάχιστον τρείς φορές το έτος σχετικά με τα βασικά ζητήματα της ανατροφής του τέκνου, (θέματα 
υγείας, σχολείου, εξωσχολικές δραστηριότητες, άλλα σημαντικά στοιχεία), ανεξάρτητα της επικοινωνίας του 
τέκνου με τον άλλο γονέα. ζ. Επίσης στο νομοσχέδιο προτείνεται να προβλεφθούν τα ακόλουθα στην περίπτωση 
χωρισμού των γονέων και ύπαρξη ανήλικου/ων τέκνου/ων – πριν την ανάθεση της γονικής επιμέλειας έστω και 
προσωρινής, (για την προστασία όλων των δικαιωμάτων των παιδιών): ζ1. υποχρέωση διενέργειας ψυχομετρικού 
ελέγχου /τέστ από δημόσιο φορέα και για τους δύο γονείς ζ2. υποχρέωση γραπτών προτάσεων προς τον φορέα 
διαμεσολάβησης και από τους δυο γονείς, σχετικά με όλα τα ζητήματα ανατροφής και γονικής μέριμνας για τα 
τέκνα τους – ιδιαίτερα σε όσα δύναται να διαφωνούν: για παράδειγμα εκκλησιασμού τέκνου, κ.α. ζ3. υποχρέωση 
διενέργειας ελέγχου DNA, και για τους δύο γονείς, μητρότητας (υπάρχει αιτιολόγηση!) και πατρότητας από 
δημόσιο φορέα η. Πρόσθετα στο νομοσχέδιο προτείνεται να υπάρξει ρύθμιση σχετική με την περίπτωση όπου, ο 
ένας γονέας επιδιώκει ή/και επιτυγχάνει την γεωγραφικά απομάκρυνση του ανήλικου τέκνου από τον άλλο γονέα, 
να μην μπορεί να το πράξει χωρίς πρότερη ειδική δικαστική απόφαση. Εάν δε το πράξει χωρίς ανάλογη δικαστική 
απόφαση, να της αφαιρείται η γονική επιμέλεια και να διακόπτεται η χορήγηση της διατροφής. θ. Επιπλέον καθώς 
ο γονέας που έχει την γονική επιμέλεια και λαμβάνει διατροφή, μπορεί να απειλεί τον άλλο γονέα, π.χ. με διακοπή 
της επικοινωνίας του με το παιδί του, ώστε να μην του δίνει το ανήλικο τέκνο, για να έχει χρόνο με τους παππούδες 
του, τους θείους και τα ξαδέλφια του (απομόνωση όλα από τα μέλη της μίας οικογένειας του παιδιού), προτείνεται 
στο νομοσχέδιο να τεθεί ανάλογη διάταξη, περιορισμού ή/και εξάλειψης αυτού του φαινομένου. ι. Επίσης 
προτείνεται στο νομοσχέδιο να υπάρξει ρύθμιση ως ακολούθως: Τα ανήλικα παιδιά, χωρισμένων γονέων και με 
προβλήματα σχετικά με την ανατροφή και την επικοινωνία των τέκνων τους, να συναντιόνται υποχρεωτικά 
τουλάχιστον δύο φορές το έτος, σε κοινωνική δημοτική υπηρεσία, ή σε άλλη δημόσια δομή, ή παρουσία ενός 
διαμεσολαβητή, με τον γονέα που δεν έχει την γονική επιμέλεια ή/και με μέλη της οικογενείας του  ια. Επιπλέον 
να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο διάταξη ως εξής: οι σχολικές μονάδες και οι υπηρετούντες σ΄ αυτές, υποχρεούνται 
να ασκούν ισότιμη μεταχείριση στους διαζευγμένους γονείς με ανήλικα τέκνα, ανεξάρτητα του ποιος έχει την 
γονική επιμέλεια. 
29 Μαρτίου 2021, 09:13 | Ηλίας Σορολής. Πρέπει να προστεθεί στην παρ. 2: Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).Πρέπει να προστεθεί στην παρ. 3: Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 09:55 | Αικατερίνη Σορολή. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 07:45 | Σούλα.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
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δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 07:12 | Ναταλία Ζαχαριά. Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα 
παιδιά…!!!‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 
ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 06:02 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 
Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 06:01 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Σύμφωνα με το Σύνταγμα. 

‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν 

ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς 
χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και 
σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν 
ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει 
το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-
γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι 
προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο 
κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην 
παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει 
γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία 
έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ 
ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ 

ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση 
άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την 
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από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 04:07 | Παν. Καρδαράς. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 2. Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά 
συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 3. Το δικαστήριο 
μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για 
οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 04:52 | Γ.Καράκου. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμναςΠροτείνεται η εξής διόρθωση, 1. (..). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (.) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (.). 
29 Μαρτίου 2021, 04:35 | Μαρία. Ο τίτλος και το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου 
λόγου και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την 
περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι 
κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα 
κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 03:54 | Σταματης Κακλεας. Κάθε άλλη διατύπωση θα δημιουργήσει εκ νέου κακώς κείμενα 
στις νέες αποφάσεις. 1.(….). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
29 Μαρτίου 2021, 03:53 | Φιλιώ. Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση: 2.Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
29 Μαρτίου 2021, 03:36 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως 
εξής:Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
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σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 03:51 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως 
εξής:Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 02:52 | ΟΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 02:33 | ΤΟΜΟΓΛΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Αρθρο 8Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 02:13 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 02:37 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως 
εξής:Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 



2493 
 

29 Μαρτίου 2021, 02:29 | Αγγελική Ιωαννίδη. Διορθώστε όσες παρερμηνείες στην παρέκκλιση της από κοινού 
άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται με το παραπάνω άρθρο και κάντε τις εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με 
την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 02:23 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 02:36 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 01:31 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 01:41 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 01:27 | Φώτης Ζ. Η ΕΛΨΕ έχει γνωστοποιήσει τα πορίσματα της από το καλοκαίρι του 2020 για 
την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμναςσυμβουλευτείτε την 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
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τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 01:13 | Ε. Εκιζιδου. Άρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμναςΠαρέκκλιση από την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει 
να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του 
τέκνου.Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανά περίπτωση να να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 01:51 | ΚΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 01:11 | ΜΑΝΟΥΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 01:37 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ. Αρθρο 8.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: 
α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 01:32 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ. Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 00:50 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Αρθρο 8Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
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3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 00:36 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ. Αρθρο 8Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 00:27 | ΘΩΜΑΣ ΛΕΒΑΣ.Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
29 Μαρτίου 2021, 00:17 | Δημητρης. Εχετε ετοιμη λυση για σωστη νομοθετηση για καλυτερο μελλον και ψυχικη 
υγεια στα παιδια μας η οποια ειναι δοκιμασμενη σε παρα πολλα αναπτυγμενα κρατη παγκοσμιως , μια λυση που 
εσεις ψηφισατε το 2015 κ κατεβαζετε τωρα προς ψηφιση μεσοβεζικα πραγματα. Καταλαβετε το οτι η μονη λυση 
ειναι : ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Κ ΕΝΑΛΛΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
29 Μαρτίου 2021, 00:18 | Ιωάννης Μπλετσος. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514.  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
28 Μαρτίου 2021, 23:19 | Περικλής Κ. Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμναςΠρέπει να διαγραφεί από τους πιθανούς λόγους παρέκκλισης από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας η διαφωνία των γονέων γιατί έτσι δίνεται στον αποξενωτή γονέα (συνήθως η μητέρα) η δυνατότητα να 
μην συνεργάζεται – συμφωνεί για να κερδίσει την αποκλειστική επιμέλεια. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρέπει 
να τροποποιηθεί και να γραφτεί όπως παρακάτω.2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, επειδή ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία 
για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον 
του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
28 Μαρτίου 2021, 23:41 | Αθανάσιος Σκληβανιτης. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
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γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
28 Μαρτίου 2021, 23:08 | Αντώνης Β. Η Συνεπιμελεια θα είναι ότι καλύτερο μπορει να γίνει για τα παιδιά της 
χώρας μας.Η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας δεν θα πρέπει να περνά στα ψιλά γράμματα.Υπαρχουν 1000δες 
παιδιά που ζουν σε καθεστως αποκλειστικης επιμελειας και υφίστανται γονεικη αποξενωση και ψυχολογικη βια 
με αποτελεσμα να στερουνται τον εναν τους γονεα. Οι παραβιασεις των δικαστικων αποφασεων μεσα στην 
καραντινα εκτοξευτηκαν σε ανησυχητικο βαθμο. Θα πρεπει να ειναι υποχρεωση των δυο γονεων να ευνοουν και 
να επιδοκιμαζουν τις καλες σχεσεις του παιδιου με τον αλλον γονεα.Θα πρέπει να φιλτράρεται μέσω κοινωνικων 
υπηρεσιων και ειδικων ψυχολογων κοινωνιολογων κλπ το γεγονος αν το παιδι έχει διαβληθει και δεν εκφραζει 
την προσωπικη του γνωμη. Αυτο συνιστα έγκλημα και παραβιαση των δικαιωματων του.Οι ψευδεις κατηγορίες 
θα πρέπει να τιμωρουνται παραδειγματικα. Η γνωμη μου ειναι πως αν πέσουν οι πρώτες τιμωρίες τότε θα 
συμμορφωθούν ολοι οι αποξενωτες.Εξαλλου οι επιστημονικοι φορείς Ψυχολογοι, Κοινωνιολογοι, Κοινωνικοι 
Λειτουργοι κλπ έχουν τοποθετηθει υπέρ της Συνεπιμελειας. Ο Συνήγορος του πολίτη και το κομμάτι του που 
ασχολείται με τα παιδιά έχει επισης τοποθετηθει υπερ. Η κοινωνία είναι ωριμη. Υπαρχουν τα εργαλεια που 
χρειαζονται οι δικαστες και οι νομοθετες. Ας μην κλεινουμε αλλο τα ματια. Τα παιδιά μας είναι το 
μέλλον.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
28 Μαρτίου 2021, 23:02 | Λαμπρος Πηγουνης. Το σημείο 2 και 3 να γίνει:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
28 Μαρτίου 2021, 23:54 | Χαριλαος Γκουρπας. Σωστε τα παιδια μας!! Εναλλασομενη κατοικια κ χρονος 50/50! 
Ισχυει σε ολες τις αναπτυγμενες χωρες του κοσμου. Καντε το επιτελους πραξη κ στην Ελλαδα! 
28 Μαρτίου 2021, 23:39 | ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Μ.  ‘Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
28 Μαρτίου 2021, 22:36 | ΔΚ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για λόγους κακής 
άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να είναι 
ισόχρονη σε ποσοστό 1/2 για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι λιγότερο 
από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον.Ρητή αναφορά στο άρθρο, ωστε να είναι ξεκάθαρο απο τον νομοθέτη 
και στους γονείς και σε ειδικούς και σε Δικαστές.Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον του 
δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή του 
παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το δικαστήριο 
θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα.Το δικαστήριο μόνο κατ 
εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να αναθέσει 
τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου οδηγεί στην 
ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ εξαίρεση» στον 
αριθμό 3 τελευταία παράγραφοςΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣΑΚ 1514«1.Στις ως άνω 
περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή 
του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του 
ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση.Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό 
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προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες.5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα»Οι εξαιρέσεις να είναι εξαιρέσεις και να μην μετατραπούν σε κανόνες με τερτιπια. 
28 Μαρτίου 2021, 22:18 | Tina Ioannou. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
28 Μαρτίου 2021, 22:30 | Αχιλλεας Γκουρμπαλιωτης. Αξιοτιμε κυριε Υπουργε, ζω στην Σουηδια εδω κ 10 χρονια. 
Πολλοι φιλοι μου Ελληνες κ Σουηδοι ειναι διαζευγμενοι. Τα παιδια τους μεγαλωνουν μαζι με τα δικα μου παιδια 
και παρατηρω οτι ειναι ευεργετικη και αποτελεσματικοτατη η ισοχρονη συμμετοχη κ των δυο γονεων στην 
ανατροφη τους με εναλλασσομενη κατοικια. Αυτο προβλεπεται απο το σουηδικο δικαιο εδω κ δεκαετιες κ ειναι 
βασισμενο σε πολλες επιστημονικες ερευνες κ μελετες. Ελπιζω σε αντιστοιχη νομοθετηση κ στην 
Ελλαδα.Ευχαριστω. 
28 Μαρτίου 2021, 21:03 | Μαρια Κοντογιαννη. Κυριε Υπουργε, θα πρεπει στην παραγραφο 3 να διασφαλιζεται 
το λιγοτερο 1/3 του χρονου διαβιωσης του τεκνου με εναλλασσομενη διαμονη κ κατοικια αυτου. Για το υπολοιπο 
1/3 να μοιραζεται εξισου εφοσον οι γονεις πληρουν τις απαραιτητες προυποθεσεις.Με εκτιμιση! 
28 Μαρτίου 2021, 21:28 | Κωνσταντίνος Λ. Αν πρόκειται το δικαστήριο να συνεχίσει να κατανέμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, θα πρέπει να οριστεί ότι η διαμονή των τέκνων στις κατοικίες των γονιών θα είναι 
εναλλασσόμενη με ΚΑΤΩΤΑΤΟ όριο το 1/3 του συνολικού χρόνου, ώστε να εξασφαλιστεί ουσιαστικός χρόνος για 
τα παιδιά και με τους δυο γονείς. Σίγουρα οι περιπτώσεις κακοποιήσεων θα πρέπει να εξαιρούνται όταν υπάρχει 
η αντίστοιχη καταδίκη, αλλά για όλες τις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να καθιερωθεί ένα κατώτατο όριο 10 
διανυκτερεύσεων το μήνα. 
28 Μαρτίου 2021, 21:40 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ. Κύριε υπουργέ συγχαρητήρια για την νομοθετική σας 
πρωτοβουλία στην παράγραφο Α κατά την γνώμη μου πιο δημοκρατικό θα ήταν να ξεκινούν από το ένα τρίτο του 
χρόνου του παιδιού και σε περίπτωση διαφωνιας να διεκδικούν το υπόλοιπο ένα τρίτο πάντα με εναλλασσόμενη 
κατοικία όταν σαφώς είναι εφικτό και δυνατόν. 
28 Μαρτίου 2021, 21:25 | Γιάννης Μαρκόπουλος. Για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των παιδιών και για 
διασφαλιστεί η ισότητα είναι αυτονόητο το παρακάτω: 2)Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο εν́ας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
28 Μαρτίου 2021, 19:23 | Αλεξανδρα. ΣTO APΘPO AYTO EINAI ΣAN NA KATAΔIKAZETAI ΣΦOΔPA O ΓONEAΣ ΠOY 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO Ή ΠOY MEXPI ΠPOTEINOΣ EIXE THN EΠIMEΛEIA NA EXEI THN ΠIKPH EMΠEIPIA NA 
ΛAMBANEI ENTAΣEIΣ KAI ΣYΓKPOYΣIAKEΣ ΔIAΦΩNIEΣ AΠO TON AΛΛO ΓONEA ΓIA THN 
EKΠAIΔEYΣH,YΓEIA,AΘΛHTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA ,TOΠO ΔIAMOΝΗΣ K.A. OΠOTE OΠOIAΔHΠOTE ΠAPEKΛIΣH Ή 
ANTIPHΣH ΓIA THN AΠO KOINOY AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ΛOΓΩ ΔIAΠIΣTOMENΩN ΔIAΦΩNIΩN AΠO THN 
ΠPAKTIKH EMΠEIPIA TOY ΠAPEΛΘONTOΣ KAI EΛΛEIΨH ΔYNATOTHTAΣ ΣE OΛA TA EΠIΠEΔA ΣYNEPΓAΣIAΣ ΘA 
AΠOBAINEI ENTEΛEI EIΣ BAPOΣ TOY ΓONEA ΠOY EIXE THN EΠIMEΛEIA,EIΔIKA ΣTIΣ YΠOΘEΣEIΣ ΠOY KPIΘHKAN 
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ENTOΣ ΔIKAΣTIKHΣ AIΘOYΣAΣ ΣTO ΠAPEΛΘON KAI O ΓONEAΣ KPIΘHKE ΩΣ KATAΛΛHΛOTEPOΣ NA EXEI THN 
EΠIMEΛEIA TOY TEKNOY. 
28 Μαρτίου 2021, 19:14 | Κωστας. ΣTO APΘPO AYTO (8)EINAI ΣAN NA KATAΔIKAZETAI ΣΦOΔPA O ΓONEAΣ ΠOY 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO Ή ΠOY MEXPI ΠPOTEINOΣ EIXE THN EΠIMEΛEIA NA EXEI THN ΠIKPH EMΠEIPIA NA 
ΛAMBANEI ENTAΣEIΣ KAI ΣYΓKPOYΣIAKEΣ ΔIAΦΩNIEΣ AΠO TON AΛΛO ΓONEA ΓIA THN 
EKΠAIΔEYΣH,YΓEIA,AΘΛHTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA ,TOΠO ΔIAMOΝΗΣ K.A. OΠOTE OΠOIAΔHΠOTE ΠAPEKΛIΣH Ή 
ANTIPHΣH ΓIA THN AΠO KOINOY AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ΛOΓΩ ΔIAΠIΣTOMENΩN ΔIAΦΩNIΩN AΠO THN 
ΠPAKTIKH EMΠEIPIA TOY ΠAPEΛΘONTOΣ KAI EΛΛEIΨH ΔYNATOTHTAΣ ΣE OΛA TA EΠIΠEΔA ΣYNEPΓAΣIAΣ ΘA 
AΠOBAINEI ENTEΛEI EIΣ BAPOΣ TOY ΓONEA ΠOY EIXE THN EΠIMEΛEIA,EIΔIKA ΣTIΣ YΠOΘEΣEIΣ ΠOY KPIΘHKAN 
ENTOΣ ΔIKAΣTIKHΣ AIΘOYΣAΣ ΣTO ΠAPEΛΘON KAI O ΓONEAΣ KPIΘHKE ΩΣ KATAΛΛHΛOTEPOΣ NA EXEI THN 
EΠIMEΛEIA TOY TEKNOY. 
28 Μαρτίου 2021, 19:57 | Αννα. APΘPO 8.ΣTO APΘPO AYTO EINAI ΣAN NA KATAΔIKAZETAI ΣΦOΔPA O ΓONEAΣ 
ΠOY ΔIAMENEI ME TO TEKNO Ή ΠOY MEXPI ΠPOTEINOΣ EIXE THN EΠIMEΛEIA NA EXEI THN ΠIKPH EMΠEIPIA NA 
ΛAMBANEI ENTAΣEIΣ KAI ΣYΓKPOYΣIAKEΣ ΔIAΦΩNIEΣ AΠO TON AΛΛO ΓONEA ΓIA THN 
EKΠAIΔEYΣH,YΓEIA,AΘΛHTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA ,TOΠO ΔIAMOΝΗΣ K.A. OΠOTE OΠOIAΔHΠOTE ΠAPEKΛIΣH Ή 
ANTIPHΣH ΓIA THN AΠO KOINOY AΣKHΣH THΣ ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ΛOΓΩ ΔIAΠIΣTOMENΩN ΔIAΦΩNIΩN AΠO THN 
ΠPAKTIKH EMΠEIPIA TOY ΠAPEΛΘONTOΣ KAI EΛΛEIΨH ΔYNATOTHTAΣ ΣE OΛA TA EΠIΠEΔA ΣYNEPΓAΣIAΣ ΘA 
AΠOBAINEI ENTEΛEI EIΣ BAPOΣ TOY ΓONEA ΠOY EIXE THN EΠIMEΛEIA,EIΔIKA ΣTIΣ YΠOΘEΣEIΣ ΠOY KPIΘHKAN 
ENTOΣ ΔIKAΣTIKHΣ AIΘOYΣAΣ ΣTO ΠAPEΛΘON KAI O ΓONEAΣ KPIΘHKE ΩΣ KATAΛΛHΛOTEPOΣ NA EXEI THN 
EΠIMEΛEIA TOY TEKNOY. 
28 Μαρτίου 2021, 19:48 | ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ. Δεν δίνονται άμεσες και πρακτικές λύσεις στο πρόβλημα και κυρίως 
στο προβλημα του γονεα που επωμιζεται εν τοις πράγμασι την επιμελεια και την μέριμνα του παιδιού και όπου 
συνήθως ειναι η μητερα! Η Ελληνική νομοθεσια ειναι πολύ «σαθρή» σε ότι αφορά στις ποινικές ρήτρες που εχει 
ο «αδιάφορος» γονιός. Η εκδίκαση και μετά η απόφαση καθυστερούν ΠΟΛΥ, η μάνα (κατα κυριο λογο) πληρώνει 
υπέρογκα ποσά σε δικηγόρους ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ και οταν πλεον εχει βγει η αποφαση με την παροδο της διετίας 
(στην καλύτερη περίπτωση), πρεπει ΞΑΝΑ απο την αρχή να ανεβει αυτη η μανα τον ίδιο γολγοθα όπου μόλις εχει 
τελειωσει ο προηγουμενος. Πως διασφαλίζεται το ποσόν αλλά και η τακτική καταβολή της διατροφής όταν ο 
πλούσιος ελευθεροεπαγγελματίας δηλώνει εισόδημα στα όρια της φτώχειας? Πως διασφαλίζεται η τακτική, για 
το συμφερον του παιδιου, επικοινωνια του παιδιού με τον αδιάφορο έτερο γονιό? 
28 Μαρτίου 2021, 19:21 | Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης. Πρόταση Άρθρο 8 παρ. 2 Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αν ο ένας γονέας 
αδιαφορεί ή (…)Πρόταση Άρθρο 8 παρ. 3 α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ΄ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ (..). 
28 Μαρτίου 2021, 19:23 | ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ. Δεν δίνονται άμεσες και πρακτικές λύσεις στο πρόβλημα και κυρίως 
στο προβλημα του γονεα που επωμιζεται εν τοις πράγμασι την επιμελεια και την μέριμνα του παιδιού και όπου 
συνήθως ειναι η μητερα! Η Ελληνική νομοθεσια ειναι πολύ «σαθρή» σε ότι αφορά στις ποινικές ρήτρες που εχει 
ο «αδιάφορος» γονιός. Η εκδίκαση και μετά η απόφαση καθυστερούν ΠΟΛΥ, η μάνα (κατα κυριο λογο) πληρώνει 
υπέρογκα ποσά σε δικηγόρους ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ και οταν πλεον εχει βγει η αποφαση με την παροδο της διετίας 
(στην καλύτερη περίπτωση), πρεπει ΞΑΝΑ απο την αρχή να ανεβει αυτη η μανα τον ίδιο γολγοθα όπου μόλις εχει 
τελειωσει ο προηγουμενος. Πως διασφαλίζεται το ποσόν αλλά και η τακτική καταβολή της διατροφής όταν ο 
πλούσιος ελευθεροεπαγγελματίας δηλώνει εισόδημα στα όρια της φτώχειας? Πως διασφαλίζεται η τακτική, για 
το συμφερον του παιδιου, επικοινωνια του παιδιού με τον αδιάφορο έτερο γονιό? 
28 Μαρτίου 2021, 18:08 | ΛΕΒΑΝΤΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑ. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
28 Μαρτίου 2021, 18:42 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜ ΣΤΥΛ. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτισ́τως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
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28 Μαρτίου 2021, 18:19 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ. Στο συμφέρον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
28 Μαρτίου 2021, 18:56 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
28 Μαρτίου 2021, 18:34 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΑ. Στο συμφέρον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
28 Μαρτίου 2021, 18:01 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με 
εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρω. 
28 Μαρτίου 2021, 18:18 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ.Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
28 Μαρτίου 2021, 18:56 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετειτ́αι πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
28 Μαρτίου 2021, 18:23 | ΕΜΙΛΙ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ.Στο συμφερ́ον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από 
την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 
28 Μαρτίου 2021, 18:51 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. 
Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
28 Μαρτίου 2021, 18:29 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ. Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
28 Μαρτίου 2021, 18:06 | ΛΕΒΑΝΤΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. 
Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
28 Μαρτίου 2021, 18:29 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜ ΣΤΥΛ.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
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για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
28 Μαρτίου 2021, 18:34 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:07 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:33 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:10 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΑ Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:43 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:07 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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28 Μαρτίου 2021, 18:03 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:49 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας,θα πρέπει να 
αναιρείται εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:31 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:28 | ιωάννης παπαρρηγόπουλος Δεν νοείται υποχρεωτική υπαγωγή στη διαμεσολάβηση. 
Αν εννοούν την οικογενειακή ψυχοθεραπεία, τότε πρέπει βνα συσταθεί δικαστική ψυχοκοινωνική υπηρεσία που 
από το 1997 προβλέπεται και δε συστάθηκε. Αν στόχος είναι να εμπλακεί η παιδοψυχιατρική εταιρεία στην 
«διαμεσολάβηση» τότε γιατί όχι οι νευρολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί; Αν αυτό που με σκοτεινή 
ασάφεια επιδιώκεται είναι η δημιουργία «custody evaluators» επισημαίνεται ότι αυτοί έχουν παγκόσμια 
καταργηθεί γιατί μόνο για κακή άσκηση μπορεί κανείς ν’ αξιολογήσει γονείς. Δεν επιτρέπεται να αξιολογούμε 
γονείς όπως π.χ. δεν επιτρέπεται να αξιολογούμε ψηφοφόρους. Μία παραπομπή στη διαμεσολάβηση θ’απαιτεί 
μήνες έως ότου δημοσιευθεί η σχετική απόφαση, όσο χρόνο αυτή απαιτεί και τουλάχιστον ένα έτος για να 
εισαχθεί εκ νέου με κλήση και να συζητηθεί η υπόθεση. Και φυσικά πολλά χρήματα. Έτσ θα βοηθήσουμε τα 
παιδιά; Και τέλος αυτό το άρθρο, περαν της διαμεσολάβησης δε γράφει κάτι που δεν ισχύει ή εφαρμόζεται 
σήμερα. Μήπως προστίθεται για ν’αποδυναμώσει το αμέσως προηγούμενο; 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:32 | Φίλιππος κολοκας Η α περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 1514 ΑΚ πρέπει να 
αντικατασταθεί ως εξής :α) να κατανέμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασομενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα 
να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου η να εξειδικευσει τον τρόπο άσκησης 
της γονικής μέριμνας στα κατ ιδίαν θέματα η’ να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα η’ σε 
τρίτο. 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:17 | Σωτήρης Καραλής Πρέπει να προστεθεί: στην παράγραφο 2: Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί ή δεν 
συμπράττει στις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου ή (…).Στο τέλος της παραγράφου 3: (…) Για 
τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους εώς τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και 
τους αδερφούς του, τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
καθώς επίσης και την εώς τότε άσκηση της γονικής μέριμνας καθενός γονέα με βάση το συμφέρον του τέκνου, ως 
ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος. 
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28 Μαρτίου 2021, 17:40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Για την ξεκάθαρη διατύπωση που είναι και το συμφέρον του παιδιού στην 
παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. Έτσι το άρθρο διατυπώνεται: Άσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής». 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Με σκοπό το συμφέρον του παιδιού που είναι και η ξεκάθαρη διατύπωση 
του Νόμου. Άρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ 
ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. 
Στην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ 
ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. Έτσι το άρθρο 8 διατυπώνεται. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 1. 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να 
ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των 
γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς 
το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από 
τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν 
συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Το άρθρο 1515 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα 
του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
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και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα 
άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο 
πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα». 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:54 | ΕΜΙΛΙ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονη ́του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:17 | Νικόλαος Σορολής Προτεινόμενη αλλαγή στην παράγραφο 2 και 3:Ο τίτλος και το άρθρο 
1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνου ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον 
τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η 
γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει 
στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφότερων των 
γονέων, για χρόνο τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) 
να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας». 
 
28 Μαρτίου 2021, 16:00 | ΦΩΤΕΙΝΗ ‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στρην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η 
ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. Ετσι το άρθρο 8 διατυπώνεται: Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι 
γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, 
διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και 
να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο 
επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει 
σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή 
αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς 
το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
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ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) 
να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:07 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ‘Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα (..). 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:59 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΜΛΕΛΗ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα 
(..). 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:43 | Ευστάθιος Τσουγγάνης Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο η υπάρχει ποινική καταδίκη. 
 
28 Μαρτίου 2021, 14:52 | Καρολίνα Κολόκα Στην παράγραφο 2: Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας σημαντικού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά 
με την ανατροφή του τέκνου ή δεν συμπράττει σε αυτή ή (…).Στην παράγραφο 3: Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αμφότερων, για χρόνο από τουλάχιστον 1/3 εώς 1/2 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου ή να εξειδικεύσει τονν τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:50 | Αντώνης Βουτσίνος Το άρθρο αυτό θα πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε η διαφωνία μεταξύ 
των γονέων να μην μπορεί να καθορίσει την έκβαση της συνεπιμέλειας. Κατα την διάρκεια του χωρισμού αλλά και 
μετά, είναι ευλογοφανές ότι οι γονείς θα διαφωνούν και δεν υπάρχει πάντα διαύγεια σκέψης. Αν δεν υπήρχαν 
διαφωνίες, τότε οι γονείς δεν θα χωρίζαν και δεν θα πηγαίναν στα δικαστήρια – οπότε ο τρόπος συγγραφής της 
συγκεκριμένης πρότασης είναι άτοπος. Οι διαφωνίες επίσης, μπορούν να συντηρούνται τεχνηέντως από την μία 
πλευρά με στόχο επίτευξης αποκλειστικής επιμέλειας αλλά και εργαλειοποίησης του παιδιού ως μέσο εκδίκησης 
στον άλλο γονέα. Αυτή τη συμπεριφορά θα πρέπει να εξαλείψει το νομοσχέδιο αυτό και θα πρέπει να αλλαχτεί 
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ώς εξής: 2) «Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
[…]3-α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι 
κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα 
κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:09 | Μαρια Μποσκου Αρθρο 1514 Θα πρεπε να γραφει: Το δικαστηριο μπορει αναλογα με 
την περιπτωση να κατανειμει την ασκηση της γονικης μεριμνας μεταξυ των γονεων ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 12:19 | Αυγερινή Λίτση Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Σε περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ των γονέων και αν δεν 
συντρέχουν λόγοι που επιβάλουν για το συμφέρον του παιδιού, την απομάκρυνση του ένα γονέα, δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να μην υπάρχει ισόχρονη επικοινωνία και γονική μέριμνα. Διότι αυτό θα «αναγκάσει» και τους δύο 
γονείς να βρουν μία κοινή φόρμουλα (και με την βοήθεια, αν χρειαστεί, κάποιου διαμεσολαβητή κλπ). Μέχρι τώρα 
πολλοί γονείς που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια πράττουν χωρίς να δίνουν καμία απολύτως αναφορά στον 
άλλον γονέα, ανεξάρτητα τις ικανότητες, δυνατότητες, ενδιαφέρον και αγάπη του άλλου γονέα. Φυσικά και θα 
πρέπει να ληφθεί υπ’οψην η απόσταση μεταξύ των κατοικιών των γονέων. Ευχαριστώ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:15 | Μαρία Πετρίδη Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:03 | Εμμανουήλ Καρυστινός Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
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ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:12 | ΦΕΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:19 | Νικο; Ζιογάλης Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της 
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:17 | Απόστολος Ελευθερίου 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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28 Μαρτίου 2021, 11:56 | Γιώργος Γιαμουρίδης Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
το οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:15 | Κωστας Απόστόλου 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:32 | Εύη Γιούσμη Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το οποίο 
αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, απαραίτητες, 
και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν διαφωνία των γονέων 
σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της παραγράφου 2 σε 
διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και επίσης ανακόλουθη 
με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο άσκησης της γονικής 
μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: «Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει 
σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή 
αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς 
το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:49 | Αλέξανδρος Δουρίδας ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) Οι γονείς συχνά διαφωνούν εντός γάμου 
και εκτός για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Αυτό από μόνο του δεν είναι λόγος για να διασπάται η γονική 
μέριμνα και να δίδεται η επιμέλεια στον έναν γονέα. Πρέπει να υπάρχει σημαντικός και σπουδαίος λόγος και όχι 
αν διαφωνούν για το αν το παιδί θα κάνει Αγγλικά ή Γαλλικά. Επίσης δεν μπορεί απλά να καταγγέλλει ο ένας 
γονέας τον άλλο για ενδοοικογενειακή βία και η καταγγελία να είναι λόγος αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. 
Πρέπει να αποδεικνύονται οι καταγγελίες. Προτείνω τα ακόλουθα: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:37 | Δημήτρης Μ. Στην παρ.3 να προστεθουν τα εξης. Το δικαστηριο οφείλει να κατανείμει 
ισοτιμα και ισοχρονα την ασκηση της γονικης μεριμνας η οποία περιλαμβανει την επιμέλεια εφόσον έστω ο ένας 
εκ των γονεων το επιθυμει. Διαφορετικη κατανομη γίνεται μονο όταν ο ένας γονέας επιθυμει για τον ιδιο 
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μικρότερη κατανομηΣτην παρ. 3γ να προστεθει ότι για την λήψη απόφασης το δικαστήριο πέραν των οσων ηδη 
αναγραφονται ότι συμφωνίες παλιότερες πριν την εναρξη του νομου θα επαναπροσδιορίζονται ως προς την 
επιθυμία το γονεα που δεν ειχε την επιμελεια. 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:50 | Renia Fardela Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο … 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:07 | Ν. Δελάβια Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
Κάθε άλλη διατύπωση θα δημιουργεί περισσοτερα προβλήματα απο όσα προσπαθεί να λύσει. 1. ….. 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:13 | Μάριος Ταμπακης Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνου. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:23 | Γουναρά Β. ‘Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
Τροποποίηση του παραπάνω άρθρου. Θα δημιουργήσει πολλά θέματα αν παραμείνει ως έχει.1. (……) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο.. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα.. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:44 | Γ. Γκιβισης Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1514 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο… 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα… 
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27 Μαρτίου 2021, 22:20 | Μ. Γεωργοσοπούλου Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. Κάθε άλλη διατύπωση θα δημιουργεί περισσοτερα προβλήματα απο όσα προσπαθεί να λύσει. 1. ….. 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:07 | Στέλλα Γαβριηλ. Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. Κάθε άλλη διατύπωση θα δημιουργεί περισσοτερα προβλήματα απο όσα προσπαθεί να λύσει. 1. ….. 2. 
Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως 
αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:51 | Παναγιώτης Μελαχρης Η διαφωνία των γονέων δεν πρέπει να είναι λόγος κατανομής 
της γονικής μέριμνας από το δικαστήριο. Ο πονηρός γονεας, προβοκατορικα, θα διαφωνεί σε όλα, ώστε να 
προσφύγει στο δικαστήριο και να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμελεια. Η κατανομή της γονικής μέριμνας 
πρέπει να γίνεται μόνο για σπουδαίους λόγους. Προτείνω την παρακάτω διατύπωση του άρθρου 1514: Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
 
27 Μαρτίου 2021, 20:07 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΙΝΤΙΝΤΟΓΛΟΥ Προτεινόμενες αλλαγές για το Άρθρο 8: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Ή ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΥΘΕΡΙΑΣ Ή 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ… 3. Το 
δικαστήριο μπορεί να ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, Ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα.. Για τη λήψη της απόφασής του το 
δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και 
τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους 
γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας. 
 
27 Μαρτίου 2021, 19:47 | Αντώνης Παύλου Από τη δεύτερη παράγραφο πρέπει να αφαιρεθεί η τυχών διαφωνία 
των γονέων στο ζήτημα της κοινής γονικής μέριμνας . Είναι σίγουρο πως μια μητέρα που θεωρεί το παιδί 
ιδιοκτησία της και το μεταχειρίζεται σαν μέσο εκβιασμού του πατέρα , δεν θα συναινέσει ποτέ στην από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας . Το δικαστήριο στο οποίο θα προσφύγει θα πρέπει για το συμφέρον του τέκνου να 
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μεριμνήσει για την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες και των δύο γονέων με ίσο χρόνο . Έτσι θα 
αποφεύγονται φαινόμενα γονικής αποξένωσης . 
 
27 Μαρτίου 2021, 18:31 | Σοφία Προτείνεται η εξής αλλαγή-διόρθωση, 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
 
27 Μαρτίου 2021, 18:27 | Ψυλλας Αναστασιος Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου,εαν ενας απο τους δυο εγγραφως την αρνηθει, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τεκ́νου. 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα (..). 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:58 | ελενα Να νομοθετηθεί κοινή επιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία όπως εφαρμόζεται 
σε έχει νομοθετηθεί σε πολλά κράτη της Ευρωπαικής ένωσης π.χ. Σουηδία, Δανία κ.λ.π. και όπως προβλέπουν τα 
διεθνή ψηφίσματα 2079/2015 η σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού. καθώς και όπως προτείνουν και οι 
εγχώριοι φορέις στηριζόμενοι σε χιλιάδες μελέτες : ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και συνήγορος του παιδιού! η αρχή 
της εναλλασσόμενης κατοικίας και του ίσου χρόνου δεν είναι εφευρεση ελληνική αλλά των διεθνών ψηφισμάτων 
και ερευνών! ας ακολουθήσουμε κάποτε και το ενωσιακό δίκαιο! 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:41 | Ελευθέριος Μιχαλόπουλος Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο .3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:18 | Χριστίνα Δάλλα Προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 8:Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς 
μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, 
διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και 
να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, την κατανομή της διαμονής, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας 
του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας πολύ 
σημαντικού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει ισότιμα αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα να είναι λιγότερος του 1/3 διαβίωσης του τέκνου, στις κατοικίες αυτών, 
να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας 
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στον ένα γονέα (κυρίως σε αυτόν που πράττει σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ.2 και όταν συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης γονικής μέριμνας) ή σε τρίτο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής των γονέων πριν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
 
27 Μαρτίου 2021, 14:46 | Κοσμας Κατραμαδος Ακυρωση ολης της παραγραφου 2 κ αναδιατυπωση ως εξης. 
Συνεπιμελεια σαν πρωτη επιλογη .Οι γονεις μπορουν να διαφωνουν πανω στην συνεπιμελεια, μονο οσο αφορα 
τους εαυτους τους κ οχι τον αλλο γονεα .Δηλαδη μπoρουν να εκφρασουν, μονο για τον εαυτο τους την αδυναμια 
τους να συμμετεχουν σε συνεπιμελεια. Με την δηλωση τους αυτη, αυτοματα,πηγαινει η επιμελεια στον αλλο 
γονεα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:21 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Επίσης πρέπει να θεσπισθεί συγκεκριμένο νομοθετικό 
πλαίσιο λειτουργίας και καθηκόντων της εισαγγελικής αρχής – ιδίως της εισαγγελίας ανηλίκων – και των μονάδων 
ψυχικής υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών και αστυνομικών αρχών, με επαρκή στελέχωση αυτών, ώστε να 
συνδράμουν αποτελεσματικά στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
΄΄Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με τη περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε γονέα, 
να είναι κατώτερος του από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύει τον τρόπο 
άσκησης στα κατ΄ιδίαν θέματα (…). 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:16 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Με βάση το νέο άρθρο 1514 παρ. 3 Α.Κ., το δικαστήριο, με 
κριτήριο τους «έως τότε δεσμούς του τέκνου με το ένα γονέα», μπορεί να αναθέσει σ’ αυτόν ακόμη και την 
αποκλειστική επιμέλεια χωρίς διάκριση εάν οι δεσμοί αυτοί επιτεύχθηκαν από τον εν λόγω γονέα με παράβαση 
δικαστικών αποφάσεων και πρακτικές αποξένωσης του τέκνου από τον άλλο γονέα. Το πρόβλημα γίνεται 
μεγαλύτερο, αν ληφθούν υπόψη, αφενός η μέχρι σήμερα, ετεροβαρής σε βάρος των πατέρων, νομολογία, 
αφετέρου οι αδυναμίες και ελλείψεις του νομοσχεδίου σε βασικά ζητήματα, όπως η συγκρότηση οικογενειακών 
δικαστηρίων, η επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο και τα μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης πρέπει να 
θεσπισθεί συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και καθηκόντων της εισαγγελικής αρχής – ιδίως της 
εισαγγελίας ανηλίκων – και των μονάδων ψυχικής υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών και αστυνομικών αρχών, με 
επαρκή στελέχωση αυτών, ώστε να συνδράμουν αποτελεσματικά στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:47 | ΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΘΡΟ 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. ΠΡΟΤΑΣΗ Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Η Παράγραφος 3 να τεθεί ως εξής: Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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27 Μαρτίου 2021, 12:32 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Στην τροποποίηση του άρθρου 1514, εξακολουθεί να 
δίνεται η δυνατότητα απόδοσης της επιμέλειας του παιδιού αποκλειστικά στον έναν γονέα «…εξαιτίας διαφωνίας 
των γονέων…». Με δεδομένο ότι η προσφυγή στα αστικά δικαστήρια αποτελεί πρακτική εργαλειοποίησης του 
παιδιού από πολλούς γονείς, η δυνατότητα κατανομής της γονικής μέριμνας επί απλής διαφωνίας των γονέων 
κινδυνεύει να επιτρέψει την συνέχιση του σημερινού αναχρονιστικού καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας, 
ακυρώνοντας την μεταρρύθμιση και τις εξαγγελίες του υπουργού στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου 
να εμπεδωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των γονέων και να περιοριστεί η εργαλειοποίηση των παιδιών, η 
κατανομή της μέριμνας θα πρέπει να είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και για εξαιρετικά σπουδαίο λόγο σε άμεση σχέση 
με την αποδεδειγμένα κακή άσκησή της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου. Για το κομβικό αυτό 
σημείο του νομοσχεδίου επιβάλλεται να δοθούν οι ανάλογες κατευθύνσεις στον δικαστή, τόσο μέσω της 
αιτιολογικής έκθεσης του νόμου, όσο και μέσω της επαναδιατύπωσης του σχετικού εδαφίου (αρ. 1514, παρ. 2) με 
ταυτόχρονη απαλοιφή της περιπτωσιολογίας που αφορά στην διαφωνία των γονέων, όπως, επίσης, επιβάλλεται 
να συνδεθεί με το άρθρο 1518, το οποίο αναφέρεται στην επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, όπου κρίνεται 
αναγκαίο να προστεθεί ρητώς, ότι η κοινή άσκηση της φυσικής επιμέλειας είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού και απόδοση αυτής αποκλειστικά στον έναν γονέα θα πρέπει να προβλέπεται μόνο στα οριζόμενα ως 
εξαιρέσεις του άρ. 1532 για ό,τι συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Η νομοθετική ρύθμιση οφείλει να 
μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα πρωτίστως προς τους γονείς και τους εφαρμοστές του δικαίου, ότι η γονική μέριμνα 
στο σύνολό της αποτελεί καθήκον των γονέων απέναντι στα παιδιά, η εκπλήρωση του οποίου δεν μπορεί να 
εξαρτάται από τη συμφωνία ενός έκαστου μέρους και ευθύνη, από την οποία δεν μπορούν να απαλλαγούν με την 
επίκληση της μη ομαλής εξέλιξης της μεταξύ τους συμβίωσης. 
 
27 Μαρτίου 2021, 12:06 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αρθρο 1514Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας(…)2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
27 Μαρτίου 2021, 07:06 | Γεώργιος Κ. Θα έπρεπε να καθοριστεί η εναλλασσόμενη διαμονή στον κατ ελάχιστον 
1/3 του συνολικού χρόνου στον ένα γονέα με το παιδί του. 
 
27 Μαρτίου 2021, 02:07 | Μαρία Κοντογιάννη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
από την Ευρωπαική Ένωση για το θέμα της αναγκαστικής συνεπιμέλειας και κατοικίας του τέκνου. Η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ είναι καθήκον και δικαίωμα και δεν επιτρέπεται να σχετικοποιείται! Η παραβατική συμπεριφορά δεν 
μπορεί να τιμωρείται με αφαίρεση της γονικής μέριμνας, Είναι εξαιρετικά τιμωρητικό για το παιδί. ΚΑΤΑΣΤΕΙΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ λοιπόν ως υποχρέωση, και όχι ως δικαίωμα, για όλους τους αποξενωμένους -και μη- 
μπαμπάδες. Τι είδους πρωτοτυπία είναι αυτή? 
 
27 Μαρτίου 2021, 01:22 | Τιμολέων Καρακώστας Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Τα 
τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων με έντονες διακρίσεις, αυτές οι διακρίσεις δεν 
αφήνουν ένα ζευγάρι να τα βρεί ουτε συναινετικά όταν ο ένας εκ των δυο γονιός γνωρίζει ότι θα βγεί κερδισμένος 
με μια προσφυγη στα δικαστήρια, τότε οι αντιδικίες αυξάνονται. όταν ο ένας γονιός ξέρει ότι με ψευδή κατηγορίες 
πάλι θα αποκτήσει προβάδισμα σε δικαστικές διαμάχες, πάλι δεν αφήνει περιθώρια υγιής συζήτησης. ισόχρονη, 
κοινή φροντίδα και τα δύο σπίτια των γονιών είναι και του παιδιού. 
 
27 Μαρτίου 2021, 00:56 | Ρ.Μ εκπαιδευτικός Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 2. Η 
γονική μέριμνα πρέπει να ασκείται από κοινού και αφαίρεση να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα, δηλαδή αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
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κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του 
τέκνου. Η γονική μέριμνα αποτελεί καθήκον των γονέων απέναντι στα παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο να 
συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές σ αυτό. Συνήθως η μία πλευρά αρνείται προφασιζόμενη ψευδείς κατηγορίες 
με ένα και μόνο στόχο ο οποίος είναι η απομάκρυνση του άλλου γονέα από τη ζωή του παιδιού δηλαδή την 
αποξένωση. . Ο κακοπροαίρετος, εκδικητικός γονέας που κατά κύριο λόγο εργαλειοποιεί τα παιδιά. EINAI 
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, στο σύνολό της και 
μετά το διαζύγιο! Το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς οι οποίοι θα συνεισφέρουν ισότιμα και ισόχρονα με 
γνώμονα την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: 
Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1//3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Τα παιδιά που ζουν εναλλάξ και 
με τους δύο γονείς, με ίση κατανομή του χρόνου, ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή τους 
από εκείνα, που υπάγονται σε άλλη ρύθμιση για χωρισμένες οικογένειες. Όταν οι κατοικίες των γονέων είναι 
κοντινές τότε θα πρέπει ο χρόνος να μοιράζεται ΕΞΙΣΟΥ εκτός και αν οι γονείς συμφωνήσουν σε κάτι διαφορετικό! 
 
26 Μαρτίου 2021, 23:20 | Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης Στην υπάρχουσα κατάσταση ο όρος «διαφωνία γονέων» 
λειτουργεί με μοναδικό σκοπό την εργαλειοποίηση των παιδιών και την προσφυγή στα δικαστήρια όπου οι 
αποφάσεις οδηγούν στο 98% των περιπτώσεων στην αποκλειστική επιμέλεια υπέρ του ενός γονέα, της μητέρας. 
Η πρακτική αυτή εκμηδενίζει και τον υπάρχοντα ρόλο του διαμεσολαβητή, αφού με μόνο επιχείρημά την αόριστη 
φράση «δεν συμφωνώ» , χωρίς καμία αναφορά στα ουσιαστικά θέματα του παιδιού, ο δύστροπος γονέας με 
μοναδικό σκοπό το δικό του όφελος, οικονομικό και ως πράξη εκδίκησης οδηγεί την υπόθεση στα δικαστήρια, 
αφού οι αποφάσεις εκδίδονται μονομερώς υπέρ του ενός γονέα. Αντίθετα η γονική μέριμνα πρέπει να είναι 
καθήκον των γονέων απέναντι στα παιδιά και αυτό δεν μπορεί να είναι συνάρτηση του αν υπάρχει ομαλή σχέση 
μεταξύ των γονέων. Σε κάθε περίπτωση, ο κανόνας πρέπει να είναι ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ισόχρονος 
χρόνος και με τους δυο γονείς, εναλλασσόμενη κατοικία , με εξαίρεση τις ειδικές συνθήκες διαβίωσης όπου ο 
χρόνος μπορεί να είναι λιγότερος , όχι όμως και κάτω από 1/3. Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο κατ’ εξαίρεση το 
δικαστήριο να ορίζει αποκλειστική επιμέλεια. Πρόταση Άρθρο 8 παρ. 2 Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αν ο ένας γονέας 
αδιαφορεί ή (…)Πρόταση Άρθρο 8 παρ. 3 α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ΄ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ (..). 
 
26 Μαρτίου 2021, 23:55 | Α.Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Η διαφωνία των γονέων θα υπάρχει πάντα! Άλλωστε όταν 
ένα ζευγάρι διαφωνεί και δεν μπορεί να επικοινωνήσει φτάνει στο χωρισμό! Τα προσωπικά τους πρέπει να 
μπαίνουν στην άκρη όταν υπάρχουν στη μέση παιδιά! Δεν θα έπρεπε η διαφωνία των γονέων να είναι κριτήριο 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ. Παίρνουμε στο λαιμό μας αθώες παιδικές ψυχές και τις 
καταδικάζουμε να ζουν στερούμενα τον άνθρωπο που τα αγαπάει περισσότερο από τη ζωή του την ίδια.. Τον 
γονέα του, και κατά πλειοψηφία τον πατέρα τους!! Πολλές φορές παρατηρούνται ψευδείς κατηγορίες από τον 
αποξενωτή και εκδικητικό γονέα (συνήθως αυτός που ασκεί την επιμέλεια) εις βάρος του άλλου γονέα, 
χρησιμοποιώντας το παιδί ως μέσο εκδίκησης. 
Το αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας θα πρέπει να κρίνεται ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ 
ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ (είτε η μητέρα είτε ο πατέρας) ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ κτλ… Το δικαστήριο έπειτα θα 
πρέπει να καθορίζει εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για 
οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 αν υπάρχει απόσταση, του συνολικού χρόνου διαβίωσης του 
τέκνου και αν δε συντρέχουν λόγοι απόστασης, ο χρόνος να ανέρχεται στο ½ για τον κάθε γονέα. 
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26 Μαρτίου 2021, 22:16 | Μπακαρη Σαρα Στο 2 ο ορος διαφωνια γονεων ειναι αστοχος καθως ειναι βεβαιο πως 
εχουν διαφωνια για να φτασουν στο δικαστηριο και δεν πρεπει να χρησιμοποιηθει ως δικαιολογια για την αδικη 
αποφαση υπερ ενος γονεα… Στο 3 πρεπει να αναγραφει ως εξης: «Το δικαστηριο μπορει αναλογα με την 
περιπτωση α) να κατανειμει την ασκηση της γονικής μεριμνας μεταξυ των γονέων, καθοριζοντας εναλλασομενη 
διαμονη του τεκνου στις κατοικιες αυτων, για χρονο που δεν επιτρεπεται για οποιονδηποτε γονεα, να ειναι 
κατωτερος απο το 1/3 του συνολικου χρονου διαβιωσης του τεκνου, η να εξειδικευσει τον τροπο ασκησης της στα 
κατ΄ιδίαν θεματα». 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:09 | Κομνιανιδη Φουλα Στο 2 θα πρεπει να αφαιρεθει ο ορος διαφωνια γονεων καθως ειναι 
δεδομενο πως εχουν διαφωνια για να φτασουν στο δικαστηριο και δεν πρεπει να χρησιμοποιηθει ως δικαιολογια 
για την αδικη αποφαση υπερ ενος γονεα… Στο 3 πρεπει να αναγραφει ως εξης: «Το δικαστηριο μπορει αναλογα 
με την περιπτωση α) να κατανειμει την ασκηση της γονικής μεριμνας μεταξυ των γονέων, καθοριζοντας 
εναλλασομενη διαμονη του τεκνου στις κατοικιες αυτων, για χρονο που δεν επιτρεπεται για οποιονδηποτε γονεα, 
να ειναι κατωτερος απο το 1/3 του συνολικου χρονου διαβιωσης του τεκνου, η να εξειδικευσει τον τροπο ασκησης 
της στα κατ΄ιδίαν θεματα». 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:10 | Άγγελος Ζυρνόβαλης Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ 
ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ , διαφορετικά την κατανομή 
της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να 
καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΚΑΣΤΟΣΤΕ ΓΟΝΕΑ Η ΑΛΛΩΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ, ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΤΣΙ. 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ιδίως αν ο ένας ή και οι δύο γονείς 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΤΙΚΑ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ, δεν συμπράττουν σ’ αυτή ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ Η ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, Η, ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: γ) να διατάξει 
διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. 
β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, α) σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να κατανείμει την άσκηση της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Η (ΚΑΙ) ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΟΝΕΑ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της 
στα κατ’ ιδίαν θέματα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΙΑΣ Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ, να αναθέσει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ 
ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ 
ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ, ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η 
ΑΝΗΘΗΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ, τους έως τότε δεσμούς 
του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
26 Μαρτίου 2021, 20:55 | Προταση. Ουδεμία περιπτωση συνεννόησης δεν υπάρχει σε περιπτωσεις 
συγκρουσιακών σχέσεων. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο επακρον και τα παιδιά θα υποφέρουν. ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ 
ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ είναι ΚΡΙΜΑ. Με το ζόρι παντρεια δεν γινεται πόσο μάλλον συνεννόηση μετα το χωρισμό. Οσοι 
μπορουν να συνεργάζονται και να συμφωνουν επιλέγουν συνεπιμέλεια έτσι και αλλιώς. Οι υπόλοιποι θα 
βασανίζονται αιωνίως εξαιτίας σας και τα παιδιά ομοίως.Ο καταλληλότερος γονέας θα κρίνεται απο εξειδικευμένο 
δικαστη. Η υπαρχουσα νομοθεσια ειναι υπεραρκετη φροντιστε και εξασφαλίστε να εφαρμόζετε. Να μην υπαρχει 
ανομια και αδικιες που ειναι μαστιγα. 
 
26 Μαρτίου 2021, 20:57 | Μανώλης. Προτάσεις αλλαγών στο Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, ιδιαιτέρως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί κατ’ εξακολούθηση για τις 



2515 
 

υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση 
ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων με τεκμήριο διαμονής στην οικία του κάθε γονέα το 1/3 του συνολικού χρόνου και όπου δύνατε με 1/2. 
Να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας 
στον ένα γονέα ή σε τρίτοΘεωρώ πως από το άρθρο θα πρέπει να παραληφθεί πλήρως ο χαρακτηρισμός <> καθώς 
αυτός είναι ασαφής έννοια και δεν αποτελεί νομικό όρο. Η εξαίρεση στον νομικό κανόνα της κοινής και ίσης 
γονικής μέριμνα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη. 
 
26 Μαρτίου 2021, 20:36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ Η δυνατότητα κατανομής της γονικής μέριμνας επί απλής 
διαφωνίας των γονέων κινδυνεύει να επιτρέψει την συνέχιση του σημερινού αναχρονιστικού καθεστώτος της 
αποκλειστικής επιμέλειας, ακυρώνοντας την μεταρρύθμιση και τις εξαγγελίες του υπουργού στην πράξη. 
Προτείνω τις παρακάτω αλλαγές. Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
26 Μαρτίου 2021, 19:17 | Παναγιώτης Καριτσος ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:22 | Κάρμεν Η. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
 
26 Μαρτίου 2021, 16:54 | Βασιλης Βασιλειου. Εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας 
έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία κατα του τέκνου. 
 
26 Μαρτίου 2021, 16:01 | ΚΩΣΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ως χωρισμένος πατερας μιας ανηλικης κόρης 6 ετων θεωρώ ότι 
ο νόμος πρέπει να αναφέρει τα εξής: 2. Να αφαιρεθεί ότι σε περίπτωση διαφωνίας τέκνων η από κοινού άσκηση 
επιμέλειας θα δίνεται στον έναν γονιό. Έτσι θα υπάρχει ισότητα και όχι επιστροφή σε αναχρονιστηκές πρακτικές 
δικαστών. Με το παραμικρό θα αφαιρείται η από κοινού γονικής μέριμνας. Η άποψη μου πρέπει να αναγράφεται 
ως εξής: Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τoυ τέκνου . 
Επιπρόσθετα στο 3 δεν αναφέρεται κατανομή του χρόνου με ποσοστά, ούτε φυσικά σε εναλασσόμενη κατοικία 
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οπότε θα οδηγηθούμε πάλι σε παρερμηνίες. Η άποψη μου ότι πρέπει να γραφτεί έτσι 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
26 Μαρτίου 2021, 13:17 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΑΡΘΡΟ 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ ΠΡΟΤΑΣΗ Η Παράγραφος 2 να τεθεί ως εξής: Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Η Παράγραφος 3 να τεθεί ως εξής: Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
26 Μαρτίου 2021, 11:36 | Δημήτρης Δημητρόπουλος. Στο άρθρο 8 του παρόντος νομοσχέδιο θα πρέπει να γίνει 
σαφές ότι προβλέπεται από το άρθρο 9 της διεθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού στην παράγραφο 
1. Καθότι η σύμβαση αυτή έχει κυρωθεί από την χώρα μας και με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος των Ελλήνων 
στην παράγραφο 1 ισχύει και υπερτερεί κάθε άλλης εθνικής νομοθεσίας, διαφορετικά έχουμε αντισυνταγματικό 
άρθρο οπότε και δεν ισχύει. 
 
26 Μαρτίου 2021, 09:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1514 ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΟΤΙ ΑΝ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Η΄ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η’ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ 3.ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α. ΝΑ ΚΑΤΑΝΕΙΜΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Η’ ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ’ΙΔΙΑΝ 
ΘΕΜΑΤΑ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 06:50 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως τότε θα έχει το πάνω χέρι δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα 
και έτσι δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά 
τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η βάση μετά 
το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να 
είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της αποκλειστικής 
επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε η ώρα να πάμε 
μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο 
τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινου ́
άσκηση της γονικης́ μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η 
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από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:53 | Νίκος Λιώσης Σε αυτό το άρθρο καλό θα ήταν να διευκρινιστούν οι λόγοι που που 
μπορεί να καθιστούν την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας ως μη δυνατή. Δεν ειναι δυνατόν να αφαιρείται 
από κάποιον λόγω των αστηριχτων αιτιάσεων του άλλου, θα πρέπει να υπαρχουν τουλαχιστον κάποια στοιχεία ή 
καταδίκες εις βαρος κάποιου για να του αφαιρεθεί. Θα πρέπει τουλαχιστον να ορίζονται και να διασφαλίζονται 
κάποια πλαίσια που να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Βάσει των επιστημονικών ερευνών στις οποίες στηρίχτηκαν 
οι αλλαγές της νομοθεσίας για τα παιδια των διαζευγμένων γονιών ο χρόνος ανατροφής από τον κάθε γονέα δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος του 35% του συνολικού χρόνου του τέκνου. Κάτι το οποίο εμμέσως πλην σαφώς 
αναγνωρίζει και το συγκεκριμμένο νομοθέτημα, που σε άλλο άρθρο αναφέρει το 1/3 του χρόνου (που είναι 
περίπου το ίδιο, αν και με μια μικρή έκπτωση). Αν ο στόχος του νομοσχεδίου είναι όντως η διασφάλιση του 
συμφέροντος του παιδιού, θα πρέπει να οριζεται σαφώς ότι ο χρόνος διαμονής του με τον κάθε γονέα δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος του 35% του χρόνου, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που ο ένας εκ των δυο το ζητάει. 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι 
αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, 
καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ΠΟΤΕ??????????????? να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ 
ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο. Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟ…. ΠΟΙΟΣ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ????????????????????????????? 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:40 | Λεωνιδας Άρθρο 8Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, το 
οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι σπάνιες, 
απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8:• «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:59 | Ε.Τ. Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο .3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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25 Μαρτίου 2021, 22:52 | ΓΟΝΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή επιμέλεια παρά μόνο για 
λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η κατανομή της γονικής μέριμνας 
πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως 
όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει 
ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου θα προβλέπει τα σχετικά με την 
ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα 
το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε 
να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο 
κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να 
αναθέσει τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου 
οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ εξαίρεση Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ 
εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚ 1514 
«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση 
και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες 
του ανηλίκου. 2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό 
προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1. 3. 
Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με 
γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και 
εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως 
τουλάχιστον κατά το 1/3. 4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες . 5. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια 
του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση 
αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
 
25 Μαρτίου 2021, 22:00 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ. Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 1. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 2. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονη ́ του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα. 
 
25 Μαρτίου 2021, 22:10 | Γιώργος Διγενάκης .Η απόδοση της επιμέλειας στον ένα γονέα θα πρέπει να είναι 
δυνατή μόνο για εξαιρετικά σπουδαίο λόγο και μάλιστα όταν αυτός είναι αποδεδειγμένα τελεσιδίκος (πχ 
κακοποίηση, παραμέληση, κλπ) και όχι επί απλής διαφωνίας, άλλως καταργείται στην πράξη η μεταρρύθμιση. 
 
25 Μαρτίου 2021, 21:34 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΔΗΣ Για την παράγραφο 2 θα έπρεπε να οριστεί ότι: Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. Για την παράγραφο 3α θα έπρεπε να 
οριστεί ότι: Να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι 
κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα 
κατ΄ιδίαν θέματα. 
 



2519 
 

25 Μαρτίου 2021, 19:24 | Ειρήνη Μαυρίδου Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. Η 
γονική μέριμνα πρέπει να ασκείται από κοινού και αφαίρεση να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα. Η νομοθετική ρύθμιση οφείλει να μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα προς τους γονείς, 
πρωτίστως και τους δικαστές, για το ότι η γονική μέριμνα αποτελεί καθήκον των γονέων απέναντι στα παιδιά, η 
εκπλήρωση του οποίου δεν μπορεί να εξαρτάται από τη συμφωνία ενός εκάστου μέρους και ευθύνη, από την 
οποία δεν μπορούν να απαλλαγούν με την επίκληση της ανώμαλης εξέλιξης της μεταξύ τους συμβίωσης. Για τον 
λόγο αυτό, είναι επιτακτικό να εισαχθεί ο κανόνας της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας, στο σύνολό της, 
και μετά το διαζύγιο. Εξαίρεση μπορεί να υφίσταται όχι στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων άνευ άλλου τινός, 
αλλά μόνο για σπουδαίο λόγο, δηλαδή αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούν να προσφύγουν οι γονείς στο δικαστήριο και να 
ζητήσουν διαφορετική ρύθμιση. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: Να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου. Να εξασφαλιστεί ίσος χρόνος του παιδιού με κάθε γονέα τόσο στις διακοπές όσο και στην 
καθημερινότητά του. Εφόσον το επιτρέπει η χιλιομετρική απόσταση ο χρόνος διαβίωσης του τέκνου με τον κάθε 
γονέα να είναι 1/2 εκτός και αν συμφωνήσουν μεταξύ τους οι γονείς κάτι διαφορετικό. Να εξασφαλιστεί πως θα 
υπάρχουν δύο λειτουργικές κατοικίες και πως ο ελάχιστος τεκμαρτός χρόνος του 1/3 θα συμπεριλαμβάνει και 
διανυκτερεύσεις. Η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού ενισχύει τους δεσμούς του 
ανηλίκου με αμφότερους τους γονείς του. Έρευνες έχουν δείξει ότι η από κοινού ανατροφή του παιδιού και η 
ύπαρξη διπλής κατοικίας θεωρείται ευεργετική και απαραίτητη για την προστασία της ισόρροπης ανάπτυξης του 
παιδιού. Τα παιδιά που ζουν εναλλάξ και με τους δύο γονείς, με ίση κατανομή του χρόνου, ανέφεραν υψηλότερα 
επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή τους από εκείνα, που υπάγονται σε άλλη ρύθμιση για χωρισμένες οικογένειες. 
 
25 Μαρτίου 2021, 18:23 | Konstantinos E. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
25 Μαρτίου 2021, 18:54 | Πηνελοπη Πλεσσα Την επιμέλεια των παιδιών πρέπει να την αναλαμβάνει η μητέρα 
εφόσον κρίνεται ικανή . Τον πατέρα εφόσον κρίνεται ικανός δεν μπορεί να στερείται τα παιδιά του να τα βλέπει 
κάποια σαββατοκύριακα και κάποιες γιορτές μεχρι εκεί όμως όχι συνεχόμενες ημέρες . Θα πρέπει να συμμετέχει 
στα πάντα στα οικονομικά στη σίτιση , ένδυση , μόρφωση και αλλα που χρειάζονται για το παιδί. 
 
25 Μαρτίου 2021, 17:15 | Παρασκευή Δ. Πρέπει να υπάρχει πολύ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ και ΣΟΒΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ για να μπορεί 
να διασπασθεί η Γονική μέριμνα. Τα παιδιά δικαιούνται να μεγαλώνουν με φυσική παρουσία και των δύο τους 
γονέων ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ και σε περίπτωση μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ των δύο σπιτιών των 
γονέων ο χρόνος που το παιδί, εντός ή εκτός γάμου θα περνάει με έκαστο γονέα του δεν δύναται να είναι 
κατώτερος του 1/3 κατά την σχολική περίοδο και 1/2 κατά την περίοδο των σχολικών εορτών ( Ιούνιος, Ιούλιος, 
Άυγουστος, Σεπτέμβριος, Χριστούγεννα, Πάσχα…). 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:55 | Χρήστος Μασσαράς To «εξαιτίας διαφωνίας των γονέων» ώς αιτία απόκλισης από την 
από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αντικατασταθεί από «εξαιτίας ιδιαίτερα 
σημαντικού λόγου». Επίσης νομίζω ότι δεν αρκεί να λέει ο νόμος ότι απλά ο δικαστής μπορεί να κατανείμει την 
άσκηση της γονικής μέριμνας αλλά αυτό να μπορεί να γίνει από το δικαστή καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή 
του τέκνου σε χρόνο με κάθε γονέα που δε θα είναι λιγότερος του 1/3 του συνολικού χρονου του παιδιού. 
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25 Μαρτίου 2021, 16:49 | Κ. Αλεξ. 2. Αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο αυτό συνιστά συνδρομής σπουδαίου λόγου και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
25 Μαρτίου 2021, 15:13 | Άγγελος Ζυρνόβαλης. Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Ο τίτλος και το άρθρο 1514 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, 
οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΥΝ, διαφορετικά την κατανομή της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ιδίως να 
αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΣΤΕ ΓΟΝΕΑ Η ΑΛΛΩΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 
ΑΥΤΟΝ, ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΤΣΙ.2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ιδίως αν ο ένας ή και οι δύο γονείς ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΤΙΚΑ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ, αδιαφορούν ή δεν 
συμπράττουν σ’ αυτή ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: Α) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή, ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. Β) να διατάξει 
πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 
κατανείμει την άσκηση της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Η (ΚΑΙ) ΧΡΟΝΙΚΑ, να εξειδικεύσει τον 
τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΕΝΟΣ Η ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ, να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, Για τη λήψη της απόφασής του 
το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ, ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙΣΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η 
ΑΝΗΘΗΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ, τους έως τότε δεσμούς του 
τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου 
για την άσκηση της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 
 
25 Μαρτίου 2021, 13:31 | Μπατσακουτσας Δημήτρης Στην παρ.1 μετα την λέξη «..να ρυθμιζουν, για χρονικο…» 
να αντικατασταθει με «..να ρυθμιζουν, για χρονικο διαστημα το οποίο συμφωνουν και ορίζουν μεταξυ τους…». 
Στην παρ.2 μετα την λέξη «διαφωνιας των γονεων…» να προστεθει «…διαφωνιας των γονέων εξαιτίας συνδρομης 
σπουδαιου λόγου..». Στην παρ.2 μετα την λέξη «..προς το συμφερον του τέκνου..» να προστεθει «.. προς το 
συμφερον του τέκνου (συμφωνα με το Α.Κ.1511 παρ.2) ή εχει καταδικαστει για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο..». Στην παρ.3 να γινουν οι προσθηκες με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ «α) να κατανείμει ΙΣΟΤΙΜΑ 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΩ ΕΚΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΕΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Ή ΑΛΛΙΩς ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚ.1511 ΠΑΡ.2) να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ 
ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΡΑΤΤΕΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Α.Κ.1511 ΠΑΡ.2 ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ή σε 
τρίτο,Στο εδαφιο γ της παρ. 3 να προστεθει μετα την λέξη «..το δικαστήριο λαμβανει..» η προταση «..το δικαστήριο 
λαμβανει υπόψη το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης ή και της διαμεσολάβησης όπως επίσης και τον τελευταίο 
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τόπο κοινής διαμονής του τέκνου, πρίν τη διάσταση, τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και  τους 
αδελφούς του…». 
 
25 Μαρτίου 2021, 11:14 | Γιώργος Β. Στην παράγραφο 3α που καθορίζει τη δυνατότητα χρονικής κατανομής της 
άσκησης της γονικής μέριμνας, θα πρέπει να διατυπωθεί ρητά ότι ο χρόνος της εναλλασσόμενης διαμονής του 
τέκνου στις κατοικίες των γονέων δεν επιτρέπεται (για οποιονδήποτε γονέα) να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου και πρέπει να είναι το 1/2 του συνολικού χρόνου την περίοδο των 
διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο). 
 
25 Μαρτίου 2021, 11:03 | Ιωάννης Στα. (…..) 2.Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής κάποιου σπουδαίου και σοβαρού λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας (…..) (……) 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανέμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή των τέκνων στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται 
για οποιαδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να 
εξειδικεύει τον τρόπο άσκησης της στα κατ’ιδιαν θέματα (…..). 
 
25 Μαρτίου 2021, 09:57 | Αναστάσιος Γιαμουρίδης Παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, το οποίο αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να είναι 
σπάνιες, απαραίτητες, και να μην δημιουργούν κίνδυνο διαιώνισης της υφιστάμενης νομολογίας που ανάγει τυχόν 
διαφωνία των γονέων σε λόγο αφαίρεσης μέρους της γονικής μέριμνας από τον ένα γονέα. Η ρητή αναφορά της 
παραγράφου 2 σε διαφωνία των γονέων («εξαιτίας διαφωνίας των γονέων») είναι συνεπώς προβληματική και 
επίσης ανακόλουθη με την συνέχεια της πρότασης που δεν σχετίζεται με τυχόν διαφωνία γονέων στον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8:«Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί 
ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της 
γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα 
ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». 
 
24 Μαρτίου 2021, 22:17 | Νικος. 2.Αν δεν ειναι δυνατη η ασκηση της γονικης μεριμνας απο κοινου,εξαιτιασ 
σπουδαιου λογου και ιδιως αν ο ενας γονεας εχει καταδικαστει αμετακλιτα για ενδοοικογενειακη βια η αδιαφορει 
στις υποχρεωσεις της ανατροφης τοτε αναλογα με την περιπτωση να κατανεμιθει απο το δικαστηριο η γονικη 
μεριμνα μεταξυ των γονεων ετσι ωστε να μην μπορει κανενας να εχει λιγοτερο απο το 1/3 του συνολικου χρονου 
ανατροφης.συμπεριλαμβανομενων και διανυκτερευσεων.πρεπει να τονιστει οτι χρονος ανατροφης χωρις 
διανυκτερευσεις δεν νοειται.και η ανατροφη πρεπει να ειναι δικαιωμα και υποχρεωση ταυτοχρονα.οι νομοι 
διαμορφωνουν τον τροπο σκεψης.και τελικα τις συνειδησεις.η κουλτουρα ειναι και θεμα πολιτικης 
βουλησης.οπως πετυχε ενας νομος που σε υποχρεωνει να μην καπνιζεις σε εσωτερικους χωρους ετσι υπαρχει 
τροπος να πετυχει και ενας νομος που αφορα κατι πιο σημαντικο,τα παιδια μας που πρεπει να τους καλλιεργηθει 
αυτο για το οποιο ειναι πλασμενη η ψυχουλα τους.για την ισοχρονη,ουσιαστικη και φυσικη παρουσια των 2 
γονιων στη ζωη τους. 
 
24 Μαρτίου 2021, 21:40 | E.T. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση 
άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο 
που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης 
του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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24 Μαρτίου 2021, 20:53 | Μαρία Τσαλαμανιού Η α΄ περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 1514 Α.Κ. πρέπει 
να αντικατασταθεί ως εξής: «Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέρμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας στα κατ΄ιδίαν θέματα ή να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β)… γ)… «. 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:17 | Κωνσταντίνος R. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο γονείς ισόχρονα στην ζωή τους 
!Άρθρο 1514 ΑΚ παρ. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ λόγου, ιδίως αν ο γονέας έχει καταδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία 
εις βάρος του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου ή παραμελεί αποδεδειγμένα το τέκνο, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 1514 ΑΚ παρ. 3 Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την 
περίπτωση i) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη 
διαμονή του τέκνου στις οικίες αυτών, για χρόνο που ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να είναι ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ από το 1/3  του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου ή να εξειδικεύει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να 
αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο ii) να διατάξει ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ή να 
λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ή να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη της διακοπείσας 
διαμεσολάβησης στην περίπτωση μεταβολής των πραγματικών συνθηκών, ορίζοντας συγχρόνως τον 
διαμεσολαβητή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ η διαφωνία μεταξύ των γονέων ως όρος παρέκκλισης 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, διότι ένας τέτοιου είδους όρος α) θα διατηρήσει – ενισχύσει το 
κλίμα διαφωνίας κι εκδικητικότητας μεταξύ των γονέων, το οποίο θα έχει σημαντικότατο αντίκτυπο στην 
ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του τέκνου β) θα προκύψει ένας ατέρμονος κύκλος δικαστικών διαμαχών και κατ’ 
επέκταση συμφόρηση των αρμόδιων δικαστηρίων γ) ο σκοπός των γονέων θα μετατεθεί από την εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου τους στην άνιση κατανομή ή αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον έναν γονέα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:00 | Σταυρος. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:57 | Πέτρος Αγγελίδης Η ΕΛΨΕ έχει μιλήσει για την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:03 | Μανώλης Λαμπάκης. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
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τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:32 | Πηνελοπη Πλεσσα. Οσον αφορα την επιμελεια των παιδιων και κυριως οταν ειναι 
ανηλικα θα πρεπει να την εχει η μανα εφοσον βεβαια η ιδια κρινεται ικανη για κατι τετοιο. Ο πατερας θα μπορει 
να τα βλεπει εφοσον κριθει ικανος μονο ομως εκεινος και οχι συγγενικα του προσωπα γιατι δεν θα υπαρχει σωστη 
επιβλεψη οσον αφορα την κακοποιηση των παιδιων . Οποτε αυτο συνεπαγεται μονο σαββατοκυριακο η καποιες 
γιορτες στις οποιες ο ιδιος δεν εργαζεται. Θα πρεπει να συμβαλει στα παντα για το παιδι για διατροφη , συτιση , 
ενδυση και αλλα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 17:05 | Βαρσος Μαριος. στο αρθρο 1514 εδαφιο 2. Ο ορος εξαιτιας διαφωνιας των γονεων να 
αντικατασταθει με την διατυπωση. ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ κ ιδιως εαν ο ενας γονεας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. στο αρθρο 1514 σστο εδαφιο 
3. Το δικαστηριο μπορει αναλογα την περιπτωση να κατανειμει την ασκηση της γονικης μεριμνας μεταξυ των 
γονεων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ,ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…..  
 
24 Μαρτίου 2021, 16:43 | Αννα Αβδελιδου. Με σκοπό να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην παρέκκλιση της από 
κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας προτείνονται οι εξής αλλαγές: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
 
24 Μαρτίου 2021, 16:52 | Φρειδερικη Μπλετσου. Η διαφωνία των γονέων στην άσκηση της γονικής μέριμνας δεν 
θα πρέπει να είναι λόγος κατανομής της γονικής μέριμνας από τον δικαστή. Ο κακοπροαιρετος, πονηρός γονέας( 
ο οποίος υπερέχει βιοκοινωνικα σύμφωνα με την νομολογία) θα υποστηρίζει ψευδώς ότι δεν μπορεί να 
συνεργαστεί με τον άλλο γονεα και θα προσφεύγει στο δικαστήριο για να κερδίσει την αποκλειστική επιμελεια. 
Άρα θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:49 | Άρτεμις Μασσαλή. Παρέκκλιση από την απο κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής 
μέριμνας (άρα και επιμέλειας) θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εάν ο γονέας αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του 
σχετικά με την ανατροφή του τέκνου. Επίσης το δικαστήριο να μπορεί ανα περίπτωση να να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
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24 Μαρτίου 2021, 13:17 | Σωκράτης. «Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
διαφωνίας των γονέων…… καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο». «Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση….». ΤΕΛΙΚΑ μας στελνετε πάλι σε δικες και αυτό που επισημαίνετε είναι ότι απλά 
προτείνετε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στους δικαστές. Άρα πάλι θα έχουμε την υποκειμενική απόφαση 
ενός δικαστή και όχι έναν νόμο που θα δεσμεύει την οποιαδήποτε υποκειμενική του κρίση. Για να βοηθήσετε την 
κοινωνία θα πρέπει να ανέλθετε πάνω από κάποιες τακτικές του παρελθόντος και κυρίως πάνω από την τρέχουσα 
νομολογία. Δημιουργείτε μια ΝΕΑ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ γιατί πολύ απλά το μόνο που κάνουν αυτά τα άρθρα που 
προτείνετε είναι μια ενημέρωση και μια εκ νέου έκθεση των παιδιών και των γονέων σε κακόβουλες καταστάσεις 
και ανθρώπους. ΚΡΙΜΑ! 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:38 | Θ.Κ. Η άσκηση της γονικής μέριμνας οφείλει να είναι κοινή. Ιδίως όταν απαιτείται από 
δύο γονείς με αγάπη και ενδιαφέρον προς το τέκνο τους. Ακούω συνεχώς να επικαλείται ο κακοποιητικός γονέας 
και συγκεκριμένα ο άντρας. Η κακοποίηση δεν έχει φύλο. Επίσης η κακοποίηση έχει πολλές μορφές. Και πρέπει 
να τιμωρείται όπου και με όποια μορφή απαντάται. Σε κάθε περίπτωση η κακοποίηση αποτελεί μειοψηφία και 
όχι τον κανόνα. Η άσκηση της γονικής μέριμνας δεν μπορεί να καθοδηγείται από μειοψηφίες ή από κακόβουλα 
άτομα με ψευδείς ισχυρισμούς. Εάν όμως ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο τότε εννοείται ότι η από κοινού άσκηση γονικύς μέριμνας δεν είναι εφικτή. Το δικαστήριο 
μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για 
οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, εκτός εάν 
υπάρχει αποδεδειγμένα σοβαρός λόγος. Η βάση όμως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που δεν τίθεται θέμα 
κακοποίησης, αμέλειας ή άλλη θα πρέπει να είναι κοινή άσκηση γονικής μέριμνας, ισόποση κατανομή χρόνου, 
εναλλασόμενη κατοικία τέκνου. 
 
24 Μαρτίου 2021, 10:27 | ΣΑ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΑΘΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 09:40 | Λευτέρης Χατζηγεωργίου. Προτείνω την παρακάτω διατύπωση:… Αν δεν είναι δυνατή 
η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο…… Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με 
την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα… 
 
24 Μαρτίου 2021, 08:21 | Λάκης Γλαύκος Η παρατηρηση μου στο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα είναι ως 
εξής:2.Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ‘Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ή ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟ ή αν γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου , καθένας από τους γονείς να 
προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΥΤΩΝ,ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Ή ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. 
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β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει 
διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για 
τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και 
τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:20 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΝΩΣΗΣ Στο 3α) δηλαδή στην κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας 
μεταξύ των γονέων είναι σημαντικό να προβλευθεί να καθορίζεται εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες και των δύο γονέων τους, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για κάθε γονέα, να είναι πιο μικρός από το 1/3 
του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:41 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΝΩΣΗΣ Στο 2 είναι σημαντικό να φαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει 
σπουδαίος λόγος και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του 
τέκνου, ώστε να θεωρηθεί ότι δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:04 | ΕΛΕΝΗ Κ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση 
άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:26 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:34 | Ουρανία. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:38 | Απόστολος Καρτοφύλης. ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
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υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τεκ́νο.. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονη ́ του 
τέκνου στις κατοικίες αυτώ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:43 | Kosmas Katramados 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το. 
 
23 Μαρτίου 2021, 18:44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ. Να γίνει η διατύπωση «3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)». 
 
23 Μαρτίου 2021, 18:51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ. Να γίνει η διατύπωση «Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…)». 
 
23 Μαρτίου 2021, 17:33 | Σεπετσής Νικόλαος. Η παρατήρηση μου στο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα είναι ως 
εξής:2.Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ‘Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ή ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟ ή αν γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου , καθένας από τους γονείς να 
προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΥΤΩΝ,ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ Ή ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. 
β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει 
διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για 
τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και 
τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 17:21 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ .Η παρέκκλιση από την κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
πρέπει να γίνεται μονο όταν συντρέχουν σπουδαιοι λόγοι και όχι αν απλά οι γονείς διαφωνουν. Οπότε: Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
 
23 Μαρτίου 2021, 16:38 | Ηλίας Παρασκευόπουλος. Η δυνατότητα του δικαστηρίου «να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της (ενν. της γονικής μέριμνας) στα κατ’ ιδίαν θέματα» ισοδυναμεί με τη νομολογιακή πρακτική της 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. Αυτό δεν συνάδει με την «από κοινού και εξίσου» άσκηση της γονικής μέριμνας. 



2527 
 

 
23 Μαρτίου 2021, 15:47 | Λεωνίδας Καλμούκος. Στο ‘άρθρο 1514 προτείνω τις παρακάτω αλλαγές: Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου (…).Δεν είμαι σύμφωνος να παραμένει σαν όρος το » 
εξαιτίας διαφωνίας των γονέων»3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)Το 1/3 είναι ο 
επιστημονικά ελέχιστα χρόνος που πρέπει να περνάει με φυσική παρουσία και με διανυκτερεύσεις φυσικά στην 
οικία του κάθε γονέα το ή τα τέκνα. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:47 | Γεώργιος Χατζηελευθερίου ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:51 | Ιωαννης .Ελατε στη θεση ενος παιδιου που ξαφνικα δεν μπορει να βλεπει τον πατερα 
του (οχι λογω κακοποιησης) αλλα διοτι χωριζει το ζευγαρι, λογω κερατου, πεθερικων, οικονομικων ή 
οποιουδηποτε αλλου λόγου. Ποιος εχει το δικαιωμα να στερησει απο αυτο το παιδι, τον πατερα του; Ο οποίος αν 
και ειναι εν ζωη δεν μπορει να χορτασει και να τον χορτασουν τα παιδια του; ΠΟΙΟΣ.????? Οπως την προηγουμενη, 
απο το χωρισμο, ημερα το παιδι ειχε 2 γονεις, το ιδιο θα πρεπει να συμβαινει και μετα απο το διαζυγιο. Ισος 
χρονος και φροντιδα και απο τους 2 γονεις. Εδω επιτρεπουμε ομοφυλλα ζευγαρια να μεγαλωνουν παιδια, και δεν 
θα αφησουμε τον ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ πατερα να βλεπει τα παιδια του μετα απο εναν χωρισμο!!! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!! 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:24 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Ως μαχόμενη δικηγόρος έχοντας αναλάβει πολλά συγκρουσιακά διαζύγια με 
εντολείς και των δύο πλευρών, έχω διαπιστώσει ότι οι 2 πλευρές δεν μπορούν να συνεργαστούν ακόμη και σε 
απλά πράγματα της καθημερινότητας των τέκνων τους. Άλλωστε πρόκειται για 2 ανθρώπους, οι οποίοι δεν 
επιθυμούν να έχουν καμία σχέση ο ένας με τον άλλον και για το λόγο αυτό έχουν διαλύσει και την έγγαμη 
συμβίωσή τους. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας δεν θα είναι δυνατή, αντιθέτως θα οδηγεί τα 2 μέρη συνεχώς 
ενώπιον των Δικαστηρίων. Η δε από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας ήδη ρυθμίζεται από το ισχύον δίκαιο, 
οπότε δεν βλέπω το λόγο αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου. 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:02 | ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΠΑΤΗ. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν 
θέματα.Παρακαλώ για τροποποίηση του νέου νόμου σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα (European Convention on Human Rights, βλ. Ψήψισμα 2079/2015 ) και τη Σύμβαση 
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των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού ( United Nations Convention on the Rights of the Child), η 
διατήρηση και ενίσχυση της σχέσης και με τους δυο γονείς, θεωρείται βασικό κριτήριο για μια ισορροπημένη 
ανάπτυξη και αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών. 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:37 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ .* ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:08 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ * ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..). 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:27 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές. Είμαι αστυνομικός και υπηρετώ τον πολίτη 30 χρόνια. 
Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία 
( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα 
, με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά 
και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα 
, Ε.Δ.Ε. που φυσικά και εκεί αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με δικαστική 
απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 
8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την 
πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω κατά 
γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για το 
παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι 
που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται 
να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 
14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή 
βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. Το νέο 
νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που 
πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!!*  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
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χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
23 Μαρτίου 2021, 11:44 | ΑΡΗΣ. Άρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν 
θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, προσθήκη. Να κατανέιμει αλλά 
όχι την ισόποση, αλλο αρθρο λεει όμως συμφέρον των παιδιών είναι να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς. Αρα 
δεν τον υποχρεώνει σε ισόποση, ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΤΟ ανωτέρω ΑΡΘΡΟ ΤΟ ΥΠΟΔΥΚΝΕΙΕΙ ΠΕΡΑΣ 
ΠΑΣΑΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ. Αυξημένη επικοινωνία εχουμε αλλά Κοντονή χωρίς ομως ποινές για τον αποξενωτή γονέα, 
ΠΟΙΝΈΣ αξιόλογες ωστε να αποτρέπουν τον αποξενωτή να αυθαιρετεί. Ελεω Τσιαρα και φεμινιστικων 
οργανωσεων Ελλαδος, ενα πλήθος 100 ατόμων.. Υπουργε μου θα σε αναδείξουν πρώτο! 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:58 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Είμαι αστυνομικός και υπηρετώ τον πολίτη 30 χρόνια. Χώρισα 
και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που 
έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με 
την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και 
με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , 
Ε.Δ.Ε. που φυσικά και εκεί αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με δικαστική 
απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 
8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την 
πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω κατά 
γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για το 
παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι 
που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται 
να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 
14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή 
βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. Το νέο 
νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που 
πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!!*  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την  άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
23 Μαρτίου 2021, 01:29 | Αρης. Κύριε υπουργέ τροποποιείστε τις παρακάτω παραγράφους2. Αν δεν είναι δυνατή 
η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..). 
 
22 Μαρτίου 2021, 21:31 | Αναστάσιος .παράγραφος 2 θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στο εξής: ’Επί διαφωνίας 
των γονέων το δικαστήριο κατ εξαίρεση κι εφόσον συντρέξει σπουδαίος λόγος θα αναθέσει την άσκηση της 
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γονικής μέριμνας μόνο στον ένα γονέα’. παράγραφος 3γ ‘Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει 
υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες 
που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας’. θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ειδικά για 
τη περίπτωση που έχει ήδη δημιουργηθεί διάρρηξη της σχέσης του παιδιού με τον ένα γονέα μέσω πράξεων 
τέλεσης γονεικής αποξένωσης. 
 
22 Μαρτίου 2021, 18:42 | Κοστίς Νευροκοπλής. Επειδή η πείρα επιβεβαιώνει την αδυναμία συνεννόησης μεταξύ 
γονέων που έχουν λύσει τον γάμο τους ο νόμος πρέπει να ξεκινά από την βάση της «υποχρεωτικής και εξίσου 
συνεπιμέλειας». Από εκεί και πέρα να υπάρχει σε κάθε περίπτωση ανάθεση σε κοινωνικό λειτουργό της κάθε μιας 
περίπτωσης που θα υποβάλει την έκθεση βάση της οποίας ο δικαστής θα μπορεί να διευθετεί κάθε υπόθεση. 
Κάθε συνεπιμέλεια και ένας κοινωνικός λειτουργός. Τα παιδιά των διαζευγμένων ζευγαριών είναι παιδιά ειδικών 
δυνατοτήτων και είναι απαράδεκτη η περιγραφή τους ως «θυμάτων»! Τα παιδιά αυτά αναπτύσσουν άλλο τρόπο 
ζειν και κινείσθαι προσφέροντας από τον δικό τους πλούτο στην κοινωνία. Η εναλλαγή κατοικιών τους, η πρόκληση 
για ανάπτυξη σχέσεων εκτός της πεπατημένης με τους γονείς τους τα κάνει να πλεονεκτούν σε πεδία της ζωής. 
Δεν είναι σακατεμένα παιδιά, αλλά παιδιά νέων δυνητικοτήτων. 
 
22 Μαρτίου 2021, 15:19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ. Είναι προφανές ότι, σύμφωνα με το νέο άρθρο του 
επίμαχου Νομοσχεδίου, αν οι γονείς δεν συμφωνούν από κοινού για το ποιος θα ασκεί εν τοις πράγμασι την 
επιμέλεια του τέκνου, με ποιον θα διαμένει το τέκνο και πώς θα ασκείται η επικοινωνία με τον άλλο γονέα, κάτι 
που συμβαίνει πάντοτε στα συγκρουσιακά διαζύγια –εν αντιθέσει με τα συναινετικά- θα επιλαμβάνεται και πάλι 
το αρμόδιο δικαστήριο, όπως συμβαίνει και με τον ισχύοντα Νόμο. Τώρα όμως θα είναι απολύτως δεμένα τα χέρια 
του Δικαστή, ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, και θα είναι 
υποχρεωμένος να εκδίδει αποφάσεις, συμμορφούμενος «με τις υποδείξεις», ανεχόμενος τις αντισυνταγματικές 
παρεμβάσεις στο έργο του. Ιδίως, ως προ τη γ’ περίπτωση της δεύτερης παραγράφου, θα πρέπει να λεχθεί ότι 
προξενεί αρκετά μεγάλη εντύπωση το γεγονός, ότι ο νομοθέτης επιλέγει ξανά, να παρακάμψει για άλλη μια φορά 
τη δικαιοδοτική κρίση φτάνοντας στο σημείο να θεσπίσει ως μια από τις πιθανές επιλογές του δικάζοντος 
δικαστηρίου τη διαμεσολάβηση. Σκόπιμα μάλλον αγνοείται το γεγονός ότι για να φτάσει οποιοσδήποτε πολίτης 
στο σημείο να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, επιβαρυνόμενος όλα τα δικαστικά έξοδα, καθώς και το ψυχικό βάρος 
που συνεπάγεται πάντα ο δικαστικός αγώνας, ιδίως μάλιστα σε περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου, έχει ήδη, 
ούτως ή άλλως εξαντλήσει από πριν κάθε δυνατότητα και προσπάθεια συμβιβαστικής λύσης με το άλλο μέρος. 
Δεν περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου γι αυτό. Είναι ενοχλητικά πιεστική και κατάφωρη η υπερπροσπάθεια 
που γίνεται από το νομοθέτη να μειωθεί τον εν γένει δικαίωμα των πολιτών στην αμερόληπτη δικαστική 
προστασία. 
 
22 Μαρτίου 2021, 11:10 | Μιχαήλ. Το δικαστήριο να έχει αφετηρία να δίνει το 50% της επικοινωνίας του ανήλικου 
τέκνου με τους γονείς του και από εκεί και πέρα να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της επικοινωνίας. 
 
22 Μαρτίου 2021, 07:38 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Δεν είναι δεκτή παρέκκλιση από την κοινή 
επιμέλεια παρά μόνο για λόγους κακής άσκησης αυτής ή αν παραβιάζονται συμφωνίες και αποφάσεις. Η 
κατανομή της γονικής μέριμνας πρέπει να είναι ισόχρονη σε ποσοστό ½ για κάθε γονέα, εκτός αν οι γονείς 
αποφασίσουν διαφορετικά και πάντως όχι λιγότερο από 1/3 του συνολικού χρόνου τουλάχιστον. Ο κάθε γονέας 
πρέπει οπωσδήποτε να προσάγει ενώπιον του δικαστηρίου «γονικό προγραμματισμό ανατροφής τέκνου» όπου 
θα προβλέπει τα σχετικά με την ανατροφή του παιδιού, σχολείο, δραστηριότητες, δαπάνες, υγεία κλπ έτσι με 
βάση την πρόταση αυτή κάθε γονέα το δικαστήριο θα μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα και μόνο επί των 
σημείων διαφωνίας κάθε υποθέσεως, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
του παιδιού ως κανόνα. Το δικαστήριο μόνο κατ εξαίρεση και για πολύ ακραίες περιπτώσεις αδυναμίας ή 
αδιαφορίας ή ακαταλληλότητας θα μπορεί να αναθέσει τη γονική μέριμνα μονο σε ένα γονέα. Η τελολογική και 
συστηματική ανάλυση της παρ. 3 του σχεδίου οδηγεί στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλεια μόνο κατ 
εξαίρεση. Να αναγραφεί ρητά η φράση « κατ εξαίρεση» στον αριθμό 3 τελευταία παράγραφος. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣΑΚ 1514«1.Στις ως άνω περιπτώσεις οι γονείς υποχρεούνται σε σύναψη 
συμφωνίας για την υγεία, μόρφωση, εκπαίδευση και κατανομή του χρόνου και της φροντίδας του ανηλίκου, 
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καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες του ανηλίκου.2. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το 
δικαστήριο αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Κατά τη συζήτηση της 
αγωγής οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν γονεικό προγραμματισμό, όπου θα εκθέτουν λεπτομερώς τις 
απόψεις τους σχετικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1.3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο, λαμβάνοντας 
υπόψη τον άνω γονεικό προγραμματισμό, αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου να ανατρέφεται 
από τους δύο γονείς του, ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινή φροντίδα του 
ανηλίκου και στις αποφάσεις για την υγεία μόρφωση και εκπαίδευση, καθώς και στην κατανομή του χρόνου του 
ανηλικου κατά 1/2 όταν αυτό είναι εφικτό, άλλως τουλάχιστον κατά το 1/3.4. Στις άνω περιπτώσεις θα γίνεται 
ακρόαση του ανήλικου παρουσία ειδικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ειδικότερα θα οριστεί με 
υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρξουν οι ανάγκες .5. Σε περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμπράξεως για την 
άσκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιμέλεια του ανηλίκου, ή μη τηρήσεως της συμφωνίας της 
πρώτης παραγράφου η επιμέλεια θα ανατίθεται κατ εξαίρεση αποκλειστικά στον ένα γονέα». 
 
21 Μαρτίου 2021, 21:47 | Κώστας. Κύριε υπουργέ εάν το δικαστήριο κατά περίπτωση κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων και την εξειδικεύσει στα κατ’ ιδίαν θέματα… Τότε πια η διαφορά από 
σήμερα? Αυτό δεν κάνει και σήμερα το δικαστήριο? Κατανομή της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς κάνει, 
και εξειδικεύει στα κατ’ ιδίαν θέματα όπως είναι η επιμέλεια και δίνει την επιμέλεια στον έναν γονέα …συνήθως 
στην μάνα! αυτό το άρθρο δεν είναι νομοθέτηση της υπάρχουσας νομολογίας που ισχύει 40 χρόνια τώρα? πως ο 
άλλος γονιός θα έχει έστω και το 1/3 επιμέλειας? πως θα έχει αδιάσπαστη γονική μέριμνα??? τίποτα δεν θα έχει 
..χρόνο επικοινωνίας θα έχει όπως και σήμερα.. 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Αρθρο 82. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο…. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
21 Μαρτίου 2021, 16:24 | Βασιλική Άρθρο 1514 ΑΚ παρ. 2Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, ιδίως αν ο γονέας έχει καταδικαστεί με οριστική δικαστική 
απόφαση για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου ή παραμελεί 
αποδεδειγμένα το τέκνο, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 1514 ΑΚ παρ. 3 
Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται να 
είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου ή να εξειδικεύει τον τρόπο άσκησής της 
στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο β) να διατάξει 
πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ή να διατάξει διαμεσολάβηση ή την 
επανάληψη της διακοπείσας διαμεσολάβησης στην περίπτωση μεταβολής των πραγματικών συνθηκών, ορίζοντας 
συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφαιρεθεί η διαφωνία μεταξύ των γονέων ως όρος 
παρέκκλισης από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, διότι ένας τέτοιου είδους όρος α) θα διατηρήσει 
– ενισχύσει το κλίμα διαφωνίας κι εκδικητικότητας μεταξύ των γονέων, το οποίο θα έχει σημαντικότατο αντίκτυπο 
στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του τέκνου β) θα προκύψει ένας ατέρμονος κύκλος δικαστικών διαμαχών και 
κατ’ επέκταση συμφόρηση των αρμόδιων δικαστηρίων γ) ο σκοπός των γονέων θα μετατεθεί από την εξυπηρέτηση 
του συμφέροντος του τέκνου τους στην άνιση κατανομή ή αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον έναν γονέα. 
 
20 Μαρτίου 2021, 23:06 | Δήμητρα Μπουκουβάλα.-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια Ο νομοθέτης καθιερώνει την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Ωστόσο δίνει την δυνατότητα στους γονείς να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις του νόμου και να συμφωνήσουν αλλιώς. Αν στην πορεία όμως οι γονείς δεν τηρήσουν τη συμφωνία 
τους, μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο, το οποίο έχει την ευχέρεια να αποφασίσει την ανακατανομή της 
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κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη συμφωνία των γονέων. Θα έπρεπε 
όμως το Δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη του τη διαφωνία των γονέων και όχι τη συμφωνία τους, αφού η συμφωνία 
δεν τηρήθηκε! Και να ρυθμίσει την άσκηση της γονικής μέριμνας σύμφωνα με αυτή. Επίσης θεωρώ άσκοπη την 
επιλογή να διατάξει ο δικαστής επανάληψη της διακοπείσας διαμεσολάβησης, αφού για να διακοπεί η 
διαμεσολάβηση υπήρχε λόγος. Θα μπορούσε μόνο να διατάξει διεξαγωγή νέας διαμεσολάβησης η οποία θα 
διεξαχθεί με διαφορετικό από τον πρώτο διαμεσολαβητή. 
 
20 Μαρτίου 2021, 19:12 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Ήδη με την απλή διαφωνία μεταξύ των γονέων για 
την άσκηση της γονικής μέριμνας, ο Δικαστής ενθαρρύνεται να παρεκκλίνει από την αρχή «από κοινού και εξίσου», 
αν και αυτό έχει αποδειχτεί επιστημονικώς το πλέον συμφέρον για τα παιδιά κατά γενικό κανόνα, ακόμη και σε 
περιπτώσεις αρχικής διαφωνίας μεταξύ των γονέων, ακόμη και σε περιπτώσεις συγκρούσεων κατά το χωρισμό. 
Έτσι αρκεί και μόνον η αρνησικυρία (βέτο) του ενός γονέα, για να μην υπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού. Έτσι και η γονική ισότητα νοείται τελικά μόνον ως συναινετική, σε αντίθεση με οποιανδήποτε άλλη μορφή 
ισότητας. Και αν ακόμη θεωρηθεί πως η διαφωνία των γονέων από μόνη της δε θα αρκεί για την επιλογή της 
παρέκκλισης από το Δικαστή, θα είναι εύκολο για τον συντηρητικό Δικαστή που διαφωνεί με την αρχή «από κοινού 
και εξίσου» να επικαλεστεί πως οι εκάστοτε συγκρούσεις των γονέων καθιστούν τη μέχρι τότε άσκηση κοινής 
γονικής μέριμνας αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου. 
Ακόμη και για την επιλογή του τρόπου κατανομής ή την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον έναν γονέα, δε 
γίνεται εδώ αναφορά στα κριτήρια του Άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος Ν/Σ, τουναντίον τίθενται άλλα κριτήρια, 
πιθανώς αντικρουόμενα με εκείνα του Άρθρου 5 και μάλιστα επικίνδυνα προς πρόκληση πλάνης: πχ οι έως τότε 
στενότεροι δεσμοί του τέκνου με τον έναν γονέα, μπορεί να είναι αποτέλεσμα παραβατικών συμπεριφορών του 
ιδίου ή ελλείψεως σεβασμού του εναντίον του άλλου γονέα, ή ακόμη και να αποτελούν απλώς τους δεσμούς 
προσκόλλησης του βρέφους προς τη μητέρα, που όμως δε θα έπρεπε να δεσμεύουν και όλα τα άλλα ηλικιακά 
στάδια της ανήλικης ζωής του τέκνου. Η πραγματογνωμοσύνη ίσως θα έπρεπε να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, 
εφόσον την αιτείται έστω και το ένα μέρος. 
 
19 Μαρτίου 2021, 22:19 | Τέλης. Όταν λέτε ότι θα ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας σε τρίτο, ποιος μπορεί 
να είναι αυτός ο τρίτος; 
 
19 Μαρτίου 2021, 22:38 | Μάριος 3α: να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο. 
Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τρίτος; Που θα τα δίνετε τα παιδιά; Μήπως θα τα παίρνει το κράτος να τα μεγαλώνει; 
Ακούστε και μια φορά τον Λιακόπουλο. Μην κάνετε του κεφαλιού σας. 
 
19 Μαρτίου 2021, 13:36 | Μητέρα. Το νομοσχέδιο παραβιάζει συνταγματικά δικαιώματα και θέτει σε κίνδυνο 
σοβαρό, γυναίκες και παιδιά. Απαράδεκτο το γεγονός ότι ζητάει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για να βλάψει ο 
θύτης να ασκεί δικαιώματα κάτι που σημαίνει τουλάχιστον 8 χρόνια και σε αυτό το διάστημα να έρχεται σε επαφή 
με τα θύματα είτε μητέρα, είτε παιδί. Απαράδεκτο το γεγονός ότι περιορίζει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών 
και το οριοθετεί στο ότι πρέπει να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς. Απαράδεκτο το γεγονός της εκ πρότερου 
κατηγορίας στο γονιό που μεγαλώνει το παιδί ότι μπορεί να το αποξενώνει χωρίς να ελέγχεται και η συμπεριφορά 
του κακοποιητικου στην οποία μπορεί να οφείλεται η απομάκρυνση του παιδιού από τον ίδιο. Παραβιάζει την 
συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και την προστασία των θυμάτων. Τραγικό! 
19 Μαρτίου 2021, 12:02 | ΜΑΡΙΑ. Δυστυχώς θα συμφωνήσω κι εγώ, ως Δικηγόρος, από την πείρα αρκετών ετών, 
πως η μεγάλη πλειοψηφία συζύγων που βρίσκονται σε διάσταση, καθώς και χωρισμένων γονεων, αδυνατούν να 
συνεργαστούν για το συμφέρον του παιδιού ακόμα και για πολύ απλά πράγματα. Ο εγωισμός της 
διάστασης/διαζυγίου δεν επιτρέπει συχνά τη συνεννόηση. Τα παιδιά θα γίνουν απλά μάρτυρες καταστάσεων 
χειρότερων απ’ όσα ζούσαν όσο οι γονείς ήταν μαζί και τα πράγματα δεν ήταν καλά. 
19 Μαρτίου 2021, 11:40 | Γιώργος Μ. Ως μαχόμενος Δικηγόρος και έχοντας ζήσει από κοντά πολλές διαστάσεις 
γονέων, εκφράζω σοβαρές αμφιβολίες για την λειτουργικότητα μιας τέτοιας ρύθμισης, η οποία θα καταστήσει τα 
άμοιρα τα παιδάκια παιχνίδι για την ικανοποίηση προσωπικών εγωϊσμών. Να παραμείνει το καθεστώς ως έχει. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9  «Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:00 | Μαρια Μειτη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Τασος Τσαρας Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται … Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον?? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή .. Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μας. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:20 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς 
γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ. Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, 
Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου 
τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 
1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, 
αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των 
γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από 
αίτηση του πατέρα». Αα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς 
γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ. Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, 
Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου 
τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 
1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, 
αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των 
γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από 
αίτηση του πατέρα». Αα. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | Ζαχαρίας Ντεσκος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:56 | ΚΩΣΤΑΣ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι προσθήκες 
που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | ΖΩΗ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι προσθήκες 
που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Γιωργος Σαπουντζογλου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
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περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 



2537 
 

1 Απριλίου 2021, 20:48 | ΓΙΩΡΓΟΣ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι προσθήκες 
που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | ΕΛΕΝΗ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι προσθήκες 
που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:38 | Παναγης Ρεντζης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Δημοσθένης Ραπτης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015, ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ 
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ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:44 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Σταματινα Μ. Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | Βασιλικη Μ. Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | Αλεξανδρα Μ. Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | ΚΩΣΤΑΣ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι προσθήκες 
που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Ανθούλα Πιννίκα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Μανωλια Σ. Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | Μαριανθη Μ. Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | Μαρινα Μ. Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Εμμανουελα Μ. Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | ΑΜΑΛΙΑ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
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πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:27 | Γιαννης Μ. Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:50 | Κωστας Μ. Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:08 | Αθανάσιος Παππάς ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
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πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | ΗΛΙΑΣ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι προσθήκες 
που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | Ηλια Παπαδόπουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | Ζιάτα Πολυξένη Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου χωρίς 
διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες 
αναγνώρισης του τέκνου. ΠΡΟΤΑΣΗ Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής: Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική 
μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. 
Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας 
αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί 
από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Θεοδωρά Παναγιωτίδη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
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άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | Ελένη Απαράδεκτο ένας πατέρας ο οποίος ασχολείται με ναρκωτικά, πίνει,είναι 
βιαιος,έχει ερωτικα τρίγωνα,δεν ενδιαφέρεται για το παιδι του κ δίνει την διατροφή μόνο και μόνο για να λεει ότι 
είναι καλός πατέρας..να έχει τα ίδια δικαιώματα με την μητερα,μ έναν άνθρωπο που παλευει κ δίνει την ζωή της 
για να είναι ευτυχισμενο το παιδι της!!!! Εγκληματικη η υποχρεωτική συνεπιμελεια.. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ Να απαλειφθεί κάθε διαφορά ανάμεσα στα παιδιά εκτός γάμου και αυτά 
μετά από διαζύγιο/λύση συμφώνου συμβίωσης. Ανεξάρτητα από το πώς έγινε ο προσδιορισμός της πατρότητας 
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(κατ’ αντιδικία ή συναινετικά) το παιδί θα πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει τη φροντίδα και αγάπη και των δύο 
γονέων εφόσον είναι πρόθυμοι και κατάλληλοι.. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:00 | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΚΟΛΙΡΗΣ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΟΜΝΑ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΜΑΖΙ. ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!!ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ). ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ!!!ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:56 | Ζωή Α Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»! Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:32 | Αρετή Κωσταράκη Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το 
πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων 
τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9:(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 



2550 
 

1 Απριλίου 2021, 19:29 | Ζαβιτσάνου Κ. Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου χωρίς 
διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες 
αναγνώρισης του τέκνου. ΠΡΟΤΑΣΗ Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής: Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική 
μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. 
Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας 
αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί 
από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:54 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:24 | Χριστίνα Αγαπητοί, Ο πόνος, οι αγωνίες και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει 
μια μητέρα που την εγκατέλειψαν με ένα μωρό στην κοιλιά ή στην αγκαλιά απλώς δεν περιγράφεται. Καμία 
μητέρα που την έχουν εγκαταλείψει δεν μπορεί ψυχολογικά και οικονομικά να αντέξει δικαστική διαμάχη για 
αναγνώριση. Προσπαθεί με υπομονή, επιμονή, και δυστυχώς υποκύπτει σε εκβιασμούς προκειμένου να 
προχωρήσει η αναγνώριση του μωρού της για να μην θεωρείται αγνώστου πατρός. Αυτό δεν σημαίνει για τον 
πατέρα οτι αναγνώρισε «εκούσια» το παιδί του και σίγουρα δεν αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για το παιδί του 
και την ικανότητά του για γονική μέριμνα. Παρακαλώ πολύ θερμά να αποσυρθεί το άρθρο 
Ευχαριστώ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:06 | Λεωνίδας Οι πατεράδες που δεν τελέσαμε γάμο με την μαμά των παιδιών μας αλλά τα 
αναγνωρίσαμε εκουσίως δεν είμαστε μπαμπάδες Β’ κατηγορίας, ούτε μπαμπάδες μόνο των υποχρεώσεων. 
Είμαστε μπαμπάδες που λατρεύουμε τα σπλάχνα μας και θέλουμε να τα ανατρέφουμε από ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ με 
τις μαμάδες τους. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει διαχωρισμός σε παιδιά εντος ή εκτός γάμου. Άρθρο 
9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το 
συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ 
Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα 
τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 
1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και 
εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η 
διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
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1 Απριλίου 2021, 19:07 | Ισίδωρος Βουτσίνος Εδώ θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διόρθωση:(..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Λωρανς Βουτσίνου Εδώ θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διόρθωση:(..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:31 | Ευάγγελος Γασπαρινάτος Εδώ θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διόρθωση:(..) Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | Νικόλαος Σάββαρης Εδώ θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διόρθωση:(..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:19 | Β.Α Απροσδιόριστη η λέξη εκούσια. Πως προκύπτει ? Όταν η μητέρα δεν κινήθηκε 
νομικά? το ότι έχει περάσει ολόκληρο γολγοθά έκτος των άλλων προβλημάτων μέχρι να πείσει τον πατέρα να 
υπογράψει το αυτονόητο δεν λογίζεται και σημαίνει εκούσια αναγνώριση ?Να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | Αντώνιος Βασιλόπουλος Άρθρο 9 Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που 
αναγνωρίζουν τα παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
τους; 
 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | Μαρασλής Κώστας Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το 
πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων 
τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9:(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | Αλεξάνδρα Κα. ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ ΝΑ 
ΧΑΜΟΓΕΛΑΝΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ! Τα εκτός γάμου παιδιά, μετά την αναγνώριση πατρότητας, μπορούν να έχουν 
έναν γονιό-πατέρα, που έχει και ο ίδιος γονική μέριμνα ! Ο νέος νόμος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και όσα 
παιδιά αναγνωρίστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ! Θα είναι άδικο άμα δεν γίνει αυτό…! Το άρθρο 
1515ΑΚ, να προβλέπει ότι καλύτερο για παιδιά χωρίς διακρίσεις ! Επιπλέον, Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 
2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. Σε καμία περίπτωση ο 
Χρόνος Επικοινωνίας να μην είναι λιγότερος του 1/3 συνολικά. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:05 | Γεώργιος Μούλκας Προτεινόμενη αλλαγή. Άρθρο 9 – Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους 
– Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ Από το άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει να αφαιρεθούν η φράση «με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας» και όλη η δεύτερη παράγραφος («Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην 
οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός 
αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να 
αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.»).Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός γάμου και με 
οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρίζεται και μπορεί να απολαμβάνει της ανατροφής και από τους δύο γονείς του. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | Γαυριηλ Τσαρας ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
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και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:23 | NA Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου χωρίς διακρίσεις, 
εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες 
αναγνώρισης του τέκνουΠροτείνω Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική 
μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. 
Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας 
αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί 
από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:28 | ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. Τα παιδιά εκτός γάμου, όταν αναγνωρίζονται έννομα από τον πατέρα τους, 
αποκτά και ο άλλος γονιός-πατέρας την γονική μέριμνα. Μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, να τηρηθεί και να 
προβλέπεται και για τα παιδιά που αναγνωρίστηκαν πριν την εφαρμογή του Νέου Νόμου 1515ΑΚ. Επίσης, Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ.ΚΟΙΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ! ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΝΑ ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ! ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΤΕ… 
 
1 Απριλίου 2021, 18:06 | Κωνσταντίνος Πασχαλίδης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Άρθρο 1515 A.K.: «Η 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα 
του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως 
τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο 
πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2 ) ».ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται 
εδάφιο: ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. Με το παρόν άρθρο (άρθρο 1515 Α.Κ.) 
επέρχεται πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου και καταργούνται όλες οι 
προηγούμενες διατάξεις που κάνουν οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των παιδιών αυτών και των γονέων τους. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις 
διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει 
της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας 
εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Το παιδί θα πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει εξίσου τη φροντίδα και 
αγάπη και των δύο γονέων εφόσον είναι πρόθυμοι και κατάλληλοι. 
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1 Απριλίου 2021, 18:16 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικία, ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:02 | ΣΔΓ Να απαλειφθεί κάθε διαφορά ανάμεσα στα παιδιά εκτός γάμου και αυτά μετά από 
διαζύγιο/λύση συμφώνου συμβίωσης. Ανεξάρτητα από το πώς έγινε ο προσδιορισμός της πατρότητας (κατ’ 
αντιδικία ή συναινετικά) το παιδί θα πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει τη φροντίδα και αγάπη και των δύο γονέων 
εφόσον είναι πρόθυμοι και κατάλληλοι.. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:41 | Χαραλαμπος Βαλοδήμος Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις 
την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:29 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:31 | Χρυσάνθη Ηλία Προτεινόμενη αλλαγή:Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 18:26 | Ιωάννης Βαζούρας Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
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1 Απριλίου 2021, 17:36 | Ιωάννης Βαλαντάσης Άρθρο 9 Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές 
τους ενέργειες να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:51 | Δημήτρης Σκλαβούνος Παρόλο που δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία μου φαίνεται 
ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ να τιμωρείται ο πατέρας των παιδιού εκτός γάμου απλά και μόνο επειδή ενδιαφέρθηκε για το 
συμφέρον του παιδιού του να έχει 2 γονείς (όπως όλοι). Δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό γράφτηκε το : «Σε 
περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε 
αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων». Αλήθεια σκεφτήκατε πολύ 
για να το βάλετε ? Σε λίγο θα νομοθετήσετε και το «επαγγελματίας μητέρα», να έχει μόνο δικαιώματα και όχι 
υποχρεώσεις. Έχουμε 2021 κύριοι … σοβαρευτείτε. Ο Νομοθέτης πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για 
όλους του γονείς που δεν συντρέχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ λόγοι θα πρέπει να ισχυει η απο κοινού και εξίσου γονική 
μέριμνα ΙΣΟΤΙΜΑ και ΙΣΟΠΟΣΑ. Εννοείται και την επιμέλεια εφόσον έχετε κόμπλεξ με τον όρο επιμέλεια και 
συνεπιμέλεια. Ονομάστε το όπως θέλετε αλλά νομοθετήστε το σωστά ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:06 | Σταθόπουλος Διονύσιος Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός 
γάμου χωρίς διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του 
στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. ΠΡΟΤΑΣΗ Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων 
τους Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει 
στην μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που 
αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και 
ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα 
άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | Παύλος Ασλανίδης Αρθρο 8 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:36 | Κωνσταντίνος Καρακώστας Επιβάλλεται να απαλειφθεί κάθε διαφορά ανάμεσα στα 
παιδιά εκτός γάμου και αυτά που γεννώνται εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. Κάθε παιδί, πρέπει να 
ανατρέφεται από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από τους 2 γονείς του, εφόσον αυτοί το επιθυμούν και είναι κατάλληλοι. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:38 | Γεώργιος Αποστολιδης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
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συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής: ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
……..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | Βασιλική Στην διάταξη αυτή εισάγεται η πρόβλεψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
και από τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα εφόσον αυτός δεν αντιδίκησε στην δίκη της αναγνώρισης του τέκνου. Στην 
ισχύουσα μορφή ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας είναι φορέας της γονικής μέριμνας αλλά την ασκεί μόνον αν η 
μητέρα έχει εκπέσει ή αν αυτή δε μπορεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Ενώ η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ως σκοπό του άρθρου τη θέσπιση της δυνατότητας 
για τον πατέρα που έχει εναχθεί με αγωγή αναγνώρισης πατρότητας να ζητήσει από το Δικαστήριο να ασκεί από 
κοινού με την μητέρα την γονική μέριμνα του τέκνου (κάτι που προβλέπεται ήδη τον Αστικό Κώδικα), τελικά αυτό 
που επιχειρεί να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο είναι η μέχρι τώρα ρύθμιση περί άσκησης της γονικής μέριμνας 
αποκλειστικά από την μητέρα εκουσίως αναγνωρισμένου τέκνου εκτός γάμου! Η σύγχρονη οικογένεια μπορεί να 
στηρίζεται και σε ένα συναινετικό μοντέλο ελεύθερης συμβίωσης των γονέων. Το ζήτημα ωστόσο δημιουργείται 
σε περιπτώσεις που το τέκνο δεν έχει προκύψει μέσα από έναν σταθερό δεσμό των γονέων του και εδώ ελλοχεύει 
ο κίνδυνος, στην περίπτωση τυχαίας ερωτική συνεύρεσης από όπου προέκυψε μια κυοφορία, η μητέρα να έχει 
επιφυλάξεις και να αποτρέπεται τελικά να συναινέσει σε μια εκούσια αναγνώριση του τέκνου, υπό τη αγωνία ότι 
δεν είναι σίγουρη για την συνολική συμπεριφορά του πατέρα κατά την ενάσκηση από κοινού της γονικής μέριμνας 
του τέκνου. Δεν πρέπει συνεπώς να νομοθετηθεί η κατά τεκμήριο συν-άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περιπτώσεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνων αλλά να προβλέπεται η δικαστική ρύθμιση της κοινής άσκησης 
γονικής μέριμνας. Άμεση απόσυρση νομοσχεδίου ! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:34 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ 
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ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:38 | Κυριάκος Α «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονεά μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:15 | Κυριάκος «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 17:18 | Βασίλης Αντωνογιωργακης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
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για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
…………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:45 | Κοκολης Ιωάννης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:16 | Αποστόλης Ελευθερίου Σε παιδιά που ο πατέρας διεκδίκησε και αποκτά την γονική 
μέριμνα προτείνεται η εξής τροποποίηση στο παραπάνω άρθρο: Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:41 | Γόνη Ντάγιου Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το πνεύμα 
του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. 
Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Αντώνιος Γαλάτης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
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από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
…………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | Νικόλαος Ντάγιος Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το 
πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων 
τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Σταμάτιος Κορρές ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
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τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ  
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:50 | Θέμελη Δ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ και ισόχρονη άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (για παράδειγμα, κακοποίηση, παραμέληση 
τέκνου, ενδοικογενειακή βία κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί η γονική́ μέριμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει ίσο χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με 
τα παιδιά εντός γάμου. Τέλος, πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι 
«δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής 
μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | Ιωσήφ Δ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ και ισόχρονη άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (για παράδειγμα, κακοποίηση, παραμέληση 
τέκνου, ενδοικογενειακή βία κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί η γονική́ μέριμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
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των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει ίσο χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με 
τα παιδιά εντός γάμου. Τέλος, πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι 
«δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής 
μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 16:20 | Κωνσταντίνος Κατσιμίχας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:40 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 



2564 
 

(είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:19 | Φίλιππος Γαβαλάς ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
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οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
…………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Γεωργιος Καραγιαννης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:04 | Μάρκος Βουλγαρέλλης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
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του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
…………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | Κωσταντινος Αλεξανδρου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:06 | Αγγελικη Βονατσου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
…………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:34 | Μαρία Μπακη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ  
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Κωσταντινα Σκανδαλωδες αρθρο στο νομοσχεδιο,που ολες εχουμε καταλαβει οτι 
αποσκοπει στην ευχαριστηση ενος συγκεκριμενου «αδικημενου» πατερα με μεγαλη προβολη της ιστοριας του σε 
ολα τα social media,συμπαρασερνοντας ετσι ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ μονο και μονο για να καλυφθει η 
απαιτηση του… Απο το πρωι κιολας,γινεται ολοκληρη εκστρατεια απο γνωστα μονογονεικα σαιτ και social,αρθρων 
του που προσπαθει να πεισει οτι το σωστο ειναι να μπορει καποιος να λαβει τεστ dna με ασφαλιστικα μετρα,κατι 
που ειμαστε πεπεισμενες οτι θα γινει επισης,μιας και ειναι πασιφανες οτι ο συγκεκριμενος «μπαμπας» εχει «τους 
τροπους του»… Μπραβο στην κυβερνηση και τον κυριο Τσιαρα που για χαρη ενος ατομου,καταδικαζουν ολα τα 
παιδια που εχουν αδιαφορους η κακοποιητικους γονεις. Λυπαμαι που μας γυρνατε 300 χρονια πισω… 
 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Γιάννης Όσο γονέας είναι η μάνα εξίσου το ίδιο είναι κ ο μπαμπάς. Όσο ανάγκη έχει την 
μητέρα του ένα παιδί άλλο τόσο έχει και τον Μπαμπά του. Δώστε επιτέλους το δικαίωμα στα παιδιά να είναι 
ευτυχισμένα και όχι εργαλοιοποιημένα. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:06 | Νικήτας Βαρσαμας Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
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θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:29 | Καλλιοπη Μαυριδου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | Κατερίνα Τ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ και ισόχρονη άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (για παράδειγμα, κακοποίηση, παραμέληση 
τέκνου, ενδοικογενειακή βία κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί η γονική́ μέριμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει ίσο χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
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στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με 
τα παιδιά εντός γάμου. Τέλος, πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι 
«δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής 
μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 15:44 | Κώστας Τ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ και ισόχρονη άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (για παράδειγμα, κακοποίηση, παραμέληση 
τέκνου, ενδοικογενειακή βία κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί η γονική́ μέριμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει ίσο χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με 
τα παιδιά εντός γάμου. Τέλος, πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι 
«δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής 
μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | Μαρία Π Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
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ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ και ισόχρονη άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (για παράδειγμα, κακοποίηση, παραμέληση 
τέκνου, ενδοικογενειακή βία κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί η γονική́ μέριμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει ίσο χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με 
τα παιδιά εντός γάμου. Τέλος, πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι 
«δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής 
μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 15:04 | Πέτρος Π Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ και ισόχρονη άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (για παράδειγμα, κακοποίηση, παραμέληση 
τέκνου, ενδοικογενειακή βία κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί η γονική́ μέριμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει ίσο χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
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θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με 
τα παιδιά εντός γάμου. Τέλος, πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι 
«δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής 
μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 15:44 | ΤΑΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:37 | Αννα Λυκογιαννη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
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αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:37 | ΑΝΝΑ ΦΟΥΡΟΥΝΤΣΙΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
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σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
 
1 Απριλίου 2021, 15:12 | Γεωργία Αντωνίου Αντί να αξιολογείται τις συνθήκες κάθε περίπτωσης και να 
εξαλείφονται δικαιώματα που δεν υποστηρίζονται με έργα και συναισθήματα στην πράξη, δίνεται και άλλα?? 
Να αποσυρθεί το άρθρο. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:27 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
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συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
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σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΥΜΑ-ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ,ΑΠΟ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΗ ΜΑΝΑ Το 
παιδί γεννιέται από δύο γονείς και σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες (παιδοψυχολόγους…) χρειάζεται και τους 
δύο γονείς στη ζωή του, για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιοδήποτε θέμα και ο 
ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα και έτσι 
, δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Όσοι έχουμε απέναντι μας γυναίκες που αντιδικούν, δεν έχουμε δικαίωμα να 
προστατέψουμε το παιδί μας από την αποξένωση. Δεν έχουμε δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και δίκαιο δικαστικό 
αποτέλεσμα, αφού αυτό θα κριθεί με ένα παιδί που δεν μας γνωρίζει, ενώ από την πρώτη μέρα είμαστε εκεί 
νοητά, ψυχικά και οικονομικά! Μόνο όταν δύο γονείς έχουν ίδια δικαιώματα και φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα 
μπορέσουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συνεννοηθούν προς το συμφέρον του παιδιού. Η γονική μέριμνα 
και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, είναι αναφαίρετο δικαίωμα 
του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. Διαχωρίζει τα παιδιά σε 
πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Άρα η βάση μετά το διαζύγιο πρέπει να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι 
ο κανόνας και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην 
παρερμηνεύονται! Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι 
μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και 
εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου 
χωρίς διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις 
διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής Τέκνα χωρίς γάμο των 
γονέων τους Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του 
ανήκει στην μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που 
αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και 
ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα 
άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
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4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η  με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 15:43 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Κοινή 
γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου χωρίς διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που 
αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου 
που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε 
εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις 
διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με την μητέρα. Αν 
οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:31 | ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
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εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
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τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:06 | Γωργία ΕΡ Με το νέο άρθρο, αυτό που αλλάζει στην περίπτωση των άγαμων μητέρων 
που έχουν τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, είναι ότι οι γυναίκες αυτές, στην περίπτωση που χωρίσουν από τον 
σύντροφό τους και διακοπεί η συμβίωσή τους, θα επιβαρύνονται πλέον με ένα δικαστήριο – πολυέξοδο και 
χρονοβόρο- προκειμένου να αναλάβουν, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου τους 
και το ανήλικο τέκνο τους να εξακολουθεί να διαμένει μαζί τους, κάτι που με τον ισχύοντα νόμο ήταν περιττό, 
αφού κάτι τέτοιο προβλεπόταν από το ίδιο το άρθρο 1514 ΑΚ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:54 | Δημήτριος Κύρος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:32 | NIKOΛΑΟΣ Π. Με το νέο άρθρο, αυτό που αλλάζει στην περίπτωση των άγαμων μητέρων 
που έχουν τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, είναι ότι οι γυναίκες αυτές, στην περίπτωση που χωρίσουν από τον 
σύντροφό τους και διακοπεί η συμβίωσή τους, θα επιβαρύνονται πλέον με ένα δικαστήριο – πολυέξοδο και 
χρονοβόρο- προκειμένου να αναλάβουν, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου τους 
και το ανήλικο τέκνο τους να εξακολουθεί να διαμένει μαζί τους, κάτι που με τον ισχύοντα νόμο ήταν περιττό, 
αφού κάτι τέτοιο προβλεπόταν από το ίδιο το άρθρο 1514 ΑΚ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:50 | Κίρκη ΑΔ. Με το νέο άρθρο, αυτό που αλλάζει στην περίπτωση των άγαμων μητέρων 
που έχουν τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, είναι ότι οι γυναίκες αυτές, στην περίπτωση που χωρίσουν από τον 
σύντροφό τους και διακοπεί η συμβίωσή τους, θα επιβαρύνονται πλέον με ένα δικαστήριο – πολυέξοδο και 
χρονοβόρο- προκειμένου να αναλάβουν, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου τους 
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και το ανήλικο τέκνο τους να εξακολουθεί να διαμένει μαζί τους, κάτι που με τον ισχύοντα νόμο ήταν περιττό, 
αφού κάτι τέτοιο προβλεπόταν από το ίδιο το άρθρο 1514 ΑΚ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:15 | Κασσιώπη Ν Με το νέο άρθρο, αυτό που αλλάζει στην περίπτωση των άγαμων μητέρων 
που έχουν τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, είναι ότι οι γυναίκες αυτές, στην περίπτωση που χωρίσουν από τον 
σύντροφό τους και διακοπεί η συμβίωσή τους, θα επιβαρύνονται πλέον με ένα δικαστήριο – πολυέξοδο και 
χρονοβόρο- προκειμένου να αναλάβουν, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου τους 
και το ανήλικο τέκνο τους να εξακολουθεί να διαμένει μαζί τους, κάτι που με τον ισχύοντα νόμο ήταν περιττό, 
αφού κάτι τέτοιο προβλεπόταν από το ίδιο το άρθρο 1514 ΑΚ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:00 | Βασίλης Βαλάτας Ανεξάρτητα από το πώς έγινε ο προσδιορισμός της πατρότητας 
(κατ’αντιδικία ή συναινετικά) το παιδί θα πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει τη φροντίδα και αγάπη και των δύο 
γονέων. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:27 | ΛΙΟΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:44 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 



2591 
 

βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:46 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:52 | Μαργαρίτα Βαλμά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 



2595 
 

αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:20 | Μανώλης Κ. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και χρόνο στους γονείς θα επιφέρει ηρεμία και σεβασμό στα παιδιά. Αυστηροποιηση των ποινών σε 
παραβιάση αποφάσης κ αφαίρεση της επιμέλειας σε σοβαρές περιπτώσεις. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:55 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
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και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η  
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:59 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:31 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ Άρθρο 9 (ΑΚ 1515) 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου χωρίς διακρίσεις, εκτός 
από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του 
τέκνου. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική μέριμνα 
του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε 
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τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:26 | Δέσποινα Κατσ. Ο ένας θυσιάζει όλη του τη ζωή για το παιδί του και ο άλλος το παρατάει 
και το θυσιάζει για να κάνει τη ζωή του! Σύμφωνα με το καθοδηγούμενο προτεινόμενο Ελληνικό νομοσχέδιο οι 
δυο αυτοί γονείς πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα φτάνει να υπογράψει ο πατέρας «εκούσια» το έντυπο 
αναγνώρισης. Εννοείται εκούσια…. Ποια μητέρα μόνη έχει χρήματα και κουράγιο ψυχολογικά να αντεπεξέλθει σε 
δικαστήριο? Παρακαλάει, παρακαλάει, δέχεται εκβιασμούς και τα πάντα αρκεί να μην είναι το παιδί αγνώστου 
πατρός. Περάστε μπαμπάδες, υπογράψτε και μπορείτε να παιδέψετε και άλλο την μητέρα του παιδιού πλέον, 
εκβιάστε την όσο θέλετε δεν μπορεί να κάνει τίποτα αναγκαίο για το παιδί της αν δεν συμφωνήσετε!! Και αν 
λείπετε διακοπές με την καλή σας εκτός Ελλάδος και το παιδί πρέπει να γραφτεί στο σχολείο δεν πειράζει..!! Θα 
πάει του χρόνου…. αν είναι τυχερό. Μεγάλη επιτυχία και αυτό! 
 
1 Απριλίου 2021, 13:07 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:14 | Κατερίνα Η απουσία και η εγκατάλειψη δεν ξεχνιούνται με μια υπογραφή αναγνώρισης. 
Λείπουν τα έργα του γονιού και δίνεται τίτλους γονικής μέριμνας? Απο που και ως που? 
 
1 Απριλίου 2021, 13:01 | Χάρης ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ. Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο 
το νομοσχέδιο! 
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1 Απριλίου 2021, 13:39 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. Άρθρο 9 Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως εξής: 
«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους... Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα … 
 
1 Απριλίου 2021, 13:21 | Γεώργιος Βαλάσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:05 | Δάρας Αλέξανδρος Το νομοσχέδιο διαφημίστηκε ως λυτρωτής εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων, διαφημίστηκε ως νόμος της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. Μακάρι να γίνει. Όμως περιέχει τα στοιχεία που 
μπορούν να οδηγήσουν πάλι στην ίδια αισχρή κατάσταση που βιώνουμε ως σήμερα. Ξεχωρίζει τους γονείς σε 
«γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο» και σε «γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο». Η αναφορά στη 
διαφορά αυτή γίνεται τόσο πολλές φορές που γίνεται κατανοητό ότι το στοιχείο αυτό θα έχει βαρύνουσα σημασία 
στην αντιμετώπιση από την πολιτεία. Διαβάζοντας το νομοσχέδιο, ανακαλύπτεις και το να «μην διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου». Αυτά τα δύο σε συνδυασμό οδηγούν σε συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης, 
αφού η «καθημερινότητα» καθορίζεται από «το γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο». Δεν είναι συνεπιμέλεια 
αυτό. Όσοι έχουμε υποφέρει τα πάνδεινα για να καταφέρουμε να παίξουμε, έστω στοιχειωδώς το ρόλο του 
πατέρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η λογική ανοίγει διάπλατα το δρόμο για διακρίσεις μεταξύ των γονέων. Δεν θα 
αναφερθώ στο δικό μου παράδειγμα, στη φρίκη που έχω εισπράξει από την αντιμετώπισή μου ως ατόμου που 
στερείται κάθε γονεϊκού δικαιώματος και την αντιμετώπιση του παιδιού μου ως περιουσιακό στοιχείο της μητέρας 
του. Ξέρω ότι υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες πιο φρικτές από τη δική μου. Έχουμε αντιμετωπιστεί ακριβώς έτσι, 
γονείς και παιδιά και ξέρουμε ότι ο νόμος οφείλει να μας προστατεύσει, πράγμα που δεν βλέπω να κάνει. Η μόνη 
μεταβολή που βλέπω, είναι ο καθορισμός του ενός τρίτου στο χρόνο επικοινωνίας. Εάν ισχύσει, θα βελτιώσει πολύ 
τη σημερινή κατάσταση και θα απαλύνει αρκετές από τις πληγές της. Όμως ακόμα και σε αυτήν, στη μόνη πρόοδο 
που φέρνει το νομοσχέδιο, η επίμαχη φράση κλείνει με μία περιτέχνως ασαφή κατάληξη για τη «μη διατάραξη 
της καθημερινότητας», που πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε πώς δύναται να ερμηνευτεί. Ελπίζω στην 
πορεία προς την τελική μορφή του, ο νόμος να κινηθεί προς τη ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Στο Άρθρο 18 αναφέρεται ότι οι 
νέες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στις ήδη ρυθμισμένες υποθέσεις και απαιτείται εκ νέου προσφυγή στο 
δικαστήριο. Εφόσον μιλάμε για υποθέσεις που ο χρόνος είναι το σημαντικότερο στοιχείο (χρόνος που απομένει 
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έως την ενηλικίωση, χρόνος επικοινωνίας γονέα-τέκνου), είναι αυτονόητο ότι η εκ νέου ρύθμιση πρέπει να γίνεται 
με διαδικασίες κατεπείγοντος (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα) και όχι με πολύχρονες διαδικασίες που θα καταδικάζουν 
τα παιδιά μας να ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα που πια δεν θα υπάρχει. Για να αποφευχθούν τέτοιες 
κωμικοτραγικές καταστάσεις, ζητάμε το αυτονόητο, την άμεση εφαρμογή των όποιων ευεργετημάτων του νόμου 
προς τα παιδιά μας και προς εμάς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ανάγκη της κοινωνίας. Όλο το προηγούμενο διάστημα, 
που η συνεπιμέλεια τέθηκε ως δημόσιο θέμα διαλόγου, διαπιστώθηκε α) ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
ανθρώπων την επιθυμεί και β) ότι σε επίπεδο επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης, η συνεπιμέλεια υπερτερεί κατά 
πολύ οποιασδήποτε εναντίον της άποψης. Κυρίες και κύριοι αρμόδιοι, παρακαλώ πάρτε υπόψη σας τις νομικές 
προτάσεις που προωθούν τη συνεπιμέλεια. Ό,τι κι αν αποφασίσετε, θα μας μείνει αξέχαστο. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:48 | Πέτρος Ν Αρθρο 1515 A.K.: «Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και 
παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
(1) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. 
Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε 
αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το 
επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2) 
».ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :( 1) και εξίσου 
( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:01 | mp Τα παιδιά χρειάζονται κ τους 2 γονείς στη ζωή τους. Η περίπτωση του Μάριου 
Κουρεμπή είναι χαρακτηριστική για τον άνισο αγώνα πολλών μπαμπάδων να κατοχυρώσουν τα αυτονόητα 
δικαιώματά τους κ παιδιών που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Σεβασμός στον άνθρωπο, στο 
θεσμό της οικογένειας κ στο παιδί. Άρθρο 9Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους ενέργειες 
να ασκούν από κοινού κ εξίσου τη γονική μέριμνα. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:00 | Γεωργία Ατζέμογλου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 13:50 | Νικόλαος Βαβαρινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:23 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
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σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι κακοποίηση των παιδιών). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. Είμαι νονά ενός ενός εξάχρονου αγοριού. Ο πατέρας του σε αντίθεση της 
δικαστικής απόφασης ασκεί ουσιαστικά συνεπιμέλεια. Γιατί ο νόμος να μην τον κατοχυρώνει? Έχω να προτείνω 
τις εξής προσθήκες στο νομοσχέδιο. Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. .. Όταν 
το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα … 
 
1 Απριλίου 2021, 13:54 | Αντρέας Αστρακας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το  δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:29 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
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ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
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α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:30 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
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σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:15 | Χριστινα Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:37 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:19 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:31 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗ Σύμφωνα με την υπόθεση του κυρίου Κουρεμπή που σίγουρα θα 
τη συναντούν κι άλλοι μπαμπάδες θα πρέπει να προβλεφθεί από το νόμο το δικαίωμα των όσων θέλουν να 
αναγνωρίσουν τα τέκνα τους με τη διαδικασία του τεστ DNA να μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα με 
ασφαλιστικά μέτρα για να αποφευχθεί, η επί της πράξης αποξένωση των τέκνων με τους βιολογικούς πατεράδες 
τους έως ότου τελεσιδικήσουν οι χρονοβόρες διαδικασίες που προβλέπονται μέχρι σήμερα. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:59 | Σοφια Κουνανη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
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ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:27 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:59 | Πόπη Τσαμπαρέση Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπάζει απο παντού. Θα φέρει 
περισσότερα δικαστήρια και νομικές παρεμβάσεις παρά θα λύσει καταστάσεις. Δεν πρέπει να ψηφιστεί. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:58 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 



2614 
 

μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:10 | Κυριάκος Χανδρούλης Προς το συμφέρον του τέκνου ζητώ την παρακάτω διαμόρφωση: 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:39 | Βαγγέλης Καλαϊτζάκης Να απαλειφθει κάθε διαφορά ανάμεσα στα παιδιά εκτός γάμου 
και αυτά μετά από διαζυγιο/ λύση συμφώνου συμβίωσης. Ανεξάρτητα από το πώς έγινε ο προσδιορισμός της 
πατρότητας (κατ’αντιδικία ή συναινετικά) το παιδί θα πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει τη φροντίδα και αγάπη 
και των δύο γονέων εφόσον είναι πρόθυμοι και κατάλληλοι. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:56 | Αθανασιος Λουλουδας Άρθρο 9 
(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το 
συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ 
Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα 
τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 
1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και 
εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η 
διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 11:08 | Βασίλης Ιστίκογλου «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Σε 
παιδιά που ο πατέρας διεκδίκησε και αποκτά την γονική μέριμνα προτείνεται η εξής τροποποίηση στο παραπάνω 
άρθρο: Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:14 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:37 | Κυριακή Π Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:17 | Μηνάς Π Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:14 | Νικολαος Ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
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άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:03 | Δημήτρης Π Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
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1 Απριλίου 2021, 11:47 | Μιχάλης Π Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:50 | Μαρία Μ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:32 | Βασίλης Μ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:44 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών. Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
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υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:27 | Γιάννα Λ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:58 | Δημήτρης Λ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:42 | Παναγιώτα Διακοστεργάκη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις 
διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει 
της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας 
εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 10:47 | Στέλλα Δημητριάδου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
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1 Απριλίου 2021, 10:58 | Σοφία Γούτα Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 10:45 | Αλίκη Γκούφας Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 10:07 | Στέλλα Σ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:25 | Σπύρος Λ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:09 | Άννα Γκούγκου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
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1 Απριλίου 2021, 10:08 | Ζαχαρίας Κ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:40 | Ελένη Κ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι προσθήκες 
που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΕΔ. Α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:16 | Ανδρέας Χασούνης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 10:40 | Ελένη Γκιόκα Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 10:43 | Φωτεινη Γιαννωτα Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 10:07 | Κωνσταντίνα Γιάννου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
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τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 10:16 | Γεωργιος Γιαννακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 10:33 | Σοφια Γιαζουτζιδου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 10:21 | Μαρινα Κ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:54 | Βαγγέλης Κ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
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1 Απριλίου 2021, 10:37 | Απόστολος Α Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:09 | Λίτσα Γ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι προσθήκες 
που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:44 | Αρετη Δερματη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 10:58 | Μαρία Β Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:40 | Γιάννης Β Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:26 | Παναγιώτης Κ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ  ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
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1 Απριλίου 2021, 09:04 | Αμαλία Κ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:07 | Γεωργος Υψιλαντης Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:44 | Μανώλης Κ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:50 | Κατερίνα Κ Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι οι 
προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:05 | Ειρήνη Διαμαντάκη Το άρθρο 9 να τροποποιηθεί ως εξής (τα κεφαλαία γράμματα είναι 
οι προσθήκες που πρέπει να μπουν): (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα (…) Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ 
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ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:03 | Ειρήνη Δαρσινου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 09:27 | Κορνηλια Δαμιανου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 09:30 | Παναγιωτης Δαδανας Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 09:05 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός 
γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ 
του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:43 | Διονυσία Γριτζάλη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
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1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 09:46 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:09 | Αναστασία Ζ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:51 | Γιώργος Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:30 | Σοφία Κ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:01 | Ηλίας Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:31 | Ιουλία Γεωργοπουλου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά 
από αίτηση του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την 
προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον 
αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων 
(άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
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επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 09:06 | Σοφία Γεωργίου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
1 Απριλίου 2021, 09:52 | Μητέρα Το άρθρο αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών 
ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες 
τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι 
και αν θέλουν. Δίνεται το καλύτερο κίνητρο για όλους τους μπαμπάδες ! Αφού εξασφαλίζουν ότι δικαίωμα έχει 
ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός 
κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται το παιδί και οι υποχρεώσεις τους απέναντί του. Να παρακαλάμε τους 
εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή 
σχολείου, θέμα υγείας? Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:27 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:04 | Χάρης Να αποσυρθεί το άρθρο 9 και να παραμείνει το 1515 ώς έχει: Η γονική μέριμνα 
του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε 
περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει 
για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:21 | Δανάη Δελή Όσον αφορά τα τέκνα εκτός γάμου, δεν θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται 
τεστ DNA σε περίπτωση που υπάρχει αντιδικία για την πατρότητα; Υπάρχουν περιπτώσεις που ο πατέρας 
αποφεύγει τις ευθύνες του και η μητέρα ταλαιπωρείται με πολλαπλά δικαστήρια, αλλά και περιπτώσεις μητέρων 
που εκούσια αποξενώνουν τον πατέρα και πάλι αυτός καταλήγει σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. Και στις 
δύο περιπτώσεις ο μεγάλος χαμένος είναι το παιδί, που μεγαλώνει χωρίς τον έναν γονέα από υπαιτιότητα του 
άλλου. Επομένως, θα ήταν καλό να αναφέρεται στον νομό η υποχρεωτικοτητα του τεστ DNA με ασφαλιστικά 
μέτρα, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις αποξένωσης. 
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1 Απριλίου 2021, 08:41 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια., ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:08 | Δημητρης Καμακης 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:59 | Σπύρος ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό 
Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 
1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας 
και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 



2630 
 

πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτειά καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 06:48 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(είναι διαρκές έγκλημα). ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! 
 
1 Απριλίου 2021, 03:37 | Αναστάσιος Αργυρός Άρθρο 9 Εφόσον ο πατέρας αναγνωρίζει εκούσια το παιδί του, από 
κοινού και εξίσου να ασκείται η γονική μέριμνα. 
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1 Απριλίου 2021, 02:02 | Θεοδωρος Μπαλτατζής Από κοινού και εξίσου να ανατρέφονται τα παιδιά που εκούσια 
αναγνωρίστηκαν από τους μπαμπάδες. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:22 | Σωτηριος Μπαλης Να μην υπάρχει καμία διάκριση στην άσκηση της γονικής μέριμνας 
από τους γονείς για παιδιά εκτός γάμου, δηλαδή να ασκείται από κοινού και εξίσου και από τους δύο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:13 | Βύρων Ασημακοπουλος Άρθρο 9 Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που 
αναγνωρίζουν τα παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
τους; 
 
1 Απριλίου 2021, 02:52 | Δάρας Αλέξανδρος Το νομοσχέδιο διαφημίστηκε ως λυτρωτής εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων, διαφημίστηκε ως νόμος της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. Μακάρι να γίνει. Όμως περιέχει τα στοιχεία που 
μπορούν να οδηγήσουν πάλι στην ίδια αισχρή κατάσταση που βιώνουμε ως σήμερα. Ξεχωρίζει τους γονείς σε 
«γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο» και σε «γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο». Η αναφορά στη 
διαφορά αυτή γίνεται τόσο πολλές φορές που γίνεται κατανοητό ότι το στοιχείο αυτό θα έχει βαρύνουσα σημασία 
στην αντιμετώπιση από την πολιτεία. Διαβάζοντας το νομοσχέδιο, ανακαλύπτεις και το να «μην διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου». Αυτά τα δύο σε συνδυασμό οδηγούν σε συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης, 
αφού η «καθημερινότητα» καθορίζεται από «το γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο». Δεν είναι συνεπιμέλεια 
αυτό. Όσοι έχουμε υποφέρει τα πάνδεινα για να καταφέρουμε να παίξουμε, έστω στοιχειωδώς το ρόλο του 
πατέρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η λογική ανοίγει διάπλατα το δρόμο για διακρίσεις μεταξύ των γονέων. Δεν θα 
αναφερθώ στο δικό μου παράδειγμα, στη φρίκη που έχω εισπράξει από την αντιμετώπισή μου ως ατόμου που 
στερείται κάθε γονεϊκού δικαιώματος και την αντιμετώπιση του παιδιού μου ως περιουσιακό στοιχείο της μητέρας 
του. Ξέρω ότι υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες πιο φρικτές από τη δική μου. Έχουμε αντιμετωπιστεί ακριβώς έτσι, 
γονείς και παιδιά και ξέρουμε ότι ο νόμος οφείλει να μας προστατεύσει, πράγμα που δεν βλέπω να κάνει. 
Η μόνη μεταβολή που βλέπω, είναι ο καθορισμός του ενός τρίτου στο χρόνο επικοινωνίας. Εάν ισχύσει, θα 
βελτιώσει πολύ τη σημερινή κατάσταση και θα απαλύνει αρκετές από τις πληγές της. Όμως ακόμα και σε αυτήν, 
στη μόνη, έστω λειψή πρόοδο που φέρνει το νομοσχέδιο, η επίμαχη φράση κλείνει με μία περιτέχνως ασαφή 
κατάληξη για τη «μη διατάραξη της καθημερινότητας», που πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε πώς δύναται 
να ερμηνευτεί. Ελπίζω στην πορεία προς την τελική μορφή του, ο νόμος να κινηθεί προς τη ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Στο 
Άρθρο 18 αναφέρεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στις ήδη ρυθμισμένες υποθέσεις και απαιτείται εκ 
νέου προσφυγή στο δικαστήριο. Εφόσον μιλάμε για υποθέσεις που ο χρόνος είναι το σημαντικότερο στοιχείο 
(χρόνος που απομένει έως την ενηλικίωση, χρόνος επικοινωνίας τέκνου-γονέα), είναι αυτονόητο ότι η εκ νέου 
ρύθμιση πρέπει να γίνεται με διαδικασίες κατεπείγοντος (ασφαλιστικά μέτρα;) και όχι με πολύχρονες διαδικασίες 
που θα καταδικάζουν τα παιδιά μας να ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα που πια δεν θα υπάρχει. Για να 
αποφευχθούν τέτοιες κωμικοτραγικές καταστάσεις, ζητάμε το αυτονόητο, την άμεση εφαρμογή των όποιων 
ευεργετημάτων του νόμου προς τα παιδιά μας και προς εμάς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ανάγκη της κοινωνίας. Όλο 
το προηγούμενο διάστημα, που η συνεπιμέλεια τέθηκε ως δημόσιο θέμα διαλόγου, διαπιστώθηκε α) ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων την επιθυμεί και β) ότι σε επίπεδο επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης, η 
συνεπιμέλεια υπερτερεί κατά πολύ οποιασδήποτε εναντίον της άποψης. Κυρίες και κύριοι αρμόδιοι, παρακαλώ 
πάρτε υπόψη σας τις νομικές προτάσεις που προωθούν τη συνεπιμέλεια. Ό,τι κι αν αποφασίσετε, θα μας μείνει 
αξέχαστο. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:42 | Κατερινα Μπακογιαννη Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη 
μητέρα. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:39 | Βασιλική Αποστολοπουλου Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις 
την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
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1 Απριλίου 2021, 02:16 | Κική Μπαϊρακτάρη Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:29 | Ιωάννης Μουστάκας Το Άρθρο 9 θα πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να καλύπτει και τα 
τέκνα των οποίων οι γονείς δεν έχουν τελέσει γάμο. Ακολούθως προτείνεται:(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 01:56 | Παναγιώτης Αρμούτης Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:05 | Χριστίνα Μουζη «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν 
το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
1 Απριλίου 2021, 01:10 | Ιωαννα Μοδεστου Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους 
ενέργειες να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:50 | Κωνσταντίνος Αποστολιδης Άρθρο 9 Εφόσον ο πατέρας αναγνωρίζει εκούσια το παιδί 
του, από κοινού και εξίσου να ασκείται η γονική μέριμνα. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:21 | Kατερίνα Καπερναράκου Με το νέο άρθρο, αυτό που αλλάζει στην περίπτωση των 
άγαμων μητέρων που έχουν τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, είναι ότι οι γυναίκες αυτές, στην περίπτωση που 
χωρίσουν από τον σύντροφό τους και διακοπεί η συμβίωσή τους, θα επιβαρύνονται πλέον με ένα δικαστήριο – 
πολυέξοδο και χρονοβόρο- προκειμένου να αναλάβουν, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, την αποκλειστική επιμέλεια 
του τέκνου τους και το ανήλικο τέκνο τους να εξακολουθεί να διαμένει μαζί τους, κάτι που με τον ισχύοντα νόμο 
ήταν περιττό, αφού κάτι τέτοιο προβλεπόταν από το ίδιο το άρθρο 1514 ΑΚ. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:50 | Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:04 | Μαρία Γιαννακού Αρθρο 1515 A.K. : «Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού και εξίσου (1) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 
του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί 
γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το 
δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα. ( 2) ».ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :( 1) και εξίσου 
( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:20 | Ανεζα Αρβανιτακη Άρθρο 9 Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους 
ενέργειες να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:33 | Σοφία Αραπατζογλου Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
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31 Μαρτίου 2021, 23:45 | Πολυξενη Απακη Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:21 | Ελένη Ε Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:57 | Σοφία Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:18 | Σωτηρία Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:54 | Κώστας Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:36 | Δήμος Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:07 | Δημήτρης Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:47 | Εύα Στην περίπτωσή μου ειναι απαραδεκτο κ αδικο να αποφασιστει συνεπιμελεια. Οταν 
για 9 μηνες μετα το χωρισμο (εκτος γαμου, απλα με αναγνωριση τεκνου 3 μηνες μετα τη γεννηση) παρακαλουσα 
κυριολεκτικα να εχει επικοινωνια με το παιδι κ με το ζορι ηρθαν σε επαφη 5 φορες, οταν μετα τη μετακομιση σε 
αλλη πολη εξαφανιστηκε εντελως (ηταν απο πριν βεβαια,μα επαψα εγω να παρακαλαω) κ μετα απο 8 επιπλεον 
μηνες εμφανιστηκε ξαφνικα κ ζητησε να επικοινωνησει απο καμερα κ εκανα το λαθος να το επιτρεψω πριν 
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συμβουλευτουμε παιδοψυχολογο για την ομαλη προσεγγιση, με αποτελεσμα το παιδι να μη μπορει να κοιμηθει 
απο εφιαλτες κ ουρλιαχτα. Την επομενη μιλησα με παιδοψυχολογο κ αφου του μετεφερα οσα μου ειπε ωστε να 
υπαρχει σταθερη επικοινωνια κ πως πρεπει κ εκεινος να μιλησει με την ειδικο για συμβουλες κ κατευθυνση, με 
κατηγορησε πως τον παρουσιαζω ως αδιαφορο πατερα κ ειπε κατα λεξη «κομμενες οι επαφες, δε θελω ποτε 
ξανα». 6 μηνες μετα το συμβαν κ αφου επεστρεψα για λιγες μερες σε εκεινη την πολη κ τον ενημερωσα, ζητησε 
να «ετοιμασω» το παιδι για να το παρει. Αρνηθηκα να παρει το νηπιο μονο του για προφανεις λογους κ ειπα θα 
ειμαι κ εγω μαζι γιατι μαζι μου αισθανεται ασφαλεια, δε γινεται να φυγει με εναν «αγνωστο» στην ουσια. Περα 
απ αυτο, να μιλησουμε μαζι κ με παιδοψυχολογο για να μας συμβουλευσει. Αρνηθηκε ξανα κ δε θελησε να τον 
δει τελικα. Απο τοτε, περασαν αλλοι 6 μηνες κ τοτε επικοινωνησα εγω λογω καθυστερησης καταβολης διατροφης 
κ εδεησε να ρωτησει πώς ειναι το παιδι μου. Ειναι τραγικο να δωθει συνεπιμελεια σε τετοιες περιπτωσεις. Γιατι 
περαν της πληρους αδιαφορίας, δεν ειχα ποτε τη δυναμη να παω να καταγγειλω το ξυλοδαρμο που δεχομουν, τη 
λεκτικη κ ψυχολογικη βια, την τοξικοτητα κ απολυτη χειριστικοτητα προσωποποιημενη. Σε μενα κ το παιδι. Γιατι 
λοιπον να δωθει συνεπιμελεια σε εναν τετοιο «ανθρωπο»? Δε μπορω να καταλαβω το σκεπτικό οσων θελουν να 
περασουν ενα τετοιο νομοσχεδιο. Αυτη ειναι η δικαιοσυνη? Αυτο ειναι το συμφερον του παιδιου? Να μεγαλωσει 
θεωρωντας φυσιολογικη την κακομεταχειριση κ την αδιαφορία απο τον ενα βιολογικο γονεα κ να αναγκαζεται να 
μενει κ μαζι του ενω δεν το θελει? Να κανει δυσκολη τη ζωη μιας μανας που παλεύει να μεγαλωσει κ να αναθρεψει 
εναν ανθρωπο χωρις ψυχολογικα προβληματα, απλα κ μονο λογω εγωισμου του? Ειμαι πληρως απογοητευμένη 
κ τρομοκρατημένη. Ευχομαι με ολη μου τη ψυχη να μην περασει. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:22 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 



2635 
 

προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:59 | Ζαχαρίας ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
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Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 
5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και 
διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια 
(δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην 
αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα του παιδιού να έχει ίσο χρόνο επικοινωνιάς – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και 
υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές 
μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο 
κατοικίας του παιδιου.́ 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις 
μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:19 | Δημήτρης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Αρθρο 1515 A.K. : «Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων 
του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, 
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, 
στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, 
εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να 
αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.( 2 ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται 
εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη 
«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:18 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κοινή γονική μέριμνα σε 
όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου χωρίς διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο 
πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 1515 
να τεθεί ως εξής Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και 
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παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή 
δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες 
αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν 
ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:29 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:39 | ΕΙΡΗΝΗ Άρθρο 9 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται με οποιοδηποτε ενδεδειγμενο τροπο, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού με τη μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:16 | ΕΙΡΗΝΗ Άρθρο 9 Άρθρο 1515 Τεκ́να γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται με οποιοδηποτε ενδεδειγμενο τροπο, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί 
από κοινού με τη μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:09 | Ο.Ο. Όσες έχουμε παιδιά εκτός γάμου, οι περισσότερες δεχτηκαμε απειλές και 
εκβιασμούς για έκτρωση. Και τώρα θα τους δώσετε τη δύναμη να μας εκδικηθούν? Ούτε στο σχολείο δεν θα 
μπορούμε να τα γράψουμε… 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:05 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:09 | Ο.Π. Ένα νομοσχέδιο για τα παιδιά είναι τόσο δυνατό όσο δυνατή είναι και η προστασία 
του πιο αδύναμου μέλους του. Αυτό το νομοσχέδιο είναι τόσο αδύναμο όση και η αδυναμία προστασίας του πιο 
αδύναμου μέλους του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:21 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
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Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:59 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου 
χωρίς διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις 
διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:30 | Μαρία Καπερώνη Αρθρο 1515 A.K. : «Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ( 9 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού 
Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 10 
) ».ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :( 9 ) και εξίσου 
( 10 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:53 | Μαρια Γιαγια – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:24 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
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δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:14 | Κωνσταντίνος Από Κοινού και ΕΞΙΣΟΥ στα αναγνωρισμένα παιδιά Εκτός γάμου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:33 | Eύη Μικροπούλου Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του πρέπει να έχει 
ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:04 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:52 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:37 | Γεώργιος Ψωμιάδης «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:30 | Μαρκέλλα Μηνά Εφόσον ο πατέρας αναγνωρίζει εκούσια το παιδί του, από κοινού και 
εξίσου να ασκείται η γονική μέριμνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:13 | Γιάννα Λ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:57 | Δημήτρης Λ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η  ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:25 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
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και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
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επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:48 | Feka Eirini Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρις́ γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:33 | Μαρία Κ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:13 | Βαγγέλης Κ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:01 | Ιωάννης Τ Τέκνα εκτός γάμου Άρθρο 1515 Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός γάμου 
πρέπει να απολαμβάνει κοινής ανατροφής από τους δύο γονείς εκτός αν συντρέχουν λόγοι αντίθετοι προς το 
συμφέρον του παιδιού και μόνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:42 | Αθηνά Μερτζάνη Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που αναγνωρίζουν τα 
παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους;; 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:57 | Λίτσα Γ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:33 | Απόστολος Α Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός 
γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ 
του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:39 | Δημήτρης Π Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
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31 Μαρτίου 2021, 21:37 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν, παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:24 | Μιχάλης Π Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:41 | Γιάννης Φ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:08 | Γιάννα Φ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
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άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:54 | Λεττα Μελισσαροπουλου Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την ανέλαβαν εκούσια, οφείλει το κράτος να τους δίνει την 
δυνατότητα να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών τους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:22 | Νίκος Φ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:06 | Μαρία Φ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:40 | Μαρία Σ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:34 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 



2648 
 

πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:20 | Κώστας Σ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:28 | Αννα Μαύρου Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους ενέργειες 
να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:34 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
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επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:31 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:50 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) 
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
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παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:46 | Νώντας Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρις́ γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:35 | Bill Vassilis Κύριε Τσιάρα διασφαλίστε την φροντίδα, το μεγάλωμα και την υγιή 
ανάπτυξη σωματική και ψυχική των παιδιών, όταν οι γονείς τους αποφασίζουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς 
δρόμους στην προσωπική τους ζωή μέσα από το πρίσμα της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 
Μετά τον χωρισμό του, το ζευγάρι, οι ΓΟΝΕΙΣ, θα γνωρίζουν και θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και 
τις κοινές τους ευθύνες απέναντι στα παιδιά τους και δεν θα δυστροπούν ελπίζοντας και περιμένοντας μήπως ο 
Δικαστής δώσει κάτι παραπάνω η κάτι λιγότερο αντίστοιχα, στον δε ενδιάμεσο χρόνο, τον χρόνο της δημοσίευσης 
της απόφασης, η γονεϊκή αποξένωση θα καλπάζει… Ο Δικαστής να είναι αυτός που θα δώσει κάτι παραπάνω η 
κάτι λιγότερο, όταν οι γονείς δεν είναι ικανοί, δεν θέλουν η δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα γονεϊκά τους 
καθηκοντα. Κύριε Τσιάρα αφουγκραστείτε την κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα, τους Ψυχολόγους, τους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ το οποίο, όπως γνωρίζεται και η χωρά μας έχει συνυπογράψει, όλοι τους 
συνηγορούν με την ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, τον ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ και την ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, διασφαλίζοντας με το 
τρίπτυχο αυτό το ΣΥΜΦΕΡΟΝ των ΠΑΙΔΙΩΝ, τους αυριανούς ενήλικες της χώρας μας. Σας εφιστώ την προσοχή και 
Σας υπενθυμίζω το ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Άρθρο 5 Ενόψει των ανωτέρω, 
η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη : 5.3. για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ισότητα των γονέων έναντι των 
παιδιών τους, τόσο στη νομοθεσία τους όσο και στις διοικητικές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κάθε 
γονέας έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και 
την ανάπτυξη των παιδιών τους, προς το βέλτιστο συμφέρον τους 5.4. να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε 
διαφορά μεταξύ των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή 
όχι. 5.5. να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το 
χωρισμό, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της 
ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών. 
5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα που το αφορούν αφού κριθεί ότι έχει 
την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις. 5.9. να ενθαρρύνουν κατά περίπτωση, την 
ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των οικογενειακών υποθέσεων που αφορούν τα παιδιά, ιδίως με τη 
θέσπιση υποχρεωτικής ενημερωτικής συνάντησης με εντολή του δικαστή, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους 
γονείς για το γεγονός ότι η εναλλασσόμενη κατοικία μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σύμφωνα με το βέλτιστο 
συμφέρον του τέκνου, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας λύσης, εξασφαλίζοντας ότι οι 
διαμεσολαβητές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ενθαρρύνουν την πολύ – επιστημονική συνεργασία. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:04 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός 
γάμου χωρίς διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του 
στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην 
μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο 
πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 
1514 του Α.Κ.. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:39 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
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περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτειά καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:17 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
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μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:28 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΛΙΡΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
,ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!!ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΜΑΖΙ!!ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:47 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν… γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
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γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:22 | maria karampela Στην διάταξη αυτή εισάγεται η πρόβλεψη της άσκησης της γονικής 
μέριμνας και από τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα εφόσον αυτός δεν αντιδίκησε στην δίκη της αναγνώρισης του 
τέκνου. Στην ισχύουσα μορφή ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας είναι φορέας της γονικής μέριμνας αλλά την ασκεί 
μόνον αν η μητέρα έχει εκπέσει ή αν αυτή δε μπορεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων. Ενώ η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ως σκοπό του άρθρου τη θέσπιση της 
δυνατότητας για τον πατέρα που έχει εναχθεί με αγωγή αναγνώρισης πατρότητας να ζητήσει από το Δικαστήριο 
να ασκεί από κοινού με την μητέρα την γονική μέριμνα του τέκνου (κάτι που προβλέπεται ήδη τον Αστικό Κώδικα), 
τελικά αυτό που επιχειρεί να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο είναι η μέχρι τώρα ρύθμιση περί άσκησης της 
γονικής μέριμνας αποκλειστικά από την μητέρα εκουσίως αναγνωρισμένου τέκνου εκτός γάμου! Η σύγχρονη 
οικογένεια μπορεί να στηρίζεται και σε ένα συναινετικό μοντέλο ελεύθερης συμβίωσης των γονέων. Το ζήτημα 
ωστόσο δημιουργείται σε περιπτώσεις που το τέκνο δεν έχει προκύψει μέσα από έναν σταθερό δεσμό των γονέων 
του και εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος, στην περίπτωση τυχαίας ερωτική συνεύρεσης από όπου προέκυψε μια 
κυοφορία, η μητέρα να έχει επιφυλάξεις και να αποτρέπεται τελικά να συναινέσει σε μια εκούσια αναγνώριση 
του τέκνου, υπό τη αγωνία ότι δεν είναι σίγουρη για την συνολική συμπεριφορά του πατέρα κατά την ενάσκηση 
από κοινού της γονικής μέριμνας του τέκνου. Δεν πρέπει συνεπώς να νομοθετηθεί η κατά τεκμήριο συν-άσκηση 
της γονικής μέριμνας σε περιπτώσεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνων αλλά να προβλέπεται η δικαστική ρύθμιση 
της κοινής άσκησης γονικής μέριμνας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:27 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΝΤΑΣ (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:25 | Καλλίνα Δ. Τα παιδιά εκτός γάμου που έχουν αναγνωριστεί από τον πατέρα τους δεν 
έχουν τίποτα το διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιδιά. Χώρισαν οι γονείς μεταξύ τους. ΟΧΙ τα παιδιά από τον 
μπαμπά τους. Αν μένουν κοντά οι γονείς, τίποτα λιγότερο από Συνεπιμέλεια των τέκνων. Αν τους χωρίζει 
χιλιομετρική απόσταση, οι γονείς να μοιράζονται τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών και να πραγματοποιούν τις 
μετακινήσεις εναλλάξ από 50-50. Αυτό θα ήταν δικαιοσύνη. Τέλος στο καθεστώς Αποκλειστικής Επιμέλειας. Και 
επιτέλους να μπουν κριτήρια στο ύψος της διατροφής. Έλεος με τις παράλογες απαιτήσεις που γίνονται δεκτές 
από τους δικαστές χωρίς να τις εξετάσουν. Ο χρόνος που θα περνάει κάθε παιδί με τον κάθε γονέα του δεν δύναται 
να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά την σχολική περίοδο και 1/2 σε όλες τις σχολικές διακοπές, δηλαδή το 
καλοκαίρι 45 μέρες στον μπαμπά και 45 στην μαμά. Από το άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει ν’ 
αφαιρεθούν οι λέξεις «με αγωγή που άσκησε ο πατέρας» και ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος. Κάθε παιδί που 
γεννήθηκε εκτός γάμου και με οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρίζεται ν’ απολαμβάνει της ανατροφής και από τους 
δύο γονείς του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. 
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31 Μαρτίου 2021, 20:46 | ΕΦΗ ΔΡΙΤΣΑ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ!!ΠΡΕΠΕΙ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ.ΟΤΑΝ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ, ΔΕΝ ΖΕΙ ΜΑΖΙ(ΧΩΡΙΣΟΥΝ), ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!!ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΞΟΔΕΨΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ?ΟΛΑ ΑΠΟ ΜΙΣΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΝΑ ΤΟ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΠΑΤΕΡΑ!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:54 | Μαρία Β Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:05 | Γιάννης Β Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:57 | Μαρία Κυριακοπούλου Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με 
τη μητέρα.Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους 
δύο γονείς, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι 
οπισθοδρομική. Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών 
της Ευρώπης και το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:25 | Λευτέρης Κυριακόπουλος Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα 
με τη μητέρα. Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους 
δύο γονείς, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι 
οπισθοδρομική. Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών 
της Ευρώπης και το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:27 | Μαρία Β Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα. Είναι 
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:06 | Γιάννης Β Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα. 
Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται 
έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 



2655 
 

είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:30 | Μιχάλης Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης 
εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 
εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της 
αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:53 | Μηνάς ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει ίσο χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά 
και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν! ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! Από κοινού και εξίσου γονική 
μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά 
δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε 
περίπτωση παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:05 | Λουκία Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης 
εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 
εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
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αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της 
αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:46 | Πέτρος Ν Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης 
εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 
εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της 
αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:35 | Κωνσταντίνα Ισόχρονη από κοινού γονική μέριμνα για τα εκτός γάμου παιδιά. Πρέπει 
να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά 
δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:05 | Χρήστος Ισόχρονη από κοινού γονική μέριμνα για τα εκτός γάμου παιδιά. Πρέπει να 
καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής 
απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:26 | Δήμητρα Β. Το οικογενειακό, για να ειναι κ «δίκαιο» θα πρέπει να λαμβάνοντας υπ’ 
οψην και να προστατεύουντε όλα τα μέλη το ίδιο. Δεν γίνεται να λέμε κρίμα κρίμα η μαμά που δεν της 
καταβάλλεται η διατροφή κ να μην αναγνωρίζουμε το κρίμα ενός πατέρα να αναγνωρίσει κ να συμβάλλει στην 
ανατροφή του παιδιού του (βλ. υπόθεση Μάριου Κουρεμπη). Κρίμα κ άδικο είναι κ τα δύο παραδείγματα αλλά 
μόνο για το 1ο μέριμνα το έως τώρα οικογενειακό «δικαιο». Φέρεται κ εσείς ευθύνη που αυτό το παιδί θα 
χρειαστεί παιδοψυχολογο για το αυτονόητο, να γνωρίζει κ να ζει με τη παρουσία του πατέρα του. Επίσης, με έναν 
σωστό νόμο, προστατεύοντε και οι μητέρες που οι πατεράδες τις παρατουν και οι πατεράδες που θέλουν να 
συμμετέχουν στο μεγάλωμα του παιδιού τους και οι εξαπατημένοι σύζυγοι που μεγαλώνουν παιδιά άλλων για 
χρόνια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:35 | Θεανώ Ισόχρονη από κοινού γονική μέριμνα για τα εκτός γάμου παιδιά. Πρέπει να 
καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής 
απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:19 | Γιάννης Ισόχρονη από κοινού γονική μέριμνα για τα εκτός γάμου παιδιά. Πρέπει να 
καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής 
απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:22 | Μαρίνος Α Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ και ισόχρονη άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου, 
ενδοικογενειακή βία κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει ίσο χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
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δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. Τέλος, πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:09 | Ελένη Α Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ και ισόχρονη άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου, 
ενδοικογενειακή βία κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει ίσο χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. Τέλος, πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:43 | Μελίνα Α Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους ενέργειες να 
ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα.  
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31 Μαρτίου 2021, 19:13 | Μανόλης Α Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους ενέργειες να 
ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 18:58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝ Στο Άρθρο 1515 A.K. «……Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια 
ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:42 | Αναστασία ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:10 | Αγγελος ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
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έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:13 | Μενέλαος Π Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα. 
Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται 
έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:37 | Μαρίνα Π Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα. 
Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται 
έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:09 | Μαριλένα Κ Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα. 
Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται 
έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
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31 Μαρτίου 2021, 18:37 | Σωτήρης Κ Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα. 
Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται 
έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:50 | Giannis Στην διάταξη αυτή εισάγεται η πρόβλεψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
και από τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα εφόσον αυτός δεν αντιδίκησε στην δίκη της αναγνώρισης του τέκνου. Στην 
ισχύουσα μορφή ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας είναι φορέας της γονικής μέριμνας αλλά την ασκεί μόνον αν η 
μητέρα έχει εκπέσει ή αν αυτή δε μπορεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Ενώ η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ως σκοπό του άρθρου τη θέσπιση της δυνατότητας 
για τον πατέρα που έχει εναχθεί με αγωγή αναγνώρισης πατρότητας να ζητήσει από το Δικαστήριο να ασκεί από 
κοινού με την μητέρα την γονική μέριμνα του τέκνου (κάτι που προβλέπεται ήδη τον Αστικό Κώδικα), τελικά αυτό 
που επιχειρεί να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο είναι η μέχρι τώρα ρύθμιση περί άσκησης της γονικής μέριμνας 
αποκλειστικά από την μητέρα εκουσίως αναγνωρισμένου τέκνου εκτός γάμου! Η σύγχρονη οικογένεια μπορεί να 
στηρίζεται και σε ένα συναινετικό μοντέλο ελεύθερης συμβίωσης των γονέων. Το ζήτημα ωστόσο δημιουργείται 
σε περιπτώσεις που το τέκνο δεν έχει προκύψει μέσα από έναν σταθερό δεσμό των γονέων του και εδώ ελλοχεύει 
ο κίνδυνος, στην περίπτωση τυχαίας ερωτική συνεύρεσης από όπου προέκυψε μια κυοφορία, η μητέρα να έχει 
επιφυλάξεις και να αποτρέπεται τελικά να συναινέσει σε μια εκούσια αναγνώριση του τέκνου, υπό τη αγωνία ότι 
δεν είναι σίγουρη για την συνολική συμπεριφορά του πατέρα κατά την ενάσκηση από κοινού της γονικής μέριμνας 
του τέκνου. Δεν πρέπει συνεπώς να νομοθετηθεί η κατά τεκμήριο συν-άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περιπτώσεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνων αλλά να προβλέπεται η δικαστική ρύθμιση της κοινής άσκησης 
γονικής μέριμνας. 
Απόσυρση νομοσχεδίου τώρα! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:36 | Μαριάννα Θεοφίλου ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. Αρθρο 1515 A.K. : «Η 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα 
του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως 
τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο 
πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2 ) »ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η 
διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», 
εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου 
ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου 
τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. 
για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει 
να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά 
δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:28 | Γιώργος Θεοφίλου ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. Αρθρο 1515 A.K. : «Η γονική 
μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα 
άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο 
πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2 ) »ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η 
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διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», 
εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου 
ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου 
τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. 
για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει 
να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά 
δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:03 | Αριστείδης Κατσαρός ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. Αρθρο 1515 A.K. : «Η 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα 
του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως 
τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο 
πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2 ) »ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η 
διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», 
εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου 
ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου 
τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. 
για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει 
να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά 
δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:26 | Ουρανία ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. Αρθρο 1515 A.K. : «Η γονική μέριμνα 
του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 
και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός 
δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. 
Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. ( 2 ) »ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ 
Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα 
τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 
1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και 
εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η 
διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:23 | Αναστοπούλου Διονυσία Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα.( 2 ) 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 
καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός 
γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. 
Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση 
της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 
47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
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31 Μαρτίου 2021, 18:31 | A.A Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, 
είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε 
την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων 
αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι 
νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται 
μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν 
νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη 
δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, 
που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες 
που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην 
ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2. Να συσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. 3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή. 4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:04 | Πέτρος Αναστόπουλος Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα.( 2 ) 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 
καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός 
γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. 
Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή 
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δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση 
της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 
47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:58 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:42 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:58 | Ασπασία Καλογιάννη ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Αρθρο 1515 A.K.: «Η 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα 
του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως 
τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο 
πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 



2664 
 

διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2 ) »ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η 
διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», 
εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου 
ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου 
τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. 
για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει 
να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά 
δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:45 | Α.Α Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο 
πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. Η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, 
ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ.. Η ποσοτική 
συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην 
οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις 
που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, 
μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. Γεννώνται, εξάλλου, 
σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει ολόκληρο τον 
χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες των σχολικών 
του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες μεγαλοστομίες της 
σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του άρθρου 13 (το 1/3 του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά διαστήματα των διακοπών 
καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. 
Αν για παράδειγμα ως βάση για τον παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το 
σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου (7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το 
παιδί από την Παρασκευή ώρα 14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια 
γονέα όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 
Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί 
με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, 
οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο 
χρόνος επικοινωνίας του γονέα με το καθένα διαφοροποιείται. Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου 
για ζήτημα μη οικονομικό. Πιο λογικό θα ήταν ενα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. 
Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν με την ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων  και οικογενειακών θεμάτων 
και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα . Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το 
ζήτημα του ‘’ χρόνου’’ Εάν δεν  αναφέρεται στο συνολικό ελεύθερο χρόνο  αλλά αναφορά το συνολικό χρόνο ( 
δηλαδή το 24ωρο )τότε είναι προφανώς ρύθμιση ανέφικτη και θα μείνει ́ ΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν 
μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά 
πρέπει να πάνε σχολείο να μάθουν ξένες γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές 
δραστηριότητες και βεβαίως να μη στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη  
αποτελεί λογικό άτοπο. Στις διατάξεις για την γονική μέριμνα (Α.Κ. 1513 και 1514) το νομοσχέδιο επιχειρεί την 
σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και την μεταβολή της από δικαίωμα και υποχρέωση αναγκαστικού δικαίου 
σε ιδιωτική υποχρέωση δεκτική διάθεσης και μεταβίβασης. Έτσι, λοιπόν, αφού με το άρθρο 1513 καθιερώνει τον 
ορισμό «… και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα». Εδώ χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή. Κατ αρχήν διότι η διατύπωση της «εξίσου άσκησης» είναι εκείνη, η οποία μετατρέπει σε 
διαιρετή την υποχρέωση γονικής μέριμνας και ανοίγει τον δρόμο για την δυνατότητα ανακατανομής απόσπασης, 
μεταβίβασης, διάθεσης και διευρυμένης μερικής αφαίρεσης. Το άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό 
στον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο. ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων 
όπως αυτά της ελευθερίας μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και 
συνιστά  υπέρμετρη επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να 
μην αλλάζει ουσιωδώς η επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο 
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από όλα τα ανωτέρω συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να 
συναινέσει στην αλλαγή κατοικίας του τέκνου του,  δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος 
την επιμέλεια του, πράγμα που καταλήγει στο λογικό άτοπο και  παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην 
επιθυμεί να αναλάβει την καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει 
αναλάβει την επιμέλεια)  την μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε,  όταν κρίνεται  είτε συναινετικά είτε 
δικαστικά ο ένας γονέας ως καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται 
αυτομάτως ακατάλληλος όταν αποφασίζει να μετοικήσει! Αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που 
υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από 
την μέχρι σήμερα κατοικία του! Να αποσυρθεί! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:01 | Ιορδάνης Νικολαϊδης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Αρθρο 1515 A.K.: «Η 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα 
του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως 
τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο 
πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2 ) »ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η 
διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», 
εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου 
ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου 
τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. 
για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει 
να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά 
δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:12 | Μαρία Νικολαίδη Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. ( 2 ) 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 
καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός 
γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. 
Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση 
της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 
47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:51 | Μαρίνος Καλογιάννης Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. ( 2 
)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : 
( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των 
άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης 
εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους 
των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει 
ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής 
μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:59 | Νικος μπελαλης Η γονική μέριμνα του ανηλίκου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων 
του ή εκτός ελεύθερης ένωσης, ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά με 
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αγωγή που άσκησε ο πατέρας , αποκτά τη γονική μέριμνα και ο πατέρας την οποία, συμπεριλαμβανομένης της 
επιμέλειας, ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Σε περίπτωση που γονείς δεν ζουν μαζί εφαρμόζονται αναλόγως τα 
άρθρα 1513 και 1514.Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας αυτός δεν ασκεί 
γονική μέριμνα, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των μερών. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλει το συμφέρον του 
τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά ύστερα από αίτηση του πατέρα». Σύμφωνα με τις σύγχρονες οικογενειακές 
και κοινωνικές συνθήκες όπου και όταν δεν έχει τελεσθεί γάμος οι γονείς ζουν πολύ συχνά ως οικογένεια μαζί με 
τα τέκνα τους, ο πατέρας που εμπράκτως επέδειξε ενδιαφέρον για τα τέκνα με την εκούσια αναγνώριση ή τη 
δικαστική αναγνώριση κατόπιν αιτήσεως του, έχει δικαίωμα και υποχρεωση κοινής γονικής μέριμνας και 
επιμέλειας των ανηλίκων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:19 | melina Είναι τραγική η εξίσωση των γονέων εκτός γάμου με εκείνους εντός γάμου, που 
επιχειρείται, γιατί, ας μη γελιόμαστε, τη διασφάλιση του συμφέροντος του γονέα και εν προκειμένω του πατέρα, 
επιθυμεί διακαώς να νομοθετήσει το παρόν σχέδιο νόμου. Οι περιπτώσεις είναι άπειρες και διαφορετικές για τις 
εκτός γάμου γεννήσεις. Δεν μπορεί ο πατέρας που υπήρξε κακοποιητικός (σεξουαλικά, ψυχολογικά ή σωματικά) 
απέναντι στην εγκυμονούσα μητέρα θέτοντας εν δυνάμει σε κίνδυνο το ίδιο το παιδί που εκείνη κυοφορούσε, να 
εξισώνεται και να αποκτά ίσα δικαιώματα με πατεράδες που ζουν και μεγαλώνουν με τα παιδιά τους μέχρι να 
χωρίσουν. Οι γυναίκες που βρίσκουν την δύναμη να απεμπλακούν από νοσηρές σχέσεις και τα παιδιά, που με όλη 
τη δύναμη του σώματος και της ψυχής τους μεγαλώνουν, κάνοντας τα ευτυχισμένα, τίθενται σε ομηρία με τον 
νόμο αυτό.Παιδί-βαλίτσα λοιπόν, σε έναν γονέα που ενδιαφέρεται και κόπτεται όταν βρει το χρόνο; Όταν το 
θεωρήσει κοινωνική καταξίωση; Όταν θελήσει να ξανακακοποιήσει/εκβιάσει την μητέρα; Να παραμείνει το άρθρο 
για τα τέκνα εκτός γάμου ως είχε στο ισχύον νομικό πλαίσιο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:15 | Φώτης. Μ. Αρκετά σωστό άρθρο. 
 

31 Μαρτίου 2021, 17:12 | Θεοχαρίτσα Ταμπάκη Το άρθρο 9 προτείνω να τροποποιηθεί ως εξής:➢ Άρθρο 9 
«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:16 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
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επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (της εκφοράς ψευδών κατηγοριών). 10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΙΣΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 50/50. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:00 | Νικόλαος Απέργης Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:24 | Γεώργιος Αντωνόπουλος Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις 
την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:55 | Χρήστος Αντωνιάδης Άρθρο 9 Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του 
πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:19 | Ντόρα Πως προστατεύονται οι επιζώσες έμφυλης βίας – εντός ή εκτός γάμου – και τα 
παιδιά τους με αυτό το σχέδιο νόμου; Γιατί να επιβάλλεται δια νόμου η καθημερινή επαφή μιας γυναίκας με τον 
κακοποιητή της; Γιατί να πρέπει κάθε επιζώσα να αγωνιά κάθε λεπτό που ο κακοποιητής περνάει με το παιδί της; 
Σε μια εποχή που τα ποσοστά γυναικοκτονιών έχουν εκτοξευτεί, οποιοδήποτε νομοσχέδιο δεν έχει ειδική 
πρόβλεψη, για αυτές τις περιπτώσεις είναι οπισθοδρομικό. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:31 | Κώστας Ανεμουδης Άρθρο 9 Εφόσον ο πατέρας αναγνωρίζει εκούσια το παιδί του, από 
κοινού και εξίσου να ασκείται η γονική μέριμνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:08 | Γιώργος Ανδρουλάκης Άρθρο 9 Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που 
αναγνωρίζουν τα παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
τους; 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:44 | Θωμαή Σ. Δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής DNA γρήγορα ώστε να μην χάνουν χρόνο 
τα παιδιά από τους γονείς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:06 | Παυλος Ανδρεου Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:09 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ Στην διάταξη αυτή εισάγεται η πρόβλεψη της άσκησης της γονικής 
μέριμνας και από τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα εφόσον αυτός δεν αντιδίκησε στην δίκη της αναγνώρισης του 
τέκνου. Στην ισχύουσα μορφή ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας είναι φορέας της γονικής μέριμνας αλλά την ασκεί 
μόνον αν η μητέρα έχει εκπέσει ή αν αυτή δε μπορεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων. Ενώ η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ως σκοπό του άρθρου τη θέσπιση της 
δυνατότητας για τον πατέρα που έχει εναχθεί με αγωγή αναγνώρισης πατρότητας να ζητήσει από το Δικαστήριο 
να ασκεί από κοινού με την μητέρα την γονική μέριμνα του τέκνου (κάτι που προβλέπεται ήδη τον Αστικό Κώδικα), 
τελικά αυτό που επιχειρεί να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο είναι η μέχρι τώρα ρύθμιση περί άσκησης της 
γονικής μέριμνας αποκλειστικά από την μητέρα εκουσίως αναγνωρισμένου τέκνου εκτός γάμου! Η σύγχρονη 
οικογένεια μπορεί να στηρίζεται και σε ένα συναινετικό μοντέλο ελεύθερης συμβίωσης των γονέων. Το ζήτημα 
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ωστόσο δημιουργείται σε περιπτώσεις που το τέκνο δεν έχει προκύψει μέσα από έναν σταθερό δεσμό των γονέων 
του και εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος, στην περίπτωση τυχαίας ερωτική συνεύρεσης από όπου προέκυψε μια 
κυοφορία, η μητέρα να έχει επιφυλάξεις και να αποτρέπεται τελικά να συναινέσει σε μια εκούσια αναγνώριση 
του τέκνου, υπό τη αγωνία ότι δεν είναι σίγουρη για την συνολική συμπεριφορά του πατέρα κατά την ενάσκηση 
από κοινού της γονικής μέριμνας του τέκνου. Δεν πρέπει συνεπώς να νομοθετηθεί η κατά τεκμήριο συν-άσκηση 
της γονικής μέριμνας σε περιπτώσεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνων αλλά να προβλέπεται η δικαστική ρύθμιση 
της κοινής άσκησης γονικής μέριμνας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:38 | Βασίλης Αναστασίου Άρθρο 9 Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές 
τους ενέργειες να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:54 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:51 | Αγάπη Κάθε παιδί δικαιούται να ξέρει το γονιό του από την πρώτη μέρα…. Ο κος 
ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ είναι μια περίπτωση που γνώρισα μέσα από το διαδίκτυο όπου δεν έχει δει το παιδί του 
γιατί απλά η μητέρα δεν του το επιτρέπει. Με την ισχύουσα κατάσταση, εφόσον η μητέρα αντιδικεί, αρνείται να 
αναγνωριστεί ένα παιδί από τον πατέρα, πρέπει να κινηθείς με αγωγή αναγνώρισης ,πράγμα που παίρνει το 
ελάχιστο 3 έως και 12 χρόνια…Με ξαφνιάζει ότι στην περίπτωση του κου Κουρεμπή Μάριου δεν «κινείται» κάτι 
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για το αυτονόητο που διεκδικεί, να δει και να ζήσει στιγμές με το παιδί του . Το εγγενές δικαίωμα του παιδιού στη 
ζωή και την υγιή ψυχοκοινωνική και σωματική ανάπτυξη είναι άραγε να ζει με τον ένα γονιό και να μην γνωρίζει 
την ύπαρξη του άλλου ; Σίγουρα ένας γονιός που κάνει προσβολή πατρότητας ή αγωγή αναγνώρισης ,την κάνει 
επειδή ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ… 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:34 | Μαρία Κουκούλη Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα. Τα τέκνα εκτός γάμου να 
εξισώνονται πλήρως με τα εντός γάμου σε όλα τα ζητήματα. Καμία διάκριση να μην υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά 
εκτός και εντός γάμου. Σε περιπτώσεις κακοποιητικής μητέρας να παίρνει άμεσα την επιμέλεια του εκτός γάμου 
παιδιού του ο πατέρας και να μπορεί να ασκήσει έφεση σε δίκη. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:36 | μανια κ. Στην διάταξη αυτή εισάγεται η πρόβλεψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
και από τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα εφόσον αυτός δεν αντιδίκησε στην δίκη της αναγνώρισης του τέκνου. Στην 
ισχύουσα μορφή ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας είναι φορέας της γονικής μέριμνας αλλά την ασκεί μόνον αν η 
μητέρα έχει εκπέσει ή αν αυτή δε μπορεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Ενώ η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ως σκοπό του άρθρου τη θέσπιση της δυνατότητας 
για τον πατέρα που έχει εναχθεί με αγωγή αναγνώρισης πατρότητας να ζητήσει από το Δικαστήριο να ασκεί από 
κοινού με την μητέρα την γονική μέριμνα του τέκνου (κάτι που προβλέπεται ήδη τον Αστικό Κώδικα), τελικά αυτό 
που επιχειρεί να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο είναι η μέχρι τώρα ρύθμιση περί άσκησης της γονικής μέριμνας 
αποκλειστικά από την μητέρα εκουσίως αναγνωρισμένου τέκνου εκτός γάμου! Η σύγχρονη οικογένεια μπορεί να 
στηρίζεται και σε ένα συναινετικό μοντέλο ελεύθερης συμβίωσης των γονέων. Το ζήτημα ωστόσο δημιουργείται 
σε περιπτώσεις που το τέκνο δεν έχει προκύψει μέσα από έναν σταθερό δεσμό των γονέων του και εδώ ελλοχεύει 
ο κίνδυνος, στην περίπτωση τυχαίας ερωτική συνεύρεσης από όπου προέκυψε μια κυοφορία, η μητέρα να έχει 
επιφυλάξεις και να αποτρέπεται τελικά να συναινέσει σε μια εκούσια αναγνώριση του τέκνου, υπό τη αγωνία ότι 
δεν είναι σίγουρη για την συνολική συμπεριφορά του πατέρα κατά την ενάσκηση από κοινού της γονικής μέριμνας 
του τέκνου. Δεν πρέπει συνεπώς να νομοθετηθεί η κατά τεκμήριο συν-άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περιπτώσεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνων αλλά να προβλέπεται η δικαστική ρύθμιση της κοινής άσκησης 
γονικής μέριμνας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:19 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Από το άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει 
ν’ αφαιρεθούν οι λέξεις «με αγωγή που άσκησε ο πατέρας» και ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος. Κάθε παιδί που 
γεννήθηκε εκτός γάμου και με οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρίζεται ν’ απολαμβάνει της ανατροφής και από τους 
δύο γονείς του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:28 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική 
μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. 
Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας 
αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί 
από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:39 | Νικολετα Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που υπήρχε σχέση, όχι γάμος, γεννήθηκε ένα 
παιδί και ενώ υπάρχουν αποδείξεις η μητέρα αρνείται την αναγνώριση του παιδιού από τον πατέρα και προσπαθεί 
ακόμη και δικαστικά να το καθυστερήσει. Πρέπει να γίνεται υποχρεωτικό dna με ασφαλιστικά μέτρα! Έχει 
δικαιώματα και ο πατέρας και χάνει πολύτιμα χρόνια μακριά από το παιδί του που δεν ξαναγυρίζουν!! Θα 
μπορούσαν με μια απλή εξέταση να λήγουν όλα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:19 | Βασιλης Αδαμοπουλος Αρ́θρο 1515 Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονεών τους. 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:39 | Γεωργία Π. Είμαι μητέρα που αφιέρωσα και αφιερώνω κάθε λεπτό της ζωής μου απο 
τη στιγμή που με εγκατέλειψε ο «φερόμενος» ως πατέρας με ένα μωρό στην κοιλιά. Όταν εγώ αγωνιούσα να μην 
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συμβεί κάτι κακό σε εμένα και το μωρό και να μην αποβάλω απο το ψυχολογικό φορτίο, που ήταν? Όταν με πέταξε 
στο δρόμο ξαφνικά επειδή επέλεξε την ελευθερία του και όχι τη δέσμευση και τις υποχρεώσεις ενός παιδιού και 
έψαχνα σπίτι να μείνω που ήταν? Όταν εγώ πονούσα, υπέφερα και γεννούσα μόνη μου, που ήταν? Όταν εγώ 
ανέλαβα μόνη μου όλα τα ΤΕΡΑΣΤΙΑ οικονομικά βάρη δίχως να έχω τις οικονομικές δυνατότητες που ήταν? Όταν 
ξενυχτούσα, θήλαζα, άλλαζα το μωρό, έτρεχα στους γιατρού έκλαιγα και προσευχόμουν να τα καταφέρω που 
ήταν? Όταν τον καλούσα, και τον ξανακαλούσα για να έρθει έστω κοντά στο παιδί του, που ήταν? Όταν τον 
παρακαλούσα μήνες ολόκληρους να αναγνωρίσει το παιδί για να μην είναι αγνώστου πατρός, που ήταν?..Έκανε 
τη ζωή του, χαρούμενος και ευτυχισμένος με τις επιλογές του και απλώς κάποια στιγμή άφησε την υπογραφή του 
στην αναγνώριση για το αυτονόητο.Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο γι αυτή του την προσπάθεια και να λάβει και 
τη γονική μέριμνα?Αυτό θεωρείται δικαιοσύνη? 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:31 | Μανος Κ. Στο Άρθρο 1515 A.K. «……Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ 
με τη μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:39 | Δημήτρης Εάν θέλει κάποια γυναίκα να γίνει μητέρα ας υιοθετήσει κάποιο ορφανό 
κάποιο παιδάκι που πραγματικά έχει ανάγκη να υπάρχει κάποιος γονέας στην ζωή του. Εάν δεν θέλει και θέλει το 
βιολογικο παιδί της ας πάει σε τράπεζα σπέρματος και όχι να ψάχνει να βρει κάποιο θύμα/πατέρα να τον παίζει 
όπως θέλει.για μένα αυτές οι γυναίκες είναι ηρωίδες και χρειάζονται στήριξη οποιασδήποτε μορφής.και όχι αυτές 
που λένε θα κάνω ένα παιδί με κάποιον και μετά θα τα βγάζω πέρα με την διατροφή και με την βοήθεια των 
γονιών της. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:29 | μαριος κουρεμπης Αμεση ληψη τεστ dna με ασφαλιστικα μετρα εφοσον δεν συναινει 
ο γονεας(η φερομενος γονεας) και εφοσον υπαρχει Η ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ… Κυρωσεις στο γονεα που καθυστερει 
τη διαδικασια αναγνωρισης η προσβολη πατροτητας Πληρης εξισωση των τεκνων εκτος γαμου διοτι ο γονεας που 
ενδιαφερεται δικαιουται να ειναι παρων στη ζωη του παιδιου. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:42 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Παναγιώτη Κατσικερού και Εφέτη ΑθηνώνΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. 
Αρθρο 1515 A.K. : «Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων 
του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, 
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, 
στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, 
εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να 
αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2 ) »ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται 
εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και 
εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου 
εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός 
γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:40 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Παναγιώτη Κατσικερού και Εφέτη ΑθηνώνΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. 
Αρθρο 1515 A.K. : «Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων 
του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, 
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, 



2671 
 

στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, 
εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να 
αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2 ) »ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται 
εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και 
εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου 
εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός 
γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:21 | Γιωργος Αγγελιδης Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη 
μητέρα.Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου».Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους 
δύο γονείς, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι 
οπισθοδρομική. Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών 
της Ευρώπης και το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
 

31 Μαρτίου 2021, 12:14 | Γεώργιος Καλαφατάς ➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των 
γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:00 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ Τρανταχτό παράδειγμα η περίπτωση του κ. Μάριου 
Κουρεμπή ο οποίος δεν έχει δει ποτέ το παιδί του από τη στιγμή της γέννησης του!Όταν ένας πατέρας επιθυμεί 
διακαώς να αναγνωρίσει το παιδί που είναι εκτός γάμου, αλλά η μητέρα δεν έχει την ίδια επιθυμία και αντιδικεί, 
τότε ο πατέρας είναι αναγκασμένος να κάνει αγωγή αναγνώρισης ή προσβολή πατρότητας. Μέχρι να βγει η 
απόφαση της αγωγής και να διαταχθεί τεστ DNA, θα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Χρόνια χαμένα, χρόνια που δεν 
γυρίζουν πίσω…!!!Άρα, σε περίπτωση αντιδικίας πρέπει να δίνεται η δυνατότητα μέσω ασφαλιστικών μέτρων για 
τεστ DNA έτσι ώστε το παιδί να μην στερείται τον γονιό ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ γιατί είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε 
παιδιού να δημιουργεί υγιείς δεσμούς με τους γονείς του ακόμη και αν εκείνοι δεν είναι μαζί. Το πρότυπο του 
πατέρα είναι αδιαπραγμάτευτο.Με την ισχύουσα κατάσταση και τις χρονοβόρες διαδικασίες, το μόνο που 
καταφέρνετε είναι η εκάστοτε μητέρα να κρατάει σε αποξένωση το παιδί από τον πατέρα ακόμη και αν ο 
τελευταίος από την πρώτη στιγμή θέλει να αναλάβει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του και επιθυμεί να 
μεγαλώσει το παιδί του! Πατεράδες, όπως ο κ. Μάριος Κουρεμπής, ζητούν να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους 
απέναντι στα παιδιά τους και να τους δώσουν την αγάπη τους!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:30 | Κατερινα Ο κακοποιητής μπαίνει στη φυλακή δεν του δίνουμε δικαιώματα.Ειδικά 
δικαιώματα εις βάρος των παιδιών τους γιατί μόνο εις βάρος τους είναι να περνούν χρόνο και να αποφασίζουν 
για αυτά κακοποιητές μπαμπάδες που ζουν και αναπνέουν μόνο για να εκδικηθούν την πρώην σύντροφό τους που 
ΤΟΛΜΗΣΕ να μιλήσει και να τους εκθέσει. Αυτό μόνο τους νοιάζει και καθόλου τα παιδιά τους. Αν τους ενοιαζαν 
τα παιδιά τους δεν τα κακοποιούσαν έμμεσα κακοποιώντας τη μητέρα τους μπροστά στα μάτια τους. Αυτή η βία 
στη ψυχή των παιδιών πρέπει να τελειώσει. Ή πρέπει μήπως να περιμένουμε όπως στη Γαλλία να γίνουν 
εκατοντάδες γυναικοκτονίες μπροστά στα μάτια των παιδιών για να αλλάξουμε και πάλι νομοθεσία; Αυτό το ν/σ 
μας πάει πολλά χρόνια πίσω… Κατάργηση τώρα! 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:12 | Γίωργος Κοκκος Να προστεθεί το στο «απο κοινού» και το «εξίσου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:05 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Για τα τέκνα εκτός γάμου θα πρέπει να προβλέπεται η 
εξέταση DNA στον νόμο. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για την αναγνώριση του τέκνου, σήμερα 
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προβλέπονται χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το παιδί να στερείται τον γονέα 
του, η να θεωρειτα ‘’αγνώστου πατρός’’. Ο νομοθέτης οφείλει να διορθώσει άμεσα αυτή τη στρεβλότητα και να 
ορίσει ότι η εξέταση DNA θα διατάσσεται από το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων, σε περίπτωση διαφωνίας 
των γονέων. Δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο πολίτης για αρκετά χρόνια στα δικαστήρια τη στιγμή που η 
επιστήμη δίνει την απάντηση άμεσα. Με μια εξέταση DNA μπορουμε σχεδόν άμεσα να γνωρίζουμε τον πατέρα 
του τέκνου. Ποιος ο λόγος να υπάρχουν δικαστήρια επί δικαστηρίων και αναβολές επι αναβολών για κάτι που 
μπορεί να αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας άμεσα; Εάν ο νομοθέτης ενδιαφέρεται όντως για το συμφέρον 
του τέκνου και την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, προβλέπει εξέταση DNA στο νομοσχέδιο με μια απλή 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Κάποια πράγματα είναι πολύ απλά. Πράξτε τα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:54 | Ανδρέας Οι δωρητές σπέρματος θα έχουν και αυτοί γονική μέριμνα?  
 
31 Μαρτίου 2021, 11:51 | Νατάσα Μελίδη Οι μητέρες κρατάνε τα παιδιά μόνες, περνάνε τα πάνδεινα για να 
έχουν μετά τα ίδια δικαιώματα με τους πατεράδες που ίσως κάποια στιγμή το μετανιώνουν? ΣΟΒΑΡΑ? Με τους 
πατεράδες που μπαινοβγαίνουν στην ζωή και στην ψυχή των παιδιών? Πουθενά δεν υπάρχει τέτοιος νόμος, 
ντροπή γυρνάμε στον μεσαίωνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:13 | Ιωάννα Με αυτό το άρθρο ακόμα πιο ξεκάθαρα μας λέτε όχι μόνο ότι η γνώμη της 
μητέρας και του παιδιού ΔΕΝ μετράνε, αλλά μετράει μόνο η γνώμη του πατέρα ή του δικαστή. Ακόμα χειρότερα, 
μας επιβάλλεται, εφ όσον έχουμε αποκτήσει ένα παιδί με έναν άντρα, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, αυτός να μπορεί 
να έρθει όποτε το επιθυμήσει και να διεκδικήσει δικαιώματα πάνω στη ζωή μας και στη ζωή του/των παιδιού/ων 
μας. Μας γυρνάτε 200 χρόνια πίσω. Μας τιμωρείται επειδή αποκτήσαμε ένα παιδί με έναν άντρα. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ 
ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:13 | Κουτσοδήμου Μ. Εξαιτίας της περιβόητης, πολυδιαφημιζόμενης σε όλα τα internetika 
site περίπτωσης, μέλους γνωστής ομάδας μπαμπάδων θα αλλάξει ο νόμος για ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ? Η 
περίπτωση αυτή που όλη ξέρουμε, πιθανών να είναι άδικη και να οφείλεται στην αδυναμία τήρησης των νόμων 
όπως συνέχεια βλέπουμε. Φροντίστε λοιπόν με κάθε τρόπο να σταματήσετε τη γραφειοκρατία και τα 
παραθυράκια στο δημόσιο και δώστε άμεσες λύσεις στον κόσμο.Είναι αδιανόητο να παρασύρει ένα νομοσχέδιο 
όλες μα όλες τις περιπτώσεις και να τις συσχετίζει με εκείνες των παιδιών και των μανάδων που έχουν υποστεί 
εγκατάλειψη και βιώνουν ανυπέρβλητες δυσκολίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν. Είναι αδιανόητο να 
ενοποιούνται συνθήκες και καταστάσεις ολοκληρωτικά ανόμοιες. Η πλειοψηφία αυτών, παλεύουν μόνοι τους με 
νύχια και με δόντια, και αναγκάστηκαν να κάνουν πέρα τις ανάγκες τους αφού έχουν πλέον μόνο υποχρεώσεις 
χωρίς καμία προσωπική ζωή παρα μόνο το παιδί τους, γιατί επωμίζονται λάθη και αποφάσεις άλλων που τους 
πέταξε στο δρόμο αδιαφορώντας για όλα.Αυτό είναι το ευχαριστώ που δίνετε σε τέτοιους αγώνες? Αυτή είναι η 
βοήθεια και η κρατική στήριξη? Η επιβράβευση του «φερόμενου» ως πατέρα? Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν 
ποινές στις περιπτώσεις αυτές, για να εξαλειφθεί επιτέλους αυτή η μάστιγα της εγκατάλειψης.Ο καθένας μπορεί 
να αλλάξει γνώμη για το γάμο του, τη σχέση του και τη σύντροφό του. Διαφέρει όμως κατά πολύ, όταν δεν στέκεται 
εξ αρχής δίπλα στο παιδί του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:14 | Σοφία Αδικαιολόγητη, και απολύτως άσχετη η συσχέτιση της περίπτωσης των παιδιών 
εκτός γάμου καθώς οι συνθήκες τεκνοποίησης είναι παντελώς ανόμοιες.Δεν νοείται αυτόματα εξύψωση 
δικαιωμάτων γονικής μέριμνας μόνο και μόνο με την υπογραφή της αναγνώρισης πόσο μάλλον όταν δεν έχει 
προηγηθεί καμία μέριμνα εκ του πατρός για το παιδί.Η μητέρα σηκώνει το φορτίο και είναι φύση αδύνατον να 
εξαναγκάζεται να συμφωνεί ή να ψάχνει να βρεί για συναπόφαση τον αδιάφορο πατέρα. Μόνο προβλήματα θα 
δημιουργήσει αυτό το άρθρο και σίγουρα ΤΕΡΑΣΤΙΟ κύμα δικαστικών υποθέσεων.Τα παιδιά αυτά καθώς και 
μητέρες τους έχουν ανάγκη προστασίας και στήριξης. Με το προτεινόμενο άρθρο εντείνεται ο εκφοβισμός, 
εκβιασμός, και ψυχολογικός πόλεμος επειδή αγωνίζονται επάξια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:38 | Απέργης Κώστας «Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος 
να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν» Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος και Διευθυντής Διεύθυνσης Ψυχικής 
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Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Ινστιτούτου Υγείας του ΠαιδιούΟ μοναδικός νόμος ο οποίος όπως εφαρμοζόταν 
λειτουργούσε προστατευτικά για τα παιδιά και τις επιζώσες έμφυλης βίας θα αντικατασταθεί από έναν χειρότερο; 
Να μην αλλάξει ο 1515. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:28 | ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση 
άρθρου 1515 ΑΚ. Προτείνω να απαλειφθεί όλη η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1515 ΑΚ, που αφορά την 
περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας και να εφαρμόζεται και για αυτόν η πρώτη 
παράγραφος για τα εκούσια αναγνωρισμένα τέκνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:06 | Κική να αποσυρθεί το άρθρο 9 και να παραμείνει το 1515 ώς έχειΗ γονική μέριμνα του 
ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση 
αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ των γονέων 
κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς 
ή πραγματικούς λόγους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:26 | αλεξια τροκουδη Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το 
πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων 
τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:15 | Χαρίλαος Οικονομοπουλος Προφανώς η κοινή γονική μέριμνα στα παιδιά εκτός γάμου 
είναι σωστή.Στην Ελλάδα ένα τεστ DNA γίνεται και με βιντεοκληση όπου αποστέλλονται τα δείγματα σε 
πιστοποιημένα εργαστήρια,διαδικασία εύκολη και γρήγορη εν αντιθέσει με τα δικαστήρια που μια αναγνώριση 
τέκνου εκτός γάμου μπορεί να πάρει χρόνια,στερώντας πολλές φορές τον έναν γονέα από το παιδί,άλλη μια 
απάνθρωπη δικαστηριακη πρακτική…Ένα δικαστήριο,άμεσα και το αυτονόητο…κοινή γονική μέριμνα…η δε 
καθυστέρηση αναγνώρισης του τέκνου με δόλιο τρόπο απο τον έναν γονέα,αφορά το 1532ΑΚ διότι πρόκειται περί 
διατάραξης του συναισθηματικού δεσμού του τέκνου με τον άλλον γονέα,στην περίπτωση του πατέρα τον 
αποτρέπει να δημιουργηθεί…απάνθρωπο… 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:05 | Αργύρης Κ. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:38 | Νικόλαος Γιαννόπουλος Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα 
και το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας  όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των 
γονέων τους.Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:09 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:01 | Κ.Σάραγκας Το Άρθρο 9 θα πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να καλύπτει και τα τέκνα των 
οποίων οι γονείς δεν έχουν τελέσει γάμο.Ακολούθως προτείνεται: (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:35 | Γεωργία Τίποτα δεν χαρίζεται σε αυτή τη ζωή. Ο καθένας πρέπει να παίρνει αυτό που 
του αξίζει. Πατέρας ανύπαρκτος στην κύηση, στον τοκετό, στις υποχρεώσεις δεν προάγεται ξαφνικά επειδή 
υπέγραψε το αυτονόητο. Αν επιβραβεύεται τέτοιες συμπεριφορορές τι θα πρέπει να κάνετε για τις μανάδες που 
μένουν αβοήθητες χρόνια ολόκληρα με τεράστιο αγώνα χωρίς καμία κρατική πρόνοια? Εκεί γιατί δεν λαμβάνετε 
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υπόψιν σας την πρόνοια και τη στήριξη των ευρωπαικών χωρών για μητέρες με παιδιά εκτός γάμου και των αγώνα 
τους? 
Επικροτείται το απαράδεκτο και δεν μεριμνάτε για το αναγκαίο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:51 | Αλέξανδρος Δ. Από το άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει ν’ αφαιρεθούν οι 
λέξεις «με αγωγή που άσκησε ο πατέρας» και ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος. Κάθε παιδί που γεννήθηκε εκτός 
γάμου και με οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρίζεται ν’ απολαμβάνει της ανατροφής και από τους δύο γονείς του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:03 | Μαρινος Ζαμινος ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Αρθρο 1515 A.K. : «Η γονική 
μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα 
άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο 
πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2 ) ».ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται εδάφιο : ) Η 
διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη «και εξίσου», 
εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου 
ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου 
τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. 
για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει 
να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά 
δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:38 | Γιώργος Σέρσινος Όχι στο αίσχος της συνεπιμέλειας με κακοποιητές. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:55 | Elke Pryswitt Keine υποχρεωτική συνεπιμέλεια! 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:30 | Μιλτιάδης Βλάχος Σταματήστε τους κακοποιητές. Καμία υποχρεωτική συνεπιμέλεια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:28 | Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος Προτεινόμενη αλλαγή: Το άρθρο 1515 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα 
του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. (…)». 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:55 | Αχ. Βλιωρας Στον κακοποιητή δεν δίνεις Παιδιού ζωή. Απλά τον κλείνεις φυλακή. 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:23 | Σίμος Ευαγγέλου Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το 
πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων 
τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:38 | Χρύσα Τεκεδοπούλου Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και 
το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
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31 Μαρτίου 2021, 07:16 | Ζαφειρίδης Απ. Κλείστε τους κακοποιητές στις φυλακές, Τα παιδιά να μείνουν στων 
μανάδων τις αγκαλιές. 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:44 | Βασίλης Ναριτσης Καμία δικαιοδοσία σε κακοποιητές. Όχι στην υποχρεωτικότητα του 
νόμου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:55 | Ελένη Βλάχου Καμία Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια! 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:02 | Θ.Ν.-Β. Η Γερμανία δεν δίνει κανένα δικαίωμα σε κακοποιητές. Εσείς θέλετε τελεσίδικη; 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:04 | Β.Θ. 7 χρόνια ο άλλος εχαι πληρώσει 6 ευρώ και τώρα έρχεται ζητώντας συνεπιμέλεια! 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:46 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου 
και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμελ́εια) 
και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, 
χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις 
αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, 
επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδη ́ ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και 
διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια 
(δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην 
αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο 
γονεις́ και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις 
φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο 
κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ 
επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
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πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:46 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων, κοινή 
επιμέλεια τέκνων, εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας και ο 
άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες χρειάζεται 
δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε θέμα και ό 
ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα και έτσι, 
δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά τις ίδιες 
υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η βάση μετά το 
διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να είναι 
εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της αποκλειστικής 
επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε η ώρα να πάμε 
μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο 
τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ. ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο 
να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:54 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
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βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια, 
χαμένα χρήματα, ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα, πόνο, θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ 
με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών, δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον 
μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:46 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν, παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:36 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
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προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 03:20 | Βασιλική Χριστοπούλου – Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
31 Μαρτίου 2021, 02:20 | Χριστινα Αποστολακου Οταν ενας πατερας παλευει να σταθει στο παιδι του, να 
αναλαβει τις ευθυνες του κ να το αναγνωρισει ειναι τουλαχιστον ανηθικο να μην επισπευδεται η διαδικασια του 
DNA. Ενα παιδι εχει το δικαιωμα να εχει 2 γονεις και να τους γνωριζει και τους δυο απο γεννησης τι σημαινει εντος 
κ εκτος γαμου? Το παιδι επιβαλλεται να γνωριζει τις ριζες του και τους γονεις του. Οταν μια μητερα αντιδικήσει 
για την πατροτητα κ την αναγνωριση του τεκνου της οι διαδικασιες ειναι οσο ξερω πιο γρηγορες κ πιο 
αποτελεσματικες. Οταν ενας πατερας διεκδικει την πατροτητα γιατι δεν διευκολύνεται? Στην τελικη θελει να 
αναλαβει ευθυνες οχι να τις αποποιηθεί. 
 
31 Μαρτίου 2021, 02:34 | Νικόλαος Αναστασιου Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:36 | Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος Άρθρο 9Εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας να αποκτά γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 01:30 | μαριος κουρεμπης Αμεση διεξαγωγη dnaμε την αιτηση της αγωγης και ασφαλιστικα 
μετρα!!!Οσοι εχουμε απεναντι μας γυναικες που αντιδικουν ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ…..Δεν εχουμε δικαιωμα σε δικαιη δικη και δικαιο δικαστικο 
αποτελεσμα,αφου αυτο θα κριθει με ενα παιδι που δεν μας γνωριζει,ενω απο την πρωτη μερα ειμαστε εκει 
νοητα,ψυχικα και οικονομικα!!!! Επιτελους αυτο πρεπει να τελειωσει!!!!Καποιος κανει την αγωγη του. ΟΧΙ ΔΙΧΩΣ 
ΛΟΓΟ αλλιως δεν θα προχωρουσε σε αγωγη με κινδυνο να κατηγορηθει!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:48 | μαριος κουρεμπης Σε χωρα μετα απο καθεστως 12ετους οικονομικης κρισης παρα 
πολλα ζευγαρια ειτε ειναι ανυπαντρα λκογω των επιδοματων ειτε δεν ειχαν χρηματα για γαμο!!!Ειναι ΟΛΟΣΩΣΤΟ 
μετρο η συνασκηση της γονικης μεριμνας!!!! 2 ανθρωποι εγιναν γονεις και 2 πρεπει να παραμεινουν… 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:03 | ΑΝΔΡΈΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θα πρέπει να προβλεφθεί στον νόμο ότι έκαστος γονέας 
δικαιούται να ζητήσει εξέταση DNA για την αναγνώριση του τέκνου. Και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει μέσω 
αίτησης ασφαλιστικών μετρων. Όχι αγωγής. Με την αγωγή χάνεται πολύτιμος χρόνος με αποτέλεσμα το παιδί να 
στερείται τον ένα γονέα του λόγω στρεβλώσεων του νόμου. Τα εκτός γάμου παιδιά έχουν και αυτά δύο γονείς. 
Με ένα τεστ DNA λύνεται άμεσα το θέμα της πατρότητας του παιδιού. Επικίνδυνη παράβλεψη του νομοσχεδίου 
αυτή. Θα προκαλέσει χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες που μόνο προς το συμφέρον του τέκνου δεν είναι. Ο 
νομοθέτης ας το διορθώσει άμεσα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:09 | E.Γ Έκανα παιδί με τον έρωτα της ζωής μου! Ήταν παντρεμένος και μου ελεγε ότι θα 
χωρίσει. Γέννησα το παιδάκι μας, το αναγνώρισε ενώ δεν είχε κάνει αίτηση διαζυγίου και όταν είδε τα δύσκολα 
γύρισε στην γυναίκα του με τα δυο παιδιά τους και τώρα μένουν όλοι μαζί ! Εγώ πλέον και το παιδί μας ζω στην 
κολαση ! Πλέον εμείς είμαστε το απόλυτο βάρος και η καταστροφή της οικογενειας τους! Είμαι για αυτους μια 
γυναίκα ελεύθερων ηθών που το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα λεφτά …. έχει εξαφανιστεί από τη ζωή μας! Δεν 
θέλει το παιδί μας ! Πως μου λέτε τώρα κε Τσιάρα ότι εγώ θα πρέπει με αυτόν τον άνθρωπο να έχω κοινή γονική 
μέριμνα όταν το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να δίνει λιγότερη διατροφή γιατί του τα στερώ από τα παιδιά του; 
Κε Τσιάρα έχετε καταλάβει τι πάτε να κάνετε ? 
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31 Μαρτίου 2021, 00:30 | Γ.Χριστοδουλου Κανένα δικαίωμα σε κακοποιητή! 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:03 | Ε. Οικονομου Καμία υποχρεωτικότητα. Το παιδί στην μάνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:17 | Ε. Βλάχου Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχει αυτό που περνάτε. Τα τέκνα εκτός 
γάμου την επιμέλεια και την γονική μέριμνα την ασκεί αποκλειστικά η μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:45 | Ευα Μαραγιαννη Εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας να αποκτά 
γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:50 | Ειρήνη Διαμαντάκη Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη 
μητέρα.Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου».Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους 
δύο γονείς, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι 
οπισθοδρομική. Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών 
της Ευρώπης και το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:19 | Φωτιος Αγγελοπουλος Η γονική μέριμνα κι επιμέλεια, αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, 
ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εκτός γάμου 
είναι οπισθοδρομική. Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:28 | Μ.Γ Πως μπορώ να ασκώ από κοινού γονική μέριμνα με έναν πατέρα που έχει ήδη άλλη 
οικογένεια ; Έμεινα εγκυος με τον έρωτα της ζωής μου ο οποίος μου ελεγε ψέματα ότι θα χωρίσει από την γυναίκα 
του και έτσι κράτησα το παιδί μας. Ο ανθρωπος αυτός πλέον έχει γίνει η κολαση μας, αφού αναγνώρισε το παιδί 
του ήρεμα και ωραία καταλαβε ότι η ζωή δεν είναι όπως την περιμενε γύρισε στη γυναίκα του από την οποία δεν 
πήρε ποτέ διαζύγιο και ζουν πλέον μαζί με τα δυο παιδιά τους! Η ζωή μου και του παιδιού μου είναι μια κολαση, 
δεν θέλει να ασχοληθεί. Είναι ΑΠΩΝ σε όλα… μας βλέπει πλέον σαν απειλή και προσπαθεί να εξαφανιστεί από 
την ζωή μας και εσείς τώρα μου λέτε ότι εγώ θα πρέπει να ζητήσω την συναίνεση του για ότι αφορά το παιδί; Κε 
Υπουργέ έχετε καταλάβει ακριβώς τι πάτε να κάνετε; 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:09 | Χ.β Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχει αυτό που περνάτε. Τα τέκνα εκτός γάμου 
την επιμέλεια και την γονική μέριμνα την ασκεί αποκλειστικά η μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:24 | Ο. Γ Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχει αυτό που περνάτε. Τα τέκνα εκτός γάμου 
την επιμέλεια και την γονική μέριμνα την ασκεί αποκλειστικά η μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:49 | Μ. Γαβριήλ Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχει αυτό που περνάτε. Τα τέκνα 
εκτός γάμου την επιμέλεια και την γονική μέριμνα την ασκεί αποκλειστικά η μητέρα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:16 | Αα Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχει αυτό που περνάτε. Τα τέκνα εκτός γάμου 
την επιμέλεια και την γονική μέριμνα την ασκεί αποκλειστικά η μητέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:44 | Νεκτάριος Η γονική μέριμνα κι επιμέλεια, αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ίσος χρόνος 
και με τους δύο γονείς, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εκτός γάμου είναι 
οπισθοδρομική. Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:31 | Μμ Τα παιδιά εκτός γάμου ανήκουν στη μητέρα! Μόνο με συναίνεση μπορεί να δώσει 
την επιμέλεια. Δεν μπορεί ένα τυχαίος να ορίζει την τύχη των παιδιών. 
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30 Μαρτίου 2021, 23:27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΝΗΣ «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:15 | Κώστας Μανιφαλας Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη 
των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:50 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:50 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:07 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΝΩΣΗΣ Στο σημείο που αναφέρεται «Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού με τη μητέρα» να τροποποιηθεί ώς «από κοινού +κι εξίσου+ με τη μητέρα».Να προστεθεί Η διάταξη του 
άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. Αναφορικά με την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σχολιάζω το εξής: Με την 
προσθήκη «κι εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 
1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Ακόμα όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που 
αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την 
από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων, είναι επιτακτική ανάγκη να 
καταργηθεί το άρθρο 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:49 | Σοφία Μαμε Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των 
πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:06 | Κωνσταντίνος Αμπατζης Άρθρο 9Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με 
δικές τους ενέργειες να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:20 | Παναγιωτης Αβραμης Άρθρο 1515 Τεκ́να γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν 
το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:36 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Η αλλαγή 
που προωθείται με την προτεινόμενη τροποποίηση, ουδεμιά σχέση έχει με τα αναγραφόμενα στην «Ανάλυση 
συνεπειών ρύθμισης» : Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ως σκοπό την θέσπιση δυνατότητας για τον πατέρα που 
ενήχθη με αγωγή αναγνώρισης πατρότητας να ζητήσει από το δικαστήριο την συνάσκηση της γονικής μέριμνας. 
Αυτό όμως ίσχυε και μέχρι σήμερα. Τι αλλάζει λοιπόν; Αλλάζει η μέχρι τώρα πρόβλεψη περί άσκησης της γονικής 
μέριμνας αποκλειστικά από την μητέρα εκουσίως αναγνωρισμένου τέκνου εκτός γάμου, χωρίς ουδεμιά προς 
τούτο τεκμηρίωση. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:22 | Ιωάννης Αμαλλος Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
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30 Μαρτίου 2021, 22:11 | Ειρήνη Μαυρίδου Γονιος ειναι καποιος ασχετα αν ειναι παντρεμενος η οχι. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με την μητέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:44 | Αναστάσιος Αλτούνης Άρθρο 9 Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές 
τους ενέργειες να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:38 | Φρατζέσκος Μαλισιόβας Εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας να 
αποκτά γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:20 | Καλιρρόη Μουστρούφα Γονιος ειναι καποιος ασχετα αν ειναι παντρεμενος η οχι. Αρ́θρο 
1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη 
μητέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:11 | Κωστας σαμαρας Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική μέριμνα του ανηλίκου 
τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το τέκνο 
αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη 
σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:08 | Νικόλαος Βέλλιος Άρθρο 1515 Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονεών τους. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:17 | Ελένη Γκρ Τα παιδιά εκτός γάμου δεν μπορεί να εξισώνονται με τα εντος γάμου για τον 
απλούστερο λόγο… διότι υπάρχει λόγος που δεν έγινε ο γάμος (διαταραγμένη προσωπικότητα, βίαιος, 
κακοποιητης, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη του πατέρα που το μόνο που πλέον επιθυμεί είναι η λιγότερη καταβολή 
διατροφής, ο πατέρας βρίσκεται ήδη σε άλλο γάμο κτλ). Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και έτσι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΟΗΕ και ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 
ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. Αυτή η διάταξη πατάει την σκανδάλη που τόσο καιρό 
προσπαθεί αλλά δεν μπορεί ο εκάστοτε κακοποιητης / διαταραγμένος πατέρας! 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:40 | Αλκιβιάδης Αλερτάς Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ Άρθρο 9 Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από 
το γράμμα και το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς 
γάμο των γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9:· (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινου ́
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:10 | Ανέστης Μαζης Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους ενέργειες 
να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
  
30 Μαρτίου 2021, 22:36 | Σοφία Λυτρίδου Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των 
πράξεων σου. Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα με την μητέρα. 
Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
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30 Μαρτίου 2021, 21:18 | Κονδυλια Λιουρκα Εφόσον ο πατέρας αναγνωρίζει εκούσια το παιδί του, από κοινού 
και εξίσου να ασκείται η γονική μέριμνα, πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους; 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:41 | Νικόλαος Αλεξόπουλος Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις 
την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:09 | Μιχάλης Αλέξης Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη 
των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:24 | M.M Στην διάταξη αυτή εισάγεται η πρόβλεψη της άσκησης της γονικής μέριμνας και 
από τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα εφόσον αυτός δεν αντιδίκησε στην δίκη της αναγνώρισης του τέκνου. Στην 
ισχύουσα μορφή ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας είναι φορέας της γονικής μέριμνας αλλά την ασκεί μόνον αν η 
μητέρα έχει εκπέσει ή αν αυτή δε μπορεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Ενώ η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ως σκοπό του άρθρου τη θέσπιση της δυνατότητας 
για τον πατέρα που έχει εναχθεί με αγωγή αναγνώρισης πατρότητας να ζητήσει από το Δικαστήριο να ασκεί από 
κοινού με την μητέρα την γονική μέριμνα του τέκνου (κάτι που προβλέπεται ήδη τον Αστικό Κώδικα), τελικά αυτό 
που επιχειρεί να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο είναι η μέχρι τώρα ρύθμιση περί άσκησης της γονικής μέριμνας 
αποκλειστικά από την μητέρα εκουσίως αναγνωρισμένου τέκνου εκτός γάμου! Η σύγχρονη οικογένεια μπορεί να 
στηρίζεται και σε ένα συναινετικό μοντέλο ελεύθερης συμβίωσης των γονέων. Το ζήτημα ωστόσο δημιουργείται 
σε περιπτώσεις που το τέκνο δεν έχει προκύψει μέσα από έναν σταθερό δεσμό των γονέων του και εδώ ελλοχεύει 
ο κίνδυνος, στην περίπτωση τυχαίας ερωτική συνεύρεσης από όπου προέκυψε μια κυοφορία, η μητέρα να έχει 
επιφυλάξεις και να αποτρέπεται τελικά να συναινέσει σε μια εκούσια αναγνώριση του τέκνου, υπό τη αγωνία ότι 
δεν είναι σίγουρη για την συνολική συμπεριφορά του πατέρα κατά την ενάσκηση από κοινού της γονικής μέριμνας 
του τέκνου. Δεν πρέπει συνεπώς να νομοθετηθεί η κατά τεκμήριο συν-άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περιπτώσεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνων αλλά να προβλέπεται η δικαστική ρύθμιση της κοινής άσκησης 
γονικής μέριμνας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:30 | Γιώργος Δικαίος «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:16 | Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις 
την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:38 | Αικατερίνη Ζεκυριά Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:38 | Διαμαντής Αθανασίου Άρθρο 9 Εφόσον ο πατέρας αναγνωρίζει εκούσια το παιδί του, 
από κοινού και εξίσου να ασκείται η γονική μέριμνα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:15 | Κωνσταντίνος Μπατάνης «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρις́ γάμο των γονέων τους. 
(..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:29 | Θεόδωρος Αβράμπος Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
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30 Μαρτίου 2021, 20:24 | Μαρία Βαρελά Πρέπει να κοιτάξετε οπωσδήποτε και την περίπτωση του Μάριου 
Κουρεμοη που τρέχει στα δικαστήρια ήδη 4 χρόνια προσπαθώντας να αναγνωρίσει το μπαιδι του. Για ένα απλό 
τεστ dna μπορεί να κάνει να δει το παιδί του χρόνια .Ει άι ντροπή να μην μπορεί ένας γονέας όχι. μονο να μην 
βλέπει το παιδί του αλλά να μην τον έχει γνωρίσει καθόλου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:41 | Γεωργιος Κρανιωτης Άρθρο 9 Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές 
τους ενέργειες να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:12 | Ευαγγελος Δελλιος Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:27 | Γκαραμπέτ Ατζέμογλου Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και 
παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:06 | Ανδρέας Η υπογραφή της αναγνώρισης δεν σημαίνει ανάληψη ευθυνών απο τον 
πατέρα. Είναι η ελάχιστη κίνηση παραδοχής οτι το τέκνο είναι δικό τους. Πώς χαρίζετε δικαίωμα γονική μέριμνας 
τόσο απλά σε κάποιον ουσιαστικά αμέτοχο? Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:56 | Φωτεινή Δεληγιάννη Άρθρο 9 Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του 
πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:45 | Γκαραμπέτ Ατζέμογλου Άρθρο 9 Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με 
την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. 
Επιβάλλεται η προσθήκη της λέξης (και έννοιας) εξίσου, διαφορετικά το συμφέρον του παιδιού θα 
διαφοροποιείται με αδικαιολόγητο κριτήριο την νομική σχέση των γονέων ΕΝΩ όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως έχουν 
δικαίωμα να ανατρέφονται από κοινού κι εξίσου και από τους δύο γονείς τους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:58 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Προκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
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θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:57 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:43 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:30 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
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περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:16 | Αννα Δανιδου Άρθρο 9 Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που αναγνωρίζουν 
τα παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους; 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:31 | Χριστίνα Σερβετά Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
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αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:45 | Βάλια Τζηρίνη Η εξέλιξη της κοινωνίας και ο σκοπός της νομικής επιστήμης 
αποδεικνύονται όταν ο νομοθέτης ξεφεύγει από το παρωχημένο γράμμα του παλαιακου νόμου και προσαρμόζει 
το νέο νόμο στα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας. Στα τέκνα γεννημένα εκτός γάμου ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ο νόμος να 
προβλέπει ταχείς διαδικασίες για τεστ DNA, ώστε καθείς να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του και ΚΥΡΙΩΣ να 
δίνεται η δυνατότητα συνεπιμελειας σε πατέρες, που λόγω παλαιακων νόμων δεν είναι σε θέση να γνωρίσουν τα 
παιδιά τους και να συμμετέχουν στην ανατροφή τους. Γνωστή ιστορία πατέρα, που δεν μπορεί εδώ και χρόνια να 
γνωρίσει το παιδί του γεννημένο εκτός γάμου ενώ προσπαθεί δικαστικά με τον παλιό νόμο, είναι του κυρίου 
Μάριου Κουρεμπη, υπάρχουν όμως και άλλοι πολλοί γονείς σε παρόμοια δεινή θέση, για αυτό η αλλαγή αυτού 
του πλαισίου του νόμου είναι απαραίτητη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:33 | Δημητρης Δ. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ γάμου έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα 
τα υπόλοιπα παιδιά. Οτιδήποτε άλλο είναι εντελώς ραστιστικό. Δεν παντρεύτηκαν οι γονείς. Είναι όμως μπαμπάς 
και μαμά. Δεν κάνει ένα χαρτί της εκκλησίας ή από το δημαρχείο κάποιον μπαμπά ή μαμά. Στις Σκανδιναβικές 
χώρες τα παιδιά εκτός γάμου είναι περισσότερα από τα εντός. Οι μπαμπάδες που αναγνώρισαν τα παιδιά τους 
έχουν υποχρεώσεις που ευχαρίστως τις δέχονται οι μαμάδες( υπέρογκες και παράλογες διατροφές ) αλλά έχουν 
και δικαιώματα, όπως όλοι οι μπαμπάδες του κόσμου. Στο άρθρο 9 να συμπεριληφθεί και ο όρος ΕΞΙΣΟΥ στην 
γονική μέριμνα, και όλα να μοιράζονται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ στους δύο γονείς. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:05 | Στυλανη Γρεκα Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη 
των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:13 | Κώστας Σερβετάς Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
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10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:50 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:51 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
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είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:58 | Αντωνία Γρεκα Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη 
των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:17 | Εμμανουήλ Αναγνωστόπουλος Κύριοι, Ο νόμος για την συνεπιμέλεια θα βγάλει από 
το αδιέξοδο πολλούς πατεράδες που οι σύντροφοι τους κινούμενες ΜΟΝΟ από εγωιστικά κίνητρα/συμφέροντα 
στερούν το παιδί από τον πατέρα του. ΘΕΛΟΥΜΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ. ΟΧΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΓΟΝΙΚΑ ΜΑΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΦΟΡΟΥΝ. ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΩΣ 
ΤΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΟΙΑ ΦΑΓΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ 
ΠΟΙΑ ΟΧΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ! ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΡΚΑ ΜΑΣ. ΟΧΙ ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΔΡΑ ΚΑΘΕ ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ. Για 
μένα προσωπικά το θέμα της κηδεμονίας το έλυσε προσωπικά η κόρη μου στα 14 χρόνια της όταν είδε την μητέρα 
της να πουλά/εξαγοράζει κάθε σαββατοκυριακο επικοινωνίας μαζί μου με ταξίδια στο εξωτερικό, αυτοκίνητο, 
τσαντες αξίας χιλιάδων ευρώ και τέλος με εκβιαστική δωρεά διαμερίσματος. Δεν μετανιώνω για όσα πλήρωσα και 
θα πληρωνα πολύ περισσότερα για να μην χάσω ούτε μια μέρα από τη ζωή της. Στη μακροχρόνια δικαστική 
διαμάχη με την μητερα της κόρης μου είδα και άκουσα πολλά. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ( που έφυγε 
από τη ζωή πικραμένος ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΚΟΥΡΕΜΠΗ που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ-ΓΝΩΡΙΣΕΙ – ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ – 
ΜΙΛΗΣΕΙ – ΠΑΙΞΕΙ – ΦΙΛΗΣΕΙ τον ΓΙΟ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Δεν αξίζει σε κανέναν άνδρα να στερείται το παιδί του. 
Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΣΤΟΡΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΔΡΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:34 | Vasiliki T Θεωρώ ότι αν υπάρχει παιδί εκτός γάμου θα πρέπει να γίνεται άμεσα και 
υποχρεωτικά τεστ dna και να αναλαμβάνεται η ευθύνη του παιδιού από τον γονέα με την νόμιμη διαδικασία. Το 
τεστ dna πρέπει να γίνεται άμεσα ώστε να μην αποξενώνετε το παιδί από τον βιολογικό γονέα του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:49 | Ελενη Γκιοκα Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη 
των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:15 | Σωτηριάδου Χριστίνα Δικαιοσύνη δικαιοσύνη και παλι δικαιοσυνη! Για ολα τα παιδια 
τπυ κοσμου που στερούνται τον εναν απο τους 2 γονείς! Μόνο οι γονείς που κακοποιούν ένα παιδί πρεπει να 
απομακρυνθούν από Αυτό! Και το θέμα με το τεστ dna να κοιτάξετε! Γιατί τόση καθυστέρηση? Πότε θα μάθει ένα 
παιδί τον πατέρα του? Όταν θα είναι πολύ αργά? Ας ελπισουμε πως θα φτιάξουν πια τα πράγματα! 
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30 Μαρτίου 2021, 17:40 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. Να διαγραφούν όλα περί αντιδικίας και να τεθεί «… που αναγνωρίστηκε 
καθ’ οιοδνήποτε τρόπο αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη 
μητέρα…». 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:46 | Κατερίνα Θεωρώ απαράδεκτο το νομοσχέδιο που επρόκειτο να ψηφιστεί καθώς δεν 
γίνεται να δίνονται ίσα δικαιώματα στις μητέρες και στους πατέρες των παιδιών που είναι εκτός γάμου και απλά 
έχουν αναγνωρίσει τα παιδιά τους… Το παιδί πρέπει να μεγαλώνει με τη μητέρα του και πόσο μάλλον όταν η μάνα 
το μεγαλώνει μόνη της… Είμαι και εγώ μάνα παιδιού και θα κανα τα παντα ώστε να μην μπορεί να μου παίρνει 
ακόμα και ο πατέρας του παιδιού μου, το παιδί όποτε θέλει… Αυτό που μπορεί να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι μετά απο κάποια ηλικία να μπορεί ο πατέρας απο τη στιγμή που θα καταλαβαίνει το παιδί να το παίρνει… 
Και πάλι περιορισμένα.. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μην υπογραφεί όλο αυτό.. Πρέπει να εξασφαλιστούν οι 
μητέρες των παιδιών και η ψυχολογία των παιδιών που δεν μπορούν να αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο περιβάλλον.. 
Δεν τους κάνει καλό.. Πάνω απο όλα τα παιδιά.. Κακά τα ψέμματα τα παιδιά που προέρχονται απο εκτός γάμου 
συνθήκες δεν γνωρίζουν συνήθως και τους πατέρες τους… Άρα κάπως πρέπει να κατοχυρώνονται οι μαμάδες των 
παιδιών και τα παιδιά τα ίδια… Οφείλει το κράτος και η κοινωνία να σεβαστεί όλες εκείνες τις μητέρες που 
στερούνται τα πάντα για να μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους… 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:19 | Βασιλειου Γεωργία Καλησπέρα σας! Τρανταχτη περίπτωση του Κου Κουρεμπη, στου 
οποιου την περίπτωση έπρεπε να έχει γίνει τεστ DNA χτες. Άμεση επέμβαση εισαγγελικης αρχής! Φτάνει πια 
πρέπει και οι πατεραδες που θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους όχι μόνο υλικά αλλά και συναισθηματικα 
να τους δίνεται αυτή η δυνατότητα! Καλή συνέχεια σ όλους! 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:27 | Γεωργουλα Χριστίνα Τεστ DNA η πρώτη πράξη που θα πρέπει να γίνεται!!!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:11 | Μαρία Παπαδοπούλου Με το νέο άρθρο, αυτό που αλλάζει στην περίπτωση των 
άγαμων μητέρων που έχουν τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, είναι ότι οι γυναίκες αυτές, στην περίπτωση που 
χωρίσουν από τον σύντροφό τους και διακοπεί η συμβίωσή τους, θα επιβαρύνονται πλέον με ένα δικαστήριο – 
πολυέξοδο και χρονοβόρο- προκειμένου να αναλάβουν, αν υπάρχει σοβαρός λόγος, την αποκλειστική επιμέλεια 
του τέκνου τους και το ανήλικο τέκνο τους να εξακολουθεί να διαμένει μαζί τους, κάτι που με τον ισχύοντα νόμο 
ήταν περιττό, αφού κάτι τέτοιο προβλεπόταν από το ίδιο το άρθρο 1514 ΑΚ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:14 | Κωνσταντίνα Γιαταγάνα Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις 
την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:13 | Μανώλης Ανδρουλιδάκης Προτείνω την εξής αλλαγή:«Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού και εξίσου με τη μητέρα». 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:07 | Βασιλεια Γιαννωτα Άρθρο 9Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του 
πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:10 | Παναγιώτης Κατσικερός, Εφέτης Αθηνών ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣΑρθρο 
1515 A.K. : «Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του 
ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, 
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, 
στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, 
εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να 
αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. ( 2 ) ».ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :( 1 ) και εξίσου ( 2 ) ( προστίθεται 
εδάφιο : ) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την προσθήκη 
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«και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., 
όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα 
εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 
και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 
Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:30 | Απόστολος Ασλανίδης Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:26 | ΕΠ ΜΑΡ αρθρο 9 τα παιδιά εκτός γάμου προκύπτουν από μη ομαλές καταστάσεις. 
πολλές φορές η εκούσια αναγνώριση γίνεται υπό πίεση. μην επιβάλετε στα παιδιά να ζούνε μέσα σε τοξικές 
καταστάσεις και μην δημιουργείτε μεγαλύτερη πίεση τις μητέρες που ήδη κάνουν τεράστιο αγώνα για τα παιδιά 
τους. δεν μπορεί οποιοσδήποτε, όποια και αν είναι η βιολογική του σχέση με το παιδί, να επεμβαίνει μέσα σε ήδη 
διαμορφωμένες οικογένειες και να διαταράσσει τις όποιες ισορροπίες υπάρχουν. σε ομαλές καταστάσεις ο νόμος 
ήδη δίνει διεξόδους. αφήστε το άρθρο ως έχει! 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:31 | Σταματίνα Αυγερινού Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:50 | Νικόλαος Μπλέτσος Όταν ένας πατέρας επιθυμεί να αναγνωρίσει το παιδί του εκτός 
γάμου, αλλά η μητέρα δεν επιθυμεί και αντιδικει, τότε ο πατέρας είναι αναγκασμένος να κάνει αγωγή 
αναγνώρισης ή προσβολή πατρότητας. Μέχρι να βγει η απόφαση της αγωγής και να διαταχθεί το τεστ dna, θα 
έχουν περάσει πολλά χρόνια. Όπως συμβαίνει στην γνωστή περίπτωση του Μάριου Κουρεμπη. Το τεστ dna θα 
πρέπει να διατάσσεται με ασφαλιστικά μέτρα. Κάθε παιδί δικαιούται να γνωρίζει τον πατέρα του και να μην 
αποξενώνεται από αυτόν. Επισης, το χρονικό πλαίσιο της αναγνωρισης δεν πρέπει να έχει αποσβεστικη 
προθεσμία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:19 | Εφη Αργυράκη Δεληγιωργη Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις 
την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:58 | Ιωάννης Αζέλης Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη 
των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:30 | Ευη Για τα τέκνα εκτός γάμου και για όποιον γονέα θέλει ν αναγνωρίσει το παιδί του 
και να συμμετέχει στην ζωή του θα έπρεπε να υπάρχει ειδική μέριμνα ώστε εφόσον υπάρχουν αποδείξεις να 
γίνεται άμεσα εξέταση dna ώστε να έχει και ο άλλος γονέας επαφή με το παιδί του. Όπως στην περίπτωση του 
κ.Μαριου Κουρεμπη ο οποίος παλεύει δικαστικά ν αναγνωρίσει το παιδί του ( και να σημειωθεί ότι δεν το έχει δει 
ποτέ από την στιγμή της γέννησης του) και η μητέρα χρησιμοποιωντας κάθε μέσο τον εμποδίζει αρνούμενη ακόμη 
και την εξέταση dna με αποτέλεσμα την πλήρη αποξένωση του πατέρα από το τέκνο! Πράγμα ανήθικο και 
απαράδεκτο! 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:39 | Ελενη Ν. Έχοντας υπάρξει ανύπαντρη μητέρα δηλωνω πως τα παιδιά έχουν ανάγκη και 
τους δυο γονείς από την πρώτη μέρα γέννησης. Τα παιδια δημιουργουν υγιεις δεσμους με τους ανθρωπους που 
είναι ενεργοί στη ζωή τους. Χρειαζονται και το προτυπο του πατέρα. Όσο μεγαλώνει ένα παιδί χωρις τον πατέρα 
του, όπως στην περιπτωση του κ.Κουρεμπη, τόσο μαθαίνει να ζει χωρις αυτόν και τα γονεϊκα οφέλη. 
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Παρατηρώντας πόσο χρησιμη και απαραίτητη ήταν η παρουσία του πατέρα του παιδιου μου στη ζωή του θα ήθελα 
να δω τους μπαμπαδες που θέλουν να ειναι στη ζωή των παιδιών τους να είναι δίπλα στα παιδιά τους. Για να 
αναπτύσσονται ολοκληρωμένα παιδιά. Ειναι κριμα να χάνεται τοσος χρόνος για παιδιά και μπαμπάδες λόγω 
δικαστηρίων και αποξένωσης από τις μητέρες. Βοηθήστε τα παιδιά να έχουν αυτό που αξίζουν. Μαμαδες και 
μπαμπαδες που τα αγαπουν. Επισπευστε διαδικασιες dna απο μπαμπαδες οπως ο κ.Κουρεμπης που επιθυμουν 
να αναλαβουν τις υποχρεωσεις απεναντι στα παιδιά τους και να τους δειξουν την αγαπη τους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:41 | Γεωργία Ο όρος εκούσια αναγνώριση είναι τουλάχιστον αστεία. Για να υπογράψει 
κάποιος πατέρας την αναγνώριση έχει μεσολαβήσεις τεράστιος αγώνας απο τη μητέρα. Τι θα πει λοιπόν εκούσια? 
Πως αποδεικνύεται αυτό? Το ότι δεν κινήθηκε η μητέρα δικαστικά για να το διεκδικήσει και πάλευε με διάλογο 
και επιχειρήματα να κάνει ο πατέρας το αυτονόητο σημαίνει εκούσια αναγνώριση? Είναι δυνατόν για μια μητέρα 
εγκαταλλελειμένη να της περισσεύουν χρήματα για δικαστικό αγώνα αναγνώρισης? Εδώ δεν περισσεύουν για 
στέγαση και διατροφή του παιδιού!! Αν είναι δυνατόν. Το να μην έχει μεσολαβήσει δικαστήριο ΔΕΝ σημαίνει 
εκούσια σε καμία περίπτωση. Σημαίνει (εκτός απο ελάχιστες περιπτώσεις μπαμπάδων) τεράστιο αγώνα απο τη 
μητέρα. Επίσης η τυπική διαδικασία του έγγραφου αναγνώρισης δεν συνεπάγεται ανάληψη ευθυνών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:36 | Βασίλης Αδριανουπολίτης Άρθρο 9Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί 
του πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:03 | Χρήστος είτε υπάρχει γάμος, είτε όχι… μιλάμε για βιολογικά παιδιά ! τα νομικά περί 
γάμου, είναι αδιάφορα όσο μιλάμε για ψυχές παιδιών. Να γνωρίζουν τις ρίζες τους και κάθε γονέα του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:50 | Κωνσταντίνα Όπως στην περίπτωση του κυρίου Κουρεμπη Μάριου ζητάμε να παρθεί 
τεστ dna με ασφαλιστικά μέτρα σε τέτοιες περιπτώσεις. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:37 | Δανάη Αγγελοπούλου Επειδή κάθε παιδί δικαιούται να ξέρει το γονιό του από την 
πρώτη μέρα, θα παρακαλούσα να διορθώσετε την ισχύουσα κατάσταση κατά την οποία ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ 
και η μητέρα αρνείται να αναγνωριστεί ένα παιδί από τον πατέρα, πρέπει εκείνος να κινηθεί με αγωγή 
αναγνώρισης που μπορεί να κρατήσει από 3 έως 12 χρόνια!!!! Το σωστότερο θα ήταν-εφόσον υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία σχέσης του ζευγαριού- να μπορεί να γίνει λήψη dna με ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μπορεί 
ένας πατέρας να αναλάβει την ευθύνη και να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού σε εύλογο χρονικό διάστημα 
και όχι 12 χρόνια μετά!!!!!!!!!! Στην περίπτωση του κ. Μάριου Κουρεμπη για παράδειγμα με την ισχύουσα 
κατάσταση και τις χρονοβόρες διαδικασίες, η μητέρα έχει κατορθώσει να κρατάει σε αποξένωση το παιδί από τον 
πατέρα του μολονότι εκείνος από την πρώτη στιγμή έχει αναλάβει τις ευθύνες και θέλει να μεγαλώσει το παιδί 
του! 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:56 | Χ Μ ΑΡΘΡΟ 9 αν δύο γονείς δεν μπόρεσαν να τα βρουν ούτε μέχρι τον γάμο, πώς θα 
αναθρέψουν από κοινού ένα παιδί; καμία μάνα δεν θα προτιμούσε να μεγαλώνει ένα παιδί «αγνώστου πατρός» 
αν είχε άλλη επιλογή, προφανώς υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. αφήστε τις μητέρες 
να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, μην τους δημιουργείτε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που ήδη έχουν! 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:03 | Μιχαηλ Αγγελόπουλος Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:32 | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 9 τα παιδιά γεννιούνται και παραμένουν εκτός γάμου γιατί 
υπάρχουν λόγοι. αν οι γονείς ήταν σε θέση να τα βρουν και να αποφασίζουν από κοινού θα το έκαναν χωρίς να 
τους το επιβάλει κανένας νόμος. η υπογραφή σε ένα χαρτί από την ουσιαστική παρουσία ενός γονιού και το 
πραγματικό ενδιαφέρον του για το παιδί του μπορεί να απέχουν έτη φωτός. προστατέψτε τα παιδιά από τοξικές 
καταστάσεις. ΑΦΉΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΩΣ ΕΧΕΙ. 
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30 Μαρτίου 2021, 13:45 | Λεωνιδας Αγγελιδης Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:51 | Λιαπη Αναστασια Οταν η μητερα αρνειται επι χρονια να κανει τεστ dna για να 
αναγνωριστει το παιδι, φτανει μεχρι και 12 χρονων γι να δει τον πατερα του για πρωτη φορα. Απαραδεκτο. 
Αυτεπαγγελτα τεστ dna και σε 15 μερες φαινεται η ακηθεια. Συνεπιμελεια και των δυο γονιων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:48 | Γεώργιος Αγιομυργιαννάκης Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:43 | Χάρης Όταν γεννιέται ένα παιδί εκτός γάμου η μητέρα βασανίζεται και στέκεται κερί 
αναμένω στις υποχρεώσεις που της επιβλήθηκαν και ο πατέρας γλεντάει τη ζωή του. Υπάρχει κάτι απο κοινού και 
εξίσου σε αυτό??? Μια στιγμή απο κοινού δεν σε κάνει πάτερα… Το άρθρο θα πρέπει να αποσυρθεί χθές. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:51 | Μαρία Μην συγκρίνετε ανόμοια πράγματα και μην ισοπεδώνετε μια τόσο ευαίσθητη 
κατηγορία ανθρώπων. Βρείτε τρόπους να ενισχύσετε την εφαρμογή των νόμων. ΑΥΤΟ ΠΡΟΕΧΕΙ Η μονογονεική 
οικογένεια στην Ελλάδα δεν έχει καμία πρόνοια και απαιτεί ενίσχυση σε πολλά επίπεδα. Μην βάζετε επιπλέον 
εμπόδια στον τεράστιο αγώνα μας με ανθρώπους και καταστάσεις που επέλεξαν να μείνουν στο παρελθόν και 
μακριά απο το παιδί τους. Αν μη τη άλλο όχι μόνο δεν υπάρχει μέριμνα για τον αδύνατο αλλά με το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο ενισχύεται και ο αδιάφορος δίνοντάς του ισχύ ανευ όρων και χωρίς προδιαγραφές. Να παραμείνει το 
άρθρο 1515 ώς έχει. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:45 | Κωνσταντίνος Αγριτελλης Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις 
την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:26 | Ανδρέας Το προτεινόμενο άρθρο να αποσυρθεί και να παραμείνει ως έχει το άρθρο 
1515. Μην αγγίζετε ευαίσθητες χορδές.. ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ. Στηρίξτε τη μητέρα και το παιδί, και μην επιβραβεύεται τον απόντα πατέρα. Η αναγνώριση είναι 
γραφειοκρατικό, τυπικό ζήτημα για τους περισσότερους χωρίς ουσία και χωρίς καμία ευθύνη παρα μόνο βλέψεις 
για εκδίκηση και ψυχολογικό πόλεμο. Η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς 
γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, που όμως την ασκεί ΜΟΝΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η 
γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:37 | μαριος κουρεμπης Για τεκνα εκτος γαμου,να δινεται η δυνατοτητα διεξαγωγης ληψης 
dna με ασφαλιστικα μετρα περαν της κυριας αγωγης,αφου ουτως η αλλως το απαιτει ο νομος.Και αυτο διοτι 
υπαρχουν γονεις οι οποιοι αντιδικουν επι σειρα ετων,ειτε μητερες ειτε πατερες,και ολο αυτο συμβαλλει στην 
αποξενωση του παιδιου αφου θα γνωρισει το γονεα που ηθελε την αναγνωριση αρκετα χρονια αργοτερα(συνηθως 
3-8).Με την παροχη ενδειξεων η αποδειξεων λοιπον,αναγνωριση τεκνων η προσβολη πατροτητας,πρεπει να 
γινεται ΤΑΧΥΤΑΤΑ ληψη test dna μεσω ασφαλιστικων ωστε και ο δικαστης να ειναι βεβαιος οτι μιλαμε για το σωστο 
παιδι στο σωστο γονιο,να εξασφαλιζεται το αμεσο δικαιωμα επικοινωνιας του γονεα και η ηρεμια στον ψυχισμο 
του παιδιου που δεν θα αναγκαστει να γνωρισει το γονιο του στα 6-7 η ακομη και 8 ετη του.Εννοειται οτι πρεπει 
σε τετοια περιπτωση ο γονεας που αντιδικησε αρχικως να υποστει τις αναλογες κυρωσεις για την αποξενωση που 
προκαλεσε βασει των προστιθεμενων αρθρων… 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:46 | Πολυχρονιαδη Αγγελικη Το παιδι δικαιούται να ξερει τους γονείς του, δικαιούται DNA, 
δε μπορει να δεχόμαστε την εξουσία της μάνας να λέει, δε ξέρω με ποιον το έκανα θα του δώσω τον πατέρα που 
θέλω εγώ! Προστατέψτε τα παιδια. 
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30 Μαρτίου 2021, 13:39 | Δημήτρης Αθανασίου Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:00 | Ερνεστίνα Καρυστιναίου Πρόκειται για επικίνδυνη αλλαγή στη διάταξη που θα 
αναγκάζει μητέρες που αποφάσισαν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί μόνες τους (για παράδειγμα μετά από μια 
σύντομη σχέση) να συναναστρέφονται έναν άνθρωπο που δεν το επιθυμούν. Ταυτόχρονα, εκθέτει τα παιδιά στο 
να εξαρτάται η ζωή τους, καθημερινές σημαντικές αποφάσεις για αυτήν (όπως ο τόπος διαμονής και η εκπαίδευσή 
τους) από έναν άνθρωπο που ως πριν δεν είχαν καμία σχέση, μπορεί να τους είναι άγνωστος ακόμη. Τα παιδιά 
χρειάζονται αγάπη, ασφάλεια και φροντίδα, όχι με το ζόρι δύο γονείς.  
 
30 Μαρτίου 2021, 12:01 | Χρηστος Αγαλοπουλος Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:58 | Αλεξανιδου Αντζελα Καντε κατι και για τα παιδια εκτος γαμου!!! Να εχει ιδια 
δικαιωματα και ο πατερας απο την πρωτη μερα γεννησης του παιδιου!!! Γιατι οι γυναικες να εκμεταλλευονται 
τους νομους της χωρας μας και να κρατανε τα παιδια μακρια;;;; Αν ολα γινονται για το συμφερον του παιδιου γιατι 
επιτρεπεται να γινετε αποξενωση;;; Τρανταχτο περαδειγμα του Μαριου Κουρεμπη, που δεν εχει δει το παιδι του 
ουτε μοα φορα γιατι ετσι αποφασισε η πρωην συντροφος της. Το παιδι ειναι 4 χρονων. Ποσα δικαστηρια να κανει 
ενας ανθρωπος για να γνωρισει το παιδι του;;;; Πως μετρανε τα χρονια στην ελληνικη δικαιοσυνη;;; Γιατι να μην 
γινει τεστ DNA με ασφαλιστικα μετρα;;; Παρακαλω πολυ να περιλαβετε και αυτες περιπτωσεις γιατι ειναι 
πολλες!!!!!!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:37 | Ανθή Κ. Και εάν πρόκειται για βιασμό ή για κάποιον που εξαφανίστηκε μετά , σας 
παρακαλώ πολύ , έχετε κι εσείς παιδιά, μπείτε στη θέση μας λίγο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:25 | Despina Siskou Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας την οποία ασκεί από ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ με την μητέρα. Τα 
παιδιά έχουν δύο γονείς και το κράτος οφείλει να δώσει αυτήν την δυνατότητα στους μπαμπάδες που 
αναγνωρίζουν τα παιδιά τους και αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:12 | Νιμος Να κοιτάξετε τη περίπτωση του Μάριου Κουρεμπη! Όλα λύνονται με ένα τεστ 
dna! Έχει στερηθεί το παιδί του τόσα χρόνια και σφυριζετε αδιαφορα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:01 | Θάνος Κουλός Σε καταστασεις αντιδικιας, ΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (οπως συνηθως συμβαινει σε μια σχεση) θα πρεπει να μπορει να γινει ληψη dna με ασφαλιστικα 
μετρα,πραγμα που τωρα δεν γινεται καθως και το χρονικο πλαισιο της αναγνωρισης να μην εχει αποσβεστικη 
προθεσμια. Παιδι εκανες και παιδι θα εχεις παντα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:57 | Διονύσιος Βέρρας Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:46 | κατερινα χαιδα Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, να αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
να μην υπαρχει χρονικη κωλυσιεργια στην πραγματοποιηση τεστ DNA οταν η μια πλευρα δυσχεραινει την επαφη 
του παιδιου εκτος γαμου με το γονεα. 
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30 Μαρτίου 2021, 11:13 | Ευαγγελια – Άννα Βλαχου Άρθρο 9 Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί 
του πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:49 | Ελισάβετ Βιεννα Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:12 | Βανεσσα Γεροσταθου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:28 | Βασιλική Γαρδίκα Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:02 | Κατερίνα Γαλάτης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:07 | Χρύσα Γαλανη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:42 | Χριστινα Βουλγαρη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:11 | Κυριακη Βλαχου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:35 | Νίκος Βλαντής Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:13 | Άκης Βιολιντζής Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:03 | Ελισάβετ Βιεννα Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:12 | Ευστάθιος Βεντούρης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:56 | Ζωή Βαγγέλη Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
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εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:25 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕΙ: Εγκαταλείπει σύντροφο και 
κυοφορούμενο τέκνο, και τους πετά στο δρόμο, αδιαφορεί για όλα, δεν σηκώνει το τηλέφωνο παρά μόνο για να 
φωνάζει να γίνει έκτρωση, δεν παρίσταται πουθενά, δεν ενδιαφέρεται αν ζει το μωρό αν γεννήθηκε και αν είναι 
καλά, δεν προσφέρει ούτε ένα ευρώ για τον τοκετό και τις ανάγκες του, εκβιάζει και απειλεί τη μητέρα η οποία 
παλεύει με νύχια και με δόντια να γεννήσει και να επιβιώσει ψυχικά και σωματικά προσφέροντας τα πάντα στο 
παιδί της, ενώ εκείνος κάνει τη ζωή του γλεντώντας την ελευθερία του. Η υπογραφή του στην αναγνώριση (που 
προέκυψε εφόσον έχει δοκιμάσει όλους τους εκβιασμούς) τον καθιστά ικανό για γονική μέριμνα?? Αφού ξέρει 
μόνο να μεριμνά για τον εαυτό του και τη ζωή του. Αυτό θέλουμε για τα παιδιά μας? μια τυπική υπογραφή τα 
ισοπεδώνει όλα? Έναν γονιό που θυσιάζεται για το παιδί του, με έναν που θυσιάζει το παιδί του? Ας ξεκινήσουμε 
προσπαθώντας να καλλιεργηθεί η βάση.. Κύηση, τοκετός, μωρό, ανάγκες, αγάπη, φροντίδα, αγωνία, θυσίες, 
ξενύχτια, χαρά, παιχνίδια, ευθύνες, υπευθυνότητα, σταθερότητα, ασφάλεια, παρουσία, αγώνας, στερήσεις. 
Όποιος δεν έχει ιδέα τι θα πουν αυτά, ας ξεκινήσει να μαθαίνει και μη φιλοδοξεί για γονική μέριμνα, συνεπιμέλεια 
και ψυχολογικό πόλεμο, ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΜΕ. ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:06 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
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μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:43 | Ταρσινος Γρηγορης να προστεθουν οι λέξεις με ΚΕΦΑΛΑΙΑ… Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα … 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:23 | Λυδία Ανδρακάκου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:29 | Eλευθερία Επικίνδυνη αλλαγή στη διάταξη που θα αναγκάζει μητέρες που αποφάσισαν 
να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί μόνες τους (για παράδειγμα μετά από μια σύντομη σχέση) να συναναστρέφονται 
έναν άνθρωπο που δεν το επιθυμούν. Ταυτόχρονα, εκθέτει τα παιδιά στο να εξαρτάται η ζωή τους, καθημερινές 
σημαντικές αποφάσεις για αυτήν (όπως ο τόπος διαμονής και η εκπαίδευσή τους) από έναν άνθρωπο που ως πριν 
δεν είχαν καμία σχέση, μπορεί να τους είναι άγνωστος ακόμη. Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη, ασφάλεια και 
φροντίδα, όχι με το ζόρι δύο γονείς.  
 
30 Μαρτίου 2021, 10:21 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑ παιδί εκτός γάμου προκύπτει σε πολλές, όχι ομαλές 
καταστάσεις. σε περιπτώσεις που το ζευγάρι είναι μαζί ή είναι σε θέση να συναποφασίσουν, έτσι κι αλλιώς αυτά 
τα θέματα τα ρυθμίζουν από κοινού, άλλωστε ο νόμος δεν απαγορεύει την ανάθεση της γονικής μέριμνας και στον 
πατέρα, εφόσον υπάρχει συμφωνία των δυο μερών. σε κάθε άλλη περίπτωση, με την αλλαγή αυτή διαιωνίζονται 
προβλήματα, πολλές φορές σοβαρότατα, τα οποία ταλαιπωρούν και τους γονείς αλλά, κυρίως, και το παιδί. λάβετε 
υπόψη και περιπτώσεις όπου κάποιος πατέρας, μπορεί μεν να έχει αναγνωρίσει ένα τέκνο αλλά να μην είχε 
ουσιαστική επαφή μαζί του για χρόνια, με αποτέλεσμα να μην το γνωρίζει καν επί της ουσίας. θα μπορεί πλέον να 
αποφασίζει για τα πάντα: εκπαίδευση, διαχείριση περιουσίας κτλ… με τι κριτήρα άραγε; ακόμα και το να 
δηλώνεται η διεύθυνσή του ως διεύθυνση του παιδιού είναι πρόβλημα. και φυσικά η λύση του να καταφεύγεις 
στα δικαστήρια κάθε φορά που θα πρέπει να πάρεις μια απόφαση για το παιδί είναι απαγορευτική για όλους τους 
πρακτικούς λόγους, χρόνος, χρήματα… παρακαλώ ξανασκεφτείτε το συγκεκριμένο άρθρο, δεν μιλάμε για έναν 
πατέρα που ήταν παρών στη ζωή του παιδιού μέχρι το σημείο που διαλύθηκε ένας γάμος ή μια σχέση, μιλάμε για 
κάποιον που μπορεί να έγινε τυχαία ή και χωρίς τη θέλησή του πατέρας… θα μπορούσε ακόμα και εκδικητικά προς 
τη μητέρα να ταλαιπωρεί το παιδί και την ίδια για χρόνια. μην δίνετε βήμα για να συμβεί αυτό. 
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30 Μαρτίου 2021, 10:06 | Ιουλία Αναστασίου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:23 | Βασίλειος Αναστασιαδης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:49 | Θεοφιλος Αναγνωστου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:00 | Ιωάννης Αμπατζίδης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:29 | Ανδρέας Αμανατιάδης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:39 | Νικόλαος Αλεύρης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:54 | Ηλιαννα Ρηγα Άρθρο 9 Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα 
και το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9:· Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη 
μητέρα. ΝΑΙ στην ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. ΟΧΙ στους ΕΓΩΙΣΜΟΥΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ.  
 
30 Μαρτίου 2021, 07:17 | Χρήστος Γκούβερης Άρθρο 9 Πρεπει να γινει πληρης εξισωση των γονεων των εκτος 
γαμου παιδιων! Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 
πρεπει να αποκτα γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:08 | Θεοχάρης Βλάχος Η Γερμανίδα Υπουργός δικαιοσύνης απέσυρε τα όποια δικαιώματα 
άγαμων «πατέρων» τον Αύγουστο του 2020. Κρίνονται όλα με το «βιογραφικό» του καθένα. Το υπουργείο σας 
στην Ελλάδα θα το παραβλέψει αυτό; Νόμος είναι το παιδί, όχι η ανόρθωση του βιαστή. Μεγάλο πέναλτυ η 
επιμονή «παρεών» στο πολύ δύσκολο έργο του οικογενειακού Δικαίου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:50 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
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η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 06:38 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 06:25 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!! Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα 
γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 06:10 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
30 Μαρτίου 2021, 03:11 | Μελίνα Παππά Είμαστε πολλές μητέρες που αναμένουμε την ακύρωση του 
νομοσχεδίου για να φύγουμε με ασφάλεια από τις κακοποιητικες, βίαιες σχέσεις. Καμμία μάνα δεν θα αφήσει το 
παιδί της στα χέρια ανθρώπου βίαιου, με ξεσπάσματα. Θα γνωρίζετε πως η κακοποίηση παιρνει χρόνια να 
Αποδειχθεί, και είναι δύσκολο να αποδειχθεί ατρανταχτα. Μην σπρώχνετε γυναίκες, μητέρες που ήδη βρίσκονται 
σε ένα είδος κόλασης, στην απελπισία. Μην αλλάξετε το νόμο. Ο παρών μας προστατεύει τουλάχιστον 
στοιχειωδώς. Τα άρθρα που προτείνετε μας αφήνουν απολύτως εκτεθειμένες, εμάς και τα μωρά μας. Μην 
αφήσετε να συμβεί αυτό. Προστατέψτε μας. Αφήστε τον ισχύοντα νόμο. 
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30 Μαρτίου 2021, 03:46 | Μαρίνα Παππά Είμαστε πολλές μητέρες που αναμένουμε την ακύρωση του 
νομοσχεδίου για να φύγουμε με ασφάλεια από τις κακοποιητικες, βίαιες σχέσεις. Καμμία μάνα δεν θα αφήσει το 
παιδί της στα χέρια ανθρώπου βίαιου, με ξεσπάσματα. Θα γνωρίζετε πως η κακοποίηση παιρνει χρόνια να 
Αποδειχθεί, και είναι δύσκολο να αποδειχθεί ατρανταχτα. Μην σπρώχνετε γυναίκες, μητέρες που ήδη βρίσκονται 
σε ένα είδος κόλασης, στην απελπισία. Μην αλλάξετε το νόμο. Ο παρών μας προστατεύει τουλάχιστον 
στοιχειωδώς. Τα άρθρα που προτείνετε μας αφήνουν απολύτως εκτεθειμένες, εμάς και τα μωρά μας. Μην 
αφήσετε να συμβεί αυτό. Προστατέψτε μας. Αφήστε τον ισχύοντα νόμο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:48 | Βασιλεία Βενίδου Άρθρο 9 Εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας να 
αποκτά γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 02:42 | Μαρια Βασίλογλου Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:15 | Ναταλία Βασιλάκη Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:53 | Εριφύλλη Βαρβαρελη Άρθρο 9 Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που 
αναγνωρίζουν τα παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
τους; 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:59 | Εύα Βανου Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των 
πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:45 | Πεγκυ Βαζουρα Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη 
των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:26 | Ζωη Βαβριτσα Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη 
των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:19 | Ράνια Αργυροπούλου Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:59 | Μαριάνθη Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. Πόσο άδικο 
κάποιος να μην θεωρείται γονιός άμα δεν είναι παντρεμένος!! Αν η μητέρα είναι παραβατική, να παίρνει άμεσα 
την επιμέλεια ο πατέρας. Πληρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα εντός γάμου. Διαφορετικά, δίνει πάτημα 
για προσφυγή σε ευρωπαικά δικαστήρια. Στην Ευρώπη, το 42 % των παιδιών είναι εκτός γάμου. Θέλετε να έχουν 
λιγότερα δικαιώματα από τα άλλα παιδιά; Έχουμε πια αγανακτήσει από τις κακοποιητικές μητέρες που 
καταστρέφουν τα παιδιά μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σας παρακαλούμε βοηθήστε τα παιδιά μας. 
Είμαστε πολλοί με παιδιά εκτός γάμου. Ο γιος μου δεν αντέχει πια να μην τον αφήνει η πρώην του να βλέπει το 
παιδί του. Αφήστε πια εμένα ως γιαγιά που δεν έχω κανένα δικαίωμα. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω το γιο μου να 
κλαίει. Όποτε πλησιάσει την πρώην του τον βρίζει και τον ειρωνεύεται ότι ο νόμος δεν του δίνει κανένα δικαίωμα 
και δεν τον θεωρεί πατέρα. Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί έχει λιγότερα δικαιώματα από τους άλλους πατεράδες; Αν 
δεν σκέφτεστε τους πατεράδες, τουλάχιστον αυτά τα παιδιά που δε φταίνε σε τίποτα, δεν τα σκέφτεστε; Κι εγώ 
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γυναίκα είμαι, αλλά υπάρχουν αρκετές γυναίκες που δεν είναι καλά από ψυχιατρικής άποψης. Γιατί τις αφήνετε 
να καταστρέφουν τα παιδιά μας; Είμαι διατεθειμένη για να τον βοηθήσω να πάω μέχρι και στην Ευρώπη να το 
καταγγείλω αυτό που γίνεται με τα παιδιά εκτός γάμου. Υπάρχουν μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη που αν δουν 
ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα παιδιά εκτός γάμου με τα εντός θα βγάλουν πολλά πρωτοσέλιδα, ειδικά τώρα με 
την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου. Αφήστε τα νομικίστικα φραστικά κόλπα και γράψετε καθαρά: ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΕΞΙΣΩΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΤΌΣ ΓΑΜΟΥ. ΚΑΜΙΑ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΥΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ 
ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΚΟΚΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:37 | Γεωργία Δούπη Καμία διάκριση να μην υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά εκτός και εντός 
γάμου. Σε περιπτώσεις κακοποιητικής μητέρας να παίρνει άμεσα την επιμέλεια του εκτός γάμου παιδιού του ο 
πατέρας και να μπορεί να ασκήσει έφεση σε δίκη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:42 | Ευθυμια Λεμονιδου Εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας να αποκτά 
γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:23 | Γιώργος Μυργιανάκης Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα. Τα τέκνα εκτός γάμου να 
εξισώνονται πλήρως με τα εντός γάμου σε όλα τα ζητήματα. Καμία διάκριση να μην υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά 
εκτός και εντός γάμου. Σε περιπτώσεις κακοποιητικής μητέρας να παίρνει άμεσα την επιμέλεια του εκτός γάμου 
παιδιού του ο πατέρας και να μπορεί να ασκήσει έφεση σε δίκη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:47 | Μαριλενα Γ Παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου έχουν σοβαρό λόγο που παραμένουν 
εκτός γάμου ακόμα και σήμερα. Εγώ προσωπικά βάσει αυτού του νόμου κατάφερα να σώσω την υγεία του 
παιδιού μου. Όταν ήμουν ήδη εγκυος και «αδύναμη» ο πατέρας του παιδιού ξεκίνησε να βιαιοπραγεί και 
σωματικά εκτός από ψυχικά. Η κατάληξη μου ήταν να γεννήσω πρόωρα στο νοσοκομείο ένα παιδί που 
αντιμετωπίζει ακόμα και σήμερα σοβαρά προβλήματα υγειάς για τα οποία ο μπαμπας όχι μόνο αδιαφορεί αλλά 
απειλεί, βρίζει και μας δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Απειλεί κ βρίζει τους ιατρους ότι το παιδί δεν έχει 
τίποτα, ότι θα τους κάνει μήνυση και κάνει φασαρίες μπροστά στους πελάτες. Περιττό δε να γράψω τι τραβάω 
εγώ και η οικογένεια μου. Απειλες, κάψιμο αυτοκινήτου, ψεύτικες μηνύσεις, αντιμηνυσεις, ψεύτικοι δικαστικοί 
αγωνες, Από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για την συνεπιμελεια ήδη μου έχει κάνει 2 ασφαλιστικά μέτρα ψεύτικα 
για να δείξει ότι δεν είμαι καλή μαμά. Το 2020 είχα 10 Μηνύσεις για γεγονότα που ποτέ δεν συνέβησαν. Πριν από 
την ψήφιση του νόμου ξεκίνησε η τρέλα. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα γίνει στη συνέχεια. Σώθηκε από τον 
κακοποιητή, βίαιο και διαταραγμένο πατέρα μονο και μόνο επειδή δεν τον παντρεύτηκα. Ο νομος αυτός θα είναι 
απλώς ένα όπλο στα χέρια των διαταραγμένων να πυροβολούν πλέον νόμιμα και τα παιδιά τους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:36 | Κάλλια Νικολαίδη Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα. Τα τέκνα εκτός γάμου να 
εξισώνονται πλήρως με τα εντός γάμου σε όλα τα ζητήματα. Καμία διάκριση να μην υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά 
εκτός και εντός γάμου. Σε περιπτώσεις κακοποιητικής μητέρας να παίρνει άμεσα την επιμέλεια του εκτός γάμου 
παιδιού του ο πατέρας και να μπορεί να ασκήσει έφεση σε δίκη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:55 | Ταξιθέτης Χρήστος Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα. Τα τέκνα εκτός γάμου να 
εξισώνονται πλήρως με τα εντός γάμου σε όλα τα ζητήματα. Καμία διάκριση να μην υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά 
εκτός και εντός γάμου. Σε περιπτώσεις κακοποιητικής μητέρας να παίρνει άμεσα την επιμέλεια του εκτός γάμου 
παιδιού του ο πατέρας και να μπορεί να ασκήσει έφεση σε δίκη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:20 | Μαρίνα Γεωργίου Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα. Τα τέκνα εκτός γάμου να 
εξισώνονται πλήρως με τα εντός γάμου σε όλα τα ζητήματα. Καμία διάκριση να μην υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά 
εκτός και εντός γάμου. 
Σε περιπτώσεις κακοποιητικής μητέρας να παίρνει άμεσα την επιμέλεια του εκτός γάμου παιδιού του ο πατέρας 
και να μπορεί να ασκήσει έφεση σε δίκη. 
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30 Μαρτίου 2021, 00:03 | Μαρία Νικολαίδη Τα τέκνα εκτός γάμου να εξισώνονται με τα εντός γάμου σε όλα τα 
ζητήματα. Καμία διάκριση να μην υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά εκτός και εντός γάμου. Σε περιπτώσεις 
παραβατικής μητέρας να παίρνει την επιμέλεια του εκτός γάμου παιδιού του ο πατέρας και να μπορεί να ασκήσει 
έφεση σε δίκη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:19 | Μελπομένη Μαραθίτη Τα τέκνα εκτός γάμου να εξισώνονται με τα εντός γάμου σε όλα 
τα ζητήματα. Καμία διάκριση να μην υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά εκτός και εντός γάμου. Σε περιπτώσεις 
παραβατικής μητέρας να παίρνει την επιμέλεια του εκτός γάμου παιδιού του ο πατέρας. Ο πατέρας να μπορεί να 
ασκήσει έφεση σε απόφαση. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:22 | Πηνελόπη Διαμαντάκη Τα τέκνα εκτός γάμου να εξισώνονται με τα εντός γάμου σε όλα 
τα ζητήματα. Καμία διάκριση να μην υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά εκτός και εντός γάμου. Σημαντικό: Σε 
περιπτώσεις παραβατικής μητέρας να παίρνει την επιμέλεια του εκτός γάμου παιδιού του ο πατέρας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:47 | Φίλιππος Τα παιδιά έχουν δυο γονείς Ναι στην συνεπιμελεια. Ναι στην αναμόρφωση 
του οικογενειακού δικαίου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:14 | Γιωτα Λάουρα Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του πρέπει να έχει ίσα 
δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:28 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρις́ γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ:ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και 
των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις 
για παλιά ή νέα διαζύγια. ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:18 | Αμαλία Μ Οταν μια γυναίκα μένει έγκυος, χωρίς να έχει δημιουργησει υγειή σχέση με 
τον πατέρα του παιδιου, όταν οι σχεσεις ειναι κάκιστες και η μητέρα επωμίζεται εννοιες για την κυοφορια τη 
λοχεια, την ανατροφή του βρέφους και αργότερα παιδιού. Η επικοινωνια και η συνεργασια με τον πατέρα του 
παιδιου είναι αδύνατη. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:08 | Γιώργος Λαγακης Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους 
ενέργειες να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:31 | MHTSOS Για το καλύτερο συμφέρον του παιδιού Άρθρο 9 « Μετά το από κοινού να 
προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:23 | Kυριακή Σοφού Aγωνίζομαι όλα τα χρόνια να μεγαλώσω ένα αγγελούδι. Ο πατέρας του 
είναι από τη γέννα απών, ζει σε άλλη πόλη και δεν ξέρει καν πότε έχει γενέθλια. Του το θυμίζω κάθε χρονιά. Τον 
παρακαλάω να έρθει να το δει. Και όμως με την αλλαγή του νόμου για υποχρεωτική συναίνεση στη μετοίκηση, 
θέλησε να μου ζητήσει και τα ρέστα. Με απείλησε με δικαστήρια. Μετοίκησα για μια καλύτερη ζωή κοντά στους 
δικούς μου για να με βοηθάνε και για να χει το παιδί μια οικογένεια γύρω του και γιατί βρήκα εδώ δουλειά. Μην 
αλλάξετε το νόμο, σας παρακαλώ, σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει αυτόματη άσκηση γονικής μέριμνας 
και συνεπιμέλεια χωρίς συναίνεση ή εξέταση δικαστηρίου. Πού βλέπετε εδώ να έχει συμφέρον το παιδί; Το δικό 
μου παιδί; Το βάζετε στο ίδιο σακί με ποια παιδιά; Κάθε παιδί έχει δικαίωμα το συμφέρον του να εξετάζετε, όχι 
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να καθορίζετε από το νόμο. Αδιανόητο αυτό. Για όλα τα παιδιά ένα συμφέρον, αυτό είναι η πατριαρχία και τίποτα 
άλλο, πατρική εξουσία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:06 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Άρθρο 9 Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. Το άρθρο 
διατυπώνεται «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του 
Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα». 
 

29 Μαρτίου 2021, 22:17 | DHMHTRAKIS . ➢ Άρθρο 9 « Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. Το άρθρο 
διατυπώνεται «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του 
Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα». 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:21 | Μαριζα Κυριλλου Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους 
ενέργειες να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 22:57 | Ειρήνη Κ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα και αυτό το 
παιδί εχει μπαμπα και μητέρα, δικαιουται να τους εχει όπως και το παιδί που οι γονείς το παντρευτηκαν. ΔΕΝ 
υπαρχει δικαιολογία Κοινή και αδιασπαστη γονική μέριμνα και για αυτα τα παιδια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:59 | Σταυρος Κριτσας Εφόσον ο πατέρας αναγνωρίζει εκούσια το παιδί του, από κοινού και 
εξίσου να ασκείται η γονική μέριμνα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:43 | Δημήτρης Καραβασιλης Από το άρθρο 1515 ΑΚ του σχεδίου νόμου πρέπει ν’ 
αφαιρεθούν οι λέξεις «με αγωγή που άσκησε ο πατέρας» και ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος. Κάθε παιδί που 
γεννήθηκε εκτός γάμου και με οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρίζεται να απολαμβάνει της ανατροφής και από τους 
δύο γονείς του. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:15 | Πετρος κακαλτσης  Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων 
τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:01 | ΦΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:31 | Μάκης Κουρτης Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που αναγνωρίζουν τα 
παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους;;  
 
29 Μαρτίου 2021, 21:49 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. 
(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
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29 Μαρτίου 2021, 21:25 | Ντινα ΓΕΝΝΙΣΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΤΕ ΜΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ ΓΙΑ ΑΜΒΛΩΣΗ 
ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣΕ ΜΕ ΒΙΑΖΕ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΕΤΕΡΑ Κ. ΤΣΙΑΡΑ ΘΑ ΔΩΣΕΤΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:25 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:21 | Ελισάβετ Κουκουρακη Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους 
ενέργειες να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:41 | Ελένη Με αυτό το νομοσχέδιο και μάλιστα τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση στα εκτός 
γάμου παιδιά το μόνο που θα καταφέρετε είναι να εγκλωβίσετε παιδιά σε αρρωστημένες καταστάσεις, γυναίκες 
σε έναν αγώνα δρόμου χωρίς τέλος. Νιώθω τρομερά απογοητευμένη απο το δικαστικό σύστημα με 
μεταρρυθμίσεις τετοιου ειδους που θα γιγαντώσουν ενα τεράστιο πρόβλημα και θα δημιουργήσουν ακόμα 
μεγαλύτερα προβλήματα σε γυναικες και παιδιά. Τα παιδιά που είναι εκτός γάμου είναι εκτός ακριβώς γιατί οι 
γονείς τους δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνια. Πως περιμένει ο οποιοσδήποτε λοιπον  να υπαρξει 
συμφωνια για καθημερινα ζητηματα στα οποια κατα βαση μονο η μητερα του παιδιου τραβαει ολο το ζορι? Στις 
περισσοτερες τετοιες περιπτωσεις οι πατεραδες δεν ηθελαν καν το παιδι και ηθελαν να τερματισουν την 
εγκυμοσυνη. Επειτα τον μονο ρολο που αναλαμβανουν ειναι να βρισκονται στη ζωη του παιδιου οποτε τους 
βολευει και αν τους βολευει. Πως ειναι δυνατον να αποτελει συμφερον του παιδιου να βλεπει τον πατερα του το 
1/3 αλλα να μην ειναι υποχρεωση του πατερα να βρισκεται στη ζωη του παιδιου το 1/3? Τελικα σε ποιανου το 
συμφερον αποσκοπει αυτο το νομοσχεδιο και αυτες οι μεταρρυθμισεις? Σιγουρα οχι στου παιδιου. Αποσυρετε το 
νομοσχεδιο Κυριοι για το καλο των παιδιων μας και των παιδιων σας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:13 | Αθανάσιος Έχοντας κόρες ο ίδιος που ολομόναχες μεγαλώνουν καθημερινά τα παιδιά 
τους με »πατεράδες» απόντες το μόνο που έχω να πω είναι ότι τα τέκνα εκτός γάμου υπάρχει λόγος που είναι 
τέκνα χωρίς γάμο. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως οι άντρες δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους απέναντι στη 
σύντροφό τους, ζητούν να τερματιστεί η εγκυμοσύνη και όταν αυτό δεν γίνεται απουσιάζουν με τη θέλησή τους 
απο οτιδήποτε ουσιαστικό αφορά το παιδί τους και θέλουν επαφή μόνο όταν βολεύει τη δική τους ζωή. Όλο το 
νομοσχέδιο θα πρέπει να απορριφθεί αλλά το κυριότερο είναι να απορριφθεί οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στα 
εκτός γάμου παιδιά. Δεν μπορεί μια μάνα να μεγαλώνει μόνη το παιδί της και έπειτα να της ζητούν να μοιραστεί 
καθημερινές αποφάσεις με άτομο το οποίο απουσιάζει συνεχώς και εμφανίζεται μόνο όταν βολεύει τον ίδιο. 
Αποσύρετέ το! 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:58 | Βασίλειος Αλεξιάδης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:38 | Μπουρελακου Αλεξανδρα Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:39 | Ασπα Κορμπαπαναγιωτη Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του πρέπει 
να έχει ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:28 | Κακαβακη Αιμιλια Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
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29 Μαρτίου 2021, 20:36 | Ευανθία Αθανασίου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:44 | Βασίλειος Κοντογιάννης Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του πρέπει 
να έχει ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου.  
 
29 Μαρτίου 2021, 20:49 | Α.Τ. Δεν μπορεί να είναι εξίσου αφού ένα παιδί εκτός γάμου μεγαλώνειε με τον έναν 
γονέα που σημαίνει την φροντίδα, τα έξοδα και όλες η ανάγκες ενός παιδιού, τα έχει αναλάβει και καλύψει 
αποκλειστικά ο ένας γονέας από την αρχή της ζωής του. Δεν μπορεί ξαφνικά και σε προχωρημένη ηλικία να 
εισβάλει στη ζωή μιας ήδη διαμορφωμένης μονογονεϊκης οικογένειας ένας «άγνωστος» και να ασκεί την γονική 
μέριμνα από κοινού ενώ τόσα χρόνια ήταν απών ο ίδιος. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:04 | Νατασα Κ. Τσιαρα ειμαι αγαμη μητερα. Το μεγαλωνω μονη μου και ειμαι περιφανγη 
γιαυτο. Με τον μπαμπα της κορης μου δεν μενουμε μαζι, δεν εχω εμποδισει ποτε να μην το περνει. Καποιες φορες 
το περνει καποιοες τον περιμενουμε και δεν ερχετε… οχι στην υποχρεωτικη συνεπιμελεια στα παιδια εκτος γαμου. 
πως Κ.Τσιαρα να ψαχνω να βρω τον γονιο για μια υπογραφη να παει σχολειο αγγλικα κλπκλπ. Ο πατερας αυτος 
ειναι βιεος και ποτης. οχι στην υποχρεωτικη συνεπιμελεια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:23 | Χρήστος Αθανάσακος Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από  κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:13 | Στυλιανός Κοντακης Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη 
των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να 
ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:53 | Παναγιώτης Αδαλόπουλος Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:06 | Α.Α Η απόκτηση ενός τέκνου εκτός γάμου σε πολλές περιπτώσεις είναι γιατί ο ένας 
γονέας έχει δείξει παραβατική συμπεριφορά. Πώς θα προστατευτεί ένα παιδί και ο άλλος γονέας από τέτοιες 
συμπεριφορές? Οταν ένα ζευγάρι που για ελάχιστο χρόνο γνωριζονται είναι δυνατόν να ασκούν γονική μέριμνα 
από κοινού για τέκνο εκτός γάμου όταν και η δική τους γνωριμία είναι ελάχιστη ?Πώς μπορεί ένας γονέας να έχει 
εμπιστοσύνη σε ένα άγνωστο, και πως θα συν επιμελείται ένα παιδί που έχει ήδη διαμόρφωσει την 
προσωπικότητα του εισβάλλοντας ένας ξένος άνθρωπος στη ζωή του? 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:31 | Αναστάσιος Αγγελου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:12 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις 
περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου χωρίς διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας 
αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:58 | Γιάννης Π Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου 
που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε 
εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις 
διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με την μητέρα. Αν 
οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
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29 Μαρτίου 2021, 20:08 | Παναγιώτης Αγγελιδης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:40 | Βασιλειος Κολωκας Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που αναγνωρίζουν τα 
παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους;; 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:26 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΤΑ – Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (…) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:36 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΔΗΣ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:06 | Βαρβαρα Κολαιτου Εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας να αποκτά 
γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 20:08 | dimitra «Άρθρο 1515 Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…) 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:04 | Ορεστης Κλεισιουνης Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του πρέπει να 
έχει ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:30 | Πολυ Κουμαντζια Άρθρο 9Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα 
και το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9:·(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:36 | ΚΟΚΟΛΗΣ Κωνσταντίνος «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. 
Αυτονόητη αλλαγή θα πρέπει στο συγκεκριμένο άρθρο να είναι η προσθήκη της λέξης «εξίσου» δηλαδή: «(..) Όταν 
το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)». 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:51 | Α. Καλοδούκα Αν αλλάξει ο συγκεκριμένος νόμος χιλιάδες μονογονεϊκές οικογένειες 
θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατες δυσκολίες, καθώς εκδικητικά αδιάφοροι ως τώρα μπαμπάδες θα βρουν την 
ευκαιρία να ασκήσουν εκδικητικά έλεγχο σε πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του παιδιού. Να 
μην αλλάξει ο 1515. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:00 | Χριστινα Αυτο το νομοσχεδιο θα καταστρεψει στο τελος τα παιδια και θα εγκλωβισει 
γυναικες σε σχεσεις με ανθρωπους που δεν μπορεσαν καν να καταληξουν σε γαμο. Τα παιδια δεν είναι μπαλάκια 
να τα πηγαινοφερνει ο καθένας σπίτι του. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:48 | Στεφανια Κικκιρα Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική 
δικαστική απόφαση. Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας, τα παιδιά δεν 
είναι ατομική περιουσία κανενός. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:24 | aris Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
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ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του 
Κου Τσιάρα και κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα οικογενειακά 
δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε σωστές αποφάσεις 
και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες δεν αφορούν τον 
κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή οι επόμενες 
εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις 
σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ της 
συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε καμμία 
αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας θα χάνει την γγονική μέριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια 
διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ. 
ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:29 | Αλέξανδρος Κοίλιας Η λέξη εξίσου θα πρέπει να προστεθεί και εδώ: «Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα». Θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια με τα υπόλοιπα παιδιά και για 
τα παιδιά εκτός γάμου. 
 

29 Μαρτίου 2021, 18:07 | Αθανασίου Ανδρονίκη ➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των 
γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:46 | Ουδέτερος Το άρθρο 1515 να παραμείνει ως έχει: Η γονική μέριμνα του ανήλικου 
τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση 
αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ υπάρχει 
συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την 
ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:31 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:23 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
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τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν, παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 

ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:32 | Παπαργηρακης Ιωάννης Οι ΜΚΟ να μην λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία. Τα 
κρατικά λεφτά να δοθούν σε μονογονεϊκές οικογένειες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:11 | Θεόδουλη Αθανασοπούλου Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:17 | Αχιλλέας φραγκακος Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και 
παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή, που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. 
Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, όποιος και εάν αντιδίκησε τότε το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κατεπείγουσα εξέταση γενετικού υλικού. Ο πατέρας να μπορεί να αντιδικήσει για να αναγνωρίσει το τέκνο και όχι 
το αντίθετο. Με αυτή την ασάφεια λογίζεται ως αντιδικία και τα δυο και ο πατέρας ακόμα και να το θέλει δεν θα 
έχει ποτέ γονική μέριμνα. Χωρίς συναίνεση της μητέρας γονική μέριμνα δεν δίνεται. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:58 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 
κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:09 | ΣΠΥΡΟΣ Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις τέκνων εκτός γάμου χωρίς 
διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες 
αναγνώρισης του τέκνου. Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική μέριμνα 
του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε 
τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
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29 Μαρτίου 2021, 17:36 | Κωνσταντίνος Σύριος Πρόταση «Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια η ́δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητερ́α». 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:21 | Γιάννης Κ Σε παιδιά εκτός γάμου όταν ο βιολογικός πατέρας δεν έχει καμία επαφή πως 
μπορεί να έχει γονική μέριμνα? 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:42 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:39 | Θοδωρης Αντυπας Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, νηπιαγωγός στο επάγγελμα και 
την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο 
Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα 
περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!! Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν 
το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:30 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα 
γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 

29 Μαρτίου 2021, 17:51 | ΜΑΡΙΑ ➢ Άρθρο 9«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους.(..) Όταν 
το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:02 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ Στην διάταξη αυτή εισάγεται 
η πρόβλεψη της άσκησης της γονικής μέριμνας και από τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα εφόσον αυτός δεν αντιδίκησε 
στην δίκη της αναγνώρισης του τέκνου. Στην ισχύουσα μορφή ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας είναι φορέας της 
γονικής μέριμνας αλλά την ασκεί μόνον αν η μητέρα έχει εκπέσει ή αν αυτή δε μπορεί να την ασκήσει για νομικούς 
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ή πραγματικούς λόγους ή αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Ενώ η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ως σκοπό του 
άρθρου τη θέσπιση της δυνατότητας για τον πατέρα που έχει εναχθεί με αγωγή αναγνώρισης πατρότητας να 
ζητήσει από το Δικαστήριο να ασκεί από κοινού με την μητέρα την γονική μέριμνα του τέκνου (κάτι που 
προβλέπεται ήδη τον Αστικό Κώδικα), τελικά αυτό που επιχειρεί να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο είναι η μέχρι 
τώρα ρύθμιση περί άσκησης της γονικής μέριμνας αποκλειστικά από την μητέρα εκουσίως αναγνωρισμένου 
τέκνου εκτός γάμου!Η σύγχρονη οικογένεια μπορεί να στηρίζεται και σε ένα συναινετικό μοντέλο ελεύθερης 
συμβίωσης των γονέων. Το ζήτημα ωστόσο δημιουργείται σε περιπτώσεις που το τέκνο δεν έχει προκύψει μέσα 
από έναν σταθερό δεσμό των γονέων του και εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος, στην περίπτωση τυχαίας ερωτική 
συνεύρεσης από όπου προέκυψε μια κυοφορία, η μητέρα να έχει επιφυλάξεις και να αποτρέπεται τελικά να 
συναινέσει σε μια εκούσια αναγνώριση του τέκνου, υπό τη αγωνία ότι δεν είναι σίγουρη για την συνολική 
συμπεριφορά του πατέρα κατά την ενάσκηση από κοινού της γονικής μέριμνας του τέκνου. Δεν πρέπει συνεπώς 
να νομοθετηθεί η κατά τεκμήριο συν-άσκηση της γονικής μέριμνας σε περιπτώσεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνων 
αλλά να προβλέπεται η δικαστική ρύθμιση της κοινής άσκησης γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:19 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! Άρθρο 9 
«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:11 | Λαμπρινή Κατσ. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
που όμως την ασκεί ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της 
μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:28 | Άγγελος Αντονακας Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:40 | Νικόλας Δ. Τα αναγνωρισμένα παιδιά εκτός γάμου δεν υστερούν στο ελάχιστο από τα 
υπόλοιπα παιδιά. Έχουν μπαμπά και μαμά . Οτιδήποτε άλλο είναι ρατσιστικό. Στα παιδιά αυτά οι γονείς να ασκούν 
την γονική μέριμνα από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΎΟ. Όλα τα υπόλοιπα, από 50-50.Και επιτέλους, όταν υπάρχει 
γεωγραφική απόσταση τα έξοδα των μετακινήσεων και οι τρόποι που θα εκτελούνται από μισά και οι δύο γονείς. 
Κανένας γονιός δεν θα την πληρώνει για τον άλλον. Παίρνει η μάνα (συνήθως) το παιδί και εξαφανίζεται 
χιλιόμετρα μακρυά και είναι υποχρεωμένος ο πατέρας να πληρώνει άλλη μια διατροφή σε καύσιμα, διόδια, 
φθορές αυτοκινήτου, μέσα μαζικής μεταφοράς, ξενοδοχεία και φυσικά χάσιμο χρόνου από τον λίγο που δίνουν οι 
δικαστές για την μικρή επικοινωνία που του δίνεται, μονομερώς. Φτάνει πια αυτή η τεράστια αδικία για τον 
πατέρα. Το ένα ΠΣΚ ο μπαμπάς θα αναλαμβάνει την μεταφορά του παιδιού από σπίτι σε σπίτι, το επόμενο η μαμά. 
Και έτσι να γίνεται για πάντα. Επιτέλους δικαιοσύνη !! Όλα από 50-50. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:47 | Κατίνα Γεωρ. Πρέπει να εξασφαλιστεί επιτέλους το παιδί και η μητέρα βράχος δίπλα 
του. Που είναι η μέριμνα του κράτους για τον αγώνα της όταν δεν υπάρχει καμία πρόνοια στήριξης, τόσο 
οικονομική όσο και πρακτική? πχ επίδομα μονογονεικής οικογένειας (ο πατέρας δεν πληρώνει διατροφή, ή την 
καταβάλει κατά το δοκούν), διευρυμένο ωράριο στο σχολείο (το 8:00-16:00 δεν εξυπηρετεί μια εργαζόμενη μόνη 
μητέρα), κλπ θέματα που είναι λυμένα σε ευρωπαικές χώρες. Αντί αυτών εμφανίζετε απο το πουθενά και ένας 
πατέρας να διεκδικήσει γονική μέριμνα? Πότε μερίμνησε, πώς και για ποιον? πείτε μας.. Η πλειοψηφία αυτών 
κρύβει τα εισοδήματά του απο το κράτος (το οποίο εθελοτυφλεί νομίζοντας οτι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
ζούνε με 100 euro το χρόνο) αλλά και απο το παιδί του ουσιαστικά? 
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29 Μαρτίου 2021, 16:34 | Πέτρος Ψαλτακος Ακόμα και στην Γερμανία στην αναμόρφωση του εκεί οικογενειακού 
δικαίου δεν δέχτηκε και απέρριψε κάτω από κατακραυγή τον «αυτοματισμό» και «υποχρεωτικότητα» την παροχή 
γονικής μέριμνας σε ανύπαντρους πατέρες και δίχως την συμβολαιογραφική συναίνεση της μητέρας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:59 | Χρήστος ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ Όταν ένα παιδί γεννημένο εκτός γάμου των γονεων, 
παραμένει ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ, προφανως υπάρχουν ΛΟΓΟΙ για αυτο. Προφανως υπάρχουν υπαρκτοι και αντικειμενικοί 
λόγοι μη επιθυμιας τελεσης γάμου, υπάρχουν διαφωνίες βασικές και ουσιαστικές, ενδεχομένως και βια 
(σωματικη, λεκτικη, ψυχολογική). Οι ουσιαστικές αυτές διαφωνίες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν επειδή άλλαξε 
ο Νόμος, ουτε η βια θα εξαλειφθεί επειδή άλλαξε ο Νόμος. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΕΣ, ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:10 | Ξενοφώντας Ανδρέου Άρθρο 9Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:21 | Γεωργία Αναστασοπούλου Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις 
την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:18 | Σοφια Αναστασοπουλου Άρθρο 9Εφόσον ο πατέρας αναγνωρίζει εκούσια το παιδί του, 
από κοινού και εξίσου να ασκείται η γονική μέριμνα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:07 | αθανασιος κροκιδης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:00 | Μαρία Όταν στην περίπτωση αυτή (τέκνου εκτός γάμου), τίποτα δεν είναι απο κοινού, 
εφόσον ο πατέρας έχει ρόλο guest star και όλο το βάρος το σηκώνει η μητέρα, γιατί να είναι η γονική μέριμνα απο 
κοινού? 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:08 | Λεοντης. Μ Ένα παιδί ήρθε στο κόσμο απο δυο γονείς. Δεν αρκεί μόνο το πώς ήρθε 
όμως.. Ας σταθούν αντάξιοι του ρόλους τους εξ αρχής. Αν δεν το έκαναν και λάκισαν, μην τους επιβραβεύεται 
κιόλας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:56 | Τζαντζαρούδη Αναστασία Άρθρο 9 Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που 
αναγνωρίζουν τα παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
τους; 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:20 | Ευστράτιος Αγγελακακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:34 | Γιάννης Αγαπηδάκης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:30 | Kostas Ntobas (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
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29 Μαρτίου 2021, 14:16 | Μαυριδου Αναστασία Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:45 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου Άρθρο 9 Εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας να αποκτά γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:13 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ Πρέπει να εξασφαλιστεί επιτέλους ο ρόλος του γονέα-πατέρα 
στις περιπτώσεις που υπάρχουν τέκνα χωρίς να έχει προηγηθεί γάμος. Άρθρο 9 Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους: Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:12 | Κικη Αμουτζογλου Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:00 | Κικη Αμουτζογλου Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:53 | Βασίλης Πλιτσικας Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:57 | stelios Σημερινή εποχή κι ο πατέρας μπορεί να ανταπεξέλθει εξίσου με τη μητέρα στις 
υποχρεώσεις του για το μεγάλωμα ενός παιδιού και είναι απαραίτητος για την ψυχική υγεία του παιδιού. Γι αυτό 
προτείνω να συμπληρωθεί στο Άρθρο 9:(…) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
Ζητάμε ισότητα και δικαιοσύνη για τους δύο γονείς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:29 | Βασίλης Παπας Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:13 | Στέλλα Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…) Πόσο 
άδικο κάποιος να μην θεωρείτε γονιός άμα δεν είναι παντρεμένος!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:41 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω, 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! Άρθρο 9 
«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
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29 Μαρτίου 2021, 13:07 | Βασίλης Κοτζιας Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:01 | Πηνελόπη Αφήστε τον νόμο όπως έχει όταν οι γονεις δεν Παντρεύονται υπάρχει 
κάποιος λόγος. Εγώ προσωπικά βίωσα με το παιδί μου την κακοποίηση και ενώ καταφέραμε να φύγουμε μας 
κυνηγάει δικαστικά και τώρα θυμήθηκε πως έχει δικαιώματα σαν πατέρας , όχι ομως όταν μας πετούσε στον 
δρόμο και μας χτυπούσε . Αν κάτι μας γλιτώνει ακόμα είναι και αυτός ο νόμος, φανταστείτε τέτοιοι άνθρωποι να 
αποκτήσουν δικαιώματα , το κάνετε μόνο γιατί σας αρέσει να ακούτε μήπως εγκλήματα στην τηλεόραση ; Ρωτήστε 
και εμας τι βιώνουμε ή τα παιδιά μας ! Βρείτε αλλους τρόπους να φτιάξετε την κατάσταση στους γονεις , 
δημιουργεί στε οικογενειακά δικαστήρια πρώτα ενημερώστε σωστά τη να αστυνομία που τον άφηναν ελεύθερο 
χωρισ μήνυση και ερχόταν και με χτυπούσε περισσότερο και μαζί και το παιδί και αφήστε όπως έχουν τους νόμους 
που είναι οι μόνοι που μας προστατεύουν πλέον , σίγουρα εμένα και το παιδί μου!!!!!! Ευτυχως είμαι ανυπαντρη 
και ευτυχως ο νόμος αυτός όπως είναι με βοήθησε να σώσω εμένα και το παιδί μου , εν μέρη , αφήστε τον ήσυχο 
τον νόμο και προστατέψτε μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:43 | Βασίλης ΚΟΖΟΝΑΚΗΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:52 | Βασίλης ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:54 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. 
(..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:45 | Εμμανουέλα Αλεξάκη Άρθρο 9 Εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας 
να αποκτά γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:33 | Βασίλης ΓΚΟΥΜΑΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:08 | Μαρια Ψαρα Άρθρο 9 Τεκ́να γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων. Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. ΝΑΙ στην ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. ΟΧΙ στους ΕΓΩΙΣΜΟΥΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:50 | Αλέξανδρος Ρουβάς Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων 
τους. (..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονικη ́
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:39 | Βαλλια Γεωργάκη Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…) 
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29 Μαρτίου 2021, 13:47 | Βαγγελης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:36 | Μαρια Αλεξακη Άρθρο 9Εφόσον ο πατέρας αναγνωρίζει εκούσια το παιδί του, από 
κοινού και εξίσου να ασκείται η γονική μέριμνα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:13 | Βαγγέλης Τζιαβολιας Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:20 | Βαγγέλης Βαμβουνακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:51 | Σοφία Αϊβαζίδου Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 

29 Μαρτίου 2021, 12:42 | Χρήστος Κυριακός ➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων 
τους. (..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονικη ́
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:32 | ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:38 | Φωτεινή Αγγελοπούλου Άρθρο 9Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που 
αναγνωρίζουν τα παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
τους; 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:03 | Αργύρης Κυριακός Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:52 | Μάρθα Αγγελιδη Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την 
ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την 
δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:18 | Βαγγέλης Κυριακός Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:35 | Μαρία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:05 | Αριστοτέλης Δασκαλακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
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29 Μαρτίου 2021, 12:57 | Ανδρέας Α Γιατί υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση οτι η γραφειοκρατική κίνηση σε ένα 
συμβολαιογράφο για αναγνώριση τέκνου συνεπάγεται γενικότερα υπευθυνότητα, ενδιαφέρον ή την αυτόματη 
ανάληψη ευθυνών, φροντίδας και αγάπης από τον υπογεγραμμένο ως πατέρα? Γιατί υπάρχει η λανθασμένη 
εντύπωση οτι εξασφαλίζονται τα ανωτέρω απλώς και μόνο με την υπογραφή του φερόμενου ώς πατέρα? Θα 
πρέπει να διαχωριστούν οι καταστάσεις γιατί δυστυχώς δεν είναι έτσι. Όταν εμφανίζεται κάποιος 1 χρόνο μετά τη 
γέννηση του μωρού και υπογράφει έτσι απλά οτι αναγνωρίζει αυτό το μωρό οτι είναι δικό του (αναπόφευκτο), 
ΓΙΑΤΙ πρέπει να ανταμειφθεί κιόλας με ισάξια δικαιώματα έναντι της μητέρας που το γέννησε μόνη της, 
αγωνίστηκε και αγωνίζεται να το μεγαλώσει? Υπάρχουν πατεράδες που τιμούν τον ρόλο τους αγαπούν τα παιδιά 
τους θυσιάζονται, ξενυχτάνε και αγωνίζονται για εκείνα από την πρώτη στιγμή. Το έχουν αποδείξει γιατί ήταν 
πάντα εκεί ότι και να έχει γίνει με τη σύντροφο τους. Δυστυχώς όμως δεν είναι πάντα έτσι. Τα παιδιά έχουν ανάγκη 
απο αγάπη, σταθερότητα και ασφάλεια. Πως εξασφαλίζεται αυτό όταν δεν έχει ελεγχθεί ενδελεχώς ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 
για κάθε ΠΑΙΔΙ οτι ο υπογεγραμμένος πατέρας έχει πράξει αναλόγως στο παρελθόν σύμφωνα με το ρόλο του? 
Γιατί δίνονται δικαιώματα αυτόματα, χωρίς κρίση, χωρίς έλεγχο του πρότερου βίου, χωρίς αξιολόγηση των 
συνθηκών, σε ανθρώπους που δεν ξέρουν πρώτα από όλα από υποχρεώσεις?? Μήπως ο στόχος είναι να δοθεί η 
γονική μέριμνα ώς τυράκι-κίνητρο, μήπως και το τέρας γίνει ΠΑτερας? ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ Τα αγαθά κόποις κτώνται. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:04 | Ελένη Κυνηγού Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:19 | Ελένη Κυνηγού Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:10 | Δημητρης Ζ. Τα παιδια εχουν μαμα κ μπαμπα. δεν τα ενδιαφερει αν ειναι παντρεμενοι 
ή οχι. Δεν καθοριζει καποιον γονιο τον αν εχει τελεσει γαμο ή οχι. Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια 
ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:42 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:03 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:42 | χρυσα ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:08 | ΝΤΙΝΟΣ Κ. Γονιος ειναι κανεις ειτε ειναι παντρεμένος ειτε όχι. Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:03 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
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29 Μαρτίου 2021, 12:23 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:08 | Δήμητρα Αγγελακακη ΑΡΘΡΟ 9 Εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας 
να αποκτά γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 11:13 | Αντώνης Στυλιανακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:09 | Αντώνης ΠΕΤΡΑΚΗΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:41 | ΑΝΝΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:45 | Ανδρέας Μαρκακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:24 | Ανδρέας Αλεξανδρακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:22 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. .. 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα … 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:32 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΩΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:49 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΚΟΣ Όταν το τεκ́νο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη 
μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:23 | Αλέξανδρος Χριστοπουλος Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:23 | Αλέξανδρος Χατζηπαναγιωτης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:44 | Αλέξανδρος Κτιστακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
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29 Μαρτίου 2021, 11:50 | Κωνσταντίνα Είτε παντρεμένοι, είτε χωρισμένοι, είτε δεν έχουν τελέσει γάμο, οι γονείς 
είναι δύο, πατέρας και μητέρα. Κακό ποιητές γονείς και σύντροφοι μπορεί να είναι και η μητέρα και ο πατέρας. 
Αυτό να κρίνεται δίκαια στα δικαστήρια γιατί γνωρίζουμε πολλές γυναίκες στον περίγυρο μας που βασανίζουν 
ψυχολογικά και σωματικά παιδιά συζύγους κλπ Δεν υπάρχει πια στη χώρα μας ισχυρό και ασθενές φίλο είναι ίσοι. 
πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9:(…) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:54 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:57 | Νικος Μπριλλακης Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:38 | Ακης Μαυρακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:54 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:58 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:20 | Μ. Ε. Στη Σουηδία η γονική μέριμνα του εκτός γάμου παιδιού ανήκει στη μητέρα όπως 
και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Να μην αλλάξει προς το χειρότερο το άρθρο 1515 του Α.Κ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:30 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:45 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων 
τους.(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). Τα παιδιά εκτός γάμου δεν είναι 
παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Έχον και αυτά ανάγκη και τους δύο γονείς και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και τα παιδιά εντός γάμου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:13 | Γιάννης Φαής Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:10 | Χριστοδουλακης Μιχάλης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:15 | George Leris Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους.(..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
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29 Μαρτίου 2021, 10:13 | Σταύρος Ζεμπίλης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:41 | Μαθιουδάκης Παντελής Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:37 | Mιχαλης Παγκαλακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:02 | Ελευθέριος Π Ο νόμος για τα εκτός γάμου τέκνα όταν υπάρχει αντίδικια πρέπει δεν 
μπορεί να ασκείται από κοινού. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:42 | ΜΆΡΙΟΣ Μ Η απόκτηση ενός τέκνου εκτός γάμου σε πολλές περιπτώσεις είναι γιατί ο 
ένας γονέας έχει δείξει παραβατική συμπεριφορά. Πώς θα προστατευτεί ένα παιδί και ο άλλος γονέας από τέτοιες 
συμπεριφορές? 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:47 | Μανώλης Χατζηδακης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:05 | Θανάσης Σ Ένα γονέας όπου για πολλά χρόνια είναι απών από όλες τι πλευρές θα 
μπορεί να εξισώνεται μετα τον νόμο αυτό σε από κοινού γονική μέριμνα τέκνου εκτός γάμου? Τι κριτήρια θα 
υπάρχουν? Που βρίσκεται το συμφέρον του τέκνου όταν αναγκάζεται να επικοινωνεί και να επεμβαίνει ένα 
άγνωστος σε ένα παιδί που ήδη έχει διαμορφώσει την προσωπικότητα του? 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:26 | Άννα Γεωργίου Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:22 | Κατσιλαμπρος Α Τα τέκνα που είναι εκτός γάμου είναι συντρέχουν λόγοι σοβαροί, βία, 
ουσίες, ψυχολογικες διαταραχές, θα εξισώνει ο νόμος να ασκείται η από κοινού μέριμνα με ένα τέτοιο γονέα? 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:25 | Δασκουλίδης Γιάννης Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:45 | Νικόλαος Σ Όταν ένα ζευγάρι που για ελάχιστο χρόνο γνωριζονται είναι δυνατόν να 
ασκούν γονική μέριμνα από κοινού για τέκνο εκτός γάμου όταν και η δική τους γνωριμία είναι ελάχιστη? 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:26 | ΤΖΕΝΗ ΦΑΊΣ Ιω Άρθρο 9 (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:15 | Κ. Δεν παντρεύτηκα επειδή ο μπαμπάς του παιδιού είχε δείξει στοιχεία αδιάφορης και 
κακοποιητικής συμπεριφοράς. Το αναγνώρισε με παρότρυνση και έξοδα της ευρύτερης οικογένειάς μου. Παρά 
την «εκούσια» αναγνώριση όπως θα μπορούσε να θεωρηθεί με την τροποποίηση που επιχειρείται, πρόκειται για 
έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ανέλαβε ποτέ τον πατρικό του ρόλο. Εξαρχής φόρτωσε όλο το βάρος της ανατροφής 
του παιδιού σε εμένα, ενώ χρησιμοποιούσε το δικαίωμά του στην επικοινωνία για να μας ασκεί κάθε είδους βία. 
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Πρόσφατα αρνήθηκε και το ίδιο του το παιδί, ζητώντας μου να μη φέρει πια το επίθετό του. Αυτός ο πατέρας που 
δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για το παιδί του, που δεν έχει ενδιαφερθεί να πάρει ένα τηλέφωνο για να ρωτήσει 
έστω αν είναι καλά στην υγεία του, αν έχει φίλους, αν περνάει καλά, αυτός ο πατέρας που θυμάται να με καλέσει 
μόνο για να με απειλήσει ότι έρχεται ο νόμος για τη συνεπιμέλεια, μετά από 10 χρόνια πλήρους αδιαφορίας για 
το παιδί του αυτός ο πατέρας θα έχει ξαφνικά άποψη για ουσιώδη ζητήματα που αφορούν το παιδί κάνοντάς μας 
τη ζωή μαρτύριο εάν αντικατασταθεί ο ισχύοντας νόμος. Είναι επικίνδυνο να εξισώνονται τα παιδιά εκτός γάμου 
με αυτά που υπήρξαν ή υπάρχουν εντός γάμου. Οι συνθήκες ήταν, είναι και θα είναι διαφορετικές. Σας 
παρακαλούμε να αφήσετε τον ισχύοντα νόμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή συμβάλει στην προστασία παιδιών και 
γυναικών από την ενδοοικογενειακή βία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:01 | Δημήτρης Κ. Πει άι δυνατόν να μιλάμε για το συμφέρον του τέκνου όταν ένα παιδί που 
μεγαλώνει με τον ένα γονέα ξαφνικά να εισβάλει μετά από το 7,8,10 έτος της ζωής του να επιμελείται από έναν 
άγνωστο? 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:05 | ΚΑ Όταν υπάρχει αντιδικία συντρέχουν κάποιοι σοβαροί λόγοι. Δεν γινεται εξισώνει με 
τα παιδιά εντός γάμου τα εκτός. Οι σοβαροί λόγοι είναι Βία, Ουσίες, Ψυχική διαταραχή. Δεν γίνεται να ασκεί 
μέριμνα ουσιαστικά ένας άγνωστος σε ένα παιδί που δεν γνωρίζει. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:03 | Ειρήνη Διαμαντάκη Τα παιδιά εκτός γάμου να εξισώνονται με τα εντός γάμου. Καμία 
διάκριση να μην υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά εκτός και εντός γάμου. Σημαντικό: Σε περιπτώσεις παραβατικής 
μητέρας να παίρνει την επιμέλεια του εκτός γάμου παιδιού ο πατέρας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:50 | Ευαγγελία Η υπογραφη κάποιου οτι αναγνωριζει το παιδι του σε καμια περιπτωση δεν 
ισουται αυτοματα με γονικη μεριμνα. Για τους περισσοτερους προκειται απλώς για μια αυτονόητη και 
αναπόφευκτη παραδοχη γιατι να έχουν δικαίωμα γονικής μέριμνας αυτόματα? Για να κάνουμε τη ζωη ακόμη πιο 
δυσκολη της μητέρας που κάνει εξαρχης τα μέγιστα, με τις διάφορες αντιρρήσεις του απώντα πατέρα? Είναι 
δυνατον να ψάχνουμε τον εξαφανισμένο για να συμφωνησει για την εγγραφη του παιδιου σχολειου? Ως πότε? 
Και πως θα γίνει αυτο? Εχετε σκεφτει τι εχει περασει κάθε μάνα και τι συνεχίζει να περνάει? Αντι να υπάρχει 
πρόνοια για μονογονεικές οικογένειες βαράτε και άλλο.Δεν νοηται να δινει κανείς ισα δικαιωματα οταν δεν 
τηρηθηκαν ποτε ισες υποχρεωσεις. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:16 | Καλλιόπη Η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς 
γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, που όμως την ασκεί ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική 
μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Το ηδη υπαρχων 
άρθρο είναι σοφο. ΜΟΝΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 07:00 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου. Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει. Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινου ́
και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 06:50 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 

χρόνια…!!! Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το 
έτσι θέλω , ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια 
και αν ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια 
στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
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Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 06:57 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρις́ γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
29 Μαρτίου 2021, 04:30 | Παναγιώτης Καρδαράς Όσοι μπαμπάδες αναλάβαμε την ευθύνη των πράξεων εκούσια, 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 04:40 | Γιώτα Καράκου Ο μπαμπάς που άσκησε αγωγή να αποκτά γονική μέριμνα από κοινού 
και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 04:52 | Μαρία Καλαμπαλίκη Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που αναγνωρίζουν 
τα παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του πρέπει να έχει ίσα 
δικαιώματα με την μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:46 | Σταματης Κακλεας Γονέας γίνεσαι όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων που 
σου αναλογούν. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια το κράτος να δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από 
κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. Είναι πρωτίστως δικαίωμα των παιδιών να έχουν 2 γονείς! 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:11 | Φ. Καραγιωργη Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του πρέπει να έχει 
ίσα δικαιώματα με την μητέρα. Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:52 | Αγγελική Όλοι οι μπαμπάδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους ενέργειες να 
ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:12 | Φώτης Ζαμπετάκης Οι πατεράδες που αναγνωρίζουν εκούσια ή δικαστικά με αγωγή το 
παιδί τους, να αποκτούν γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:43 | Ε. Εκιζιδου Μπαμπάς που αναγνωρίζει εκούσια το παιδί του, να ασκείται από κοινού 
και εξίσου η γονική μέριμνα. 
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29 Μαρτίου 2021, 01:53 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Στο άρθρο πρέπει να προστεθεί η φράση ‘Κάθε παιδί που γεννήθηκε 
εκτός γάμου και με οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρίζεται, ν’απολαμβάνει της ανατροφής, εξίσου και από τους δύο 
γονείς του.’ Να μην υπάρχουν διακρίσεις, σε σχέση με τα παιδιά που αποκτήθηκαν εντός γάμου των γονέων τους. 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:34 | ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Μ. «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων 
τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:11 | Tina Ioannou (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:03 | Sofia Papa Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς 
γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή, που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση 
δικαστικής αναγνώρισης, όποιος και εάν αντιδίκησε τότε το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κατεπείγουσα εξέταση 
γενετικού υλικού. Ο πατέρας να μπορεί να αντιδικήσει για να αναγνωρίσει το τέκνο και όχι το αντίθετο. Με αυτή 
την ασάφεια λογίζεται ως αντιδικία και τα δυο και ο πατέρας ακόμα και να το θέλει δεν θα έχει ποτέ γονική 
μέριμνα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:19 | Kelly Το νομοσχέδιο παραβιάζει τα δικαιώματα της μητέρας και του παιδιού. Λέτε ότι 
παίρνει γονική μέριμνα ο πατέρας επειδή τη ζήτησε και δεν την παίρνει επειδή αντιδικησε, ήταν δηλαδή αντίθετος 
με την αναγνώριση και αναγκάστηκε από τη δικαστική απόφαση να αναγνωρίσει το παιδί. Το άρθρο αυτό είναι 
υπέρ των συμφερόντων των πατέρων και το τι απαιτούν αποκλειστικά οι πατέρες. Συντάκτες του νομοσχεδίου 
είναι συγκεκριμένοι μισογυνηδες που παραδεχθηκαν δημόσια ότι μπαινοβγαιναν στο γραφείο του υπουργού και 
ότι το νομοσχέδιο συντάχθηκε κατά τις υποδείξεις τους. Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα. Το υπάρχον 
νομοσχέδιο είναι από τα πιο προοδευτικά στον κόσμο που προστατεύει τη μητέρα και το παιδί. Το μόνο καινοτόμο 
που προτείνει το νομοσχέδιο είναι ευφάνταστους τρόπους για να νομιμοποιήσει την κακοποίηση μητέρας και 
παιδιού. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:37 | Γιάννης Μαρκόπουλος Το λογικό! Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 20:12 | Σύλλογος Συνεπιμέλεια ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Με τον νόμο 
1702/1987 κυρώθηκε η ευρωπαϊκή σύμβαση για το νομικό καθεστώς των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους. Το 
άρθρο 7 αυτής προβλέπει ότι όταν η συγγένεια του τέκνου που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του έχει 
ιδρυθεί και ως προς τους δύο γονείς, η γονική εξουσία δεν μπορεί ν’ ανατίθεται αυτοδικαίως μόνο στον ένα. Το 
κριτήριο της δικονομικής στάσης του γονέα στη δίκη της αναγνώρισης είχε εισαχθεί στο ΑΚ του 1983 αλλά ήδη το 
1987 είχε καταργηθεί και παράνομα επαναλαμβάνεται στην σημερινή αναθεώρηση. Επ’αυτού το ΕΔΔΑ έχει 
απασχοληθεί καταδικαστικά για την Ελλάδα. Το άτοπο συνάγεται από το ότι ήδη εφαρμόζεται ευρέως το τεστ DNA 
για τη θεμελίωση της ταυτότητας. Ο πατέρας που απλά ζήτησε εξετάσεις DNA – τι πιο φυσικό σήμερα – αντιδικεί 
και αποκλείεται δια βίου από τη γονική μέριμνα. Παράλογο και ανήθικο. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ. Το άρθρο 
1515 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 Γονική μέριμνα τέκνου χωρίς γάμο των γονέων 
του. Η γονική μέριμνα επιμέλεια και φροντίδα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των 
γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά αποκτά γονική μέριμνα 
επιμέλεια και φροντίδα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, 
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1511, 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. 
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28 Μαρτίου 2021, 20:36 | Μαρια Γράμμου Είμαι άγαμη Ελληνίδα μητέρα, ο πατέρας είναι αλλοδαπός και 
βρίσκεται στο εξωτερικό. Διαμείναμε μαζί μόνο λίγους μήνες. Από την εγκυμοσύνη ήταν κακοποιητικός και σε 
μένα και στο μωρό, τώρα πια παιδί δημοτικού. Δίνει λίγη διατροφή, λιγότερη από ότι υποχρεούται στο κράτος 
του, ενώ βγάζει τα τριπλάσια καθαρά από μένα. Είναι δυνατόν να βάζετε το παιδί και εμένα σε τέτοιο κίνδυνο; Να 
με τρέχει κι εμένα και το παιδί στα δικαστήρια για ψύλλου πήδημα; Ο άνθρωπος αυτός δε συμφωνεί καν το παιδί 
να ζει στην Ελλάδα, να μιλάει και να μαθαίνει ελληνικά. Η γονική μέριμνα αγάμων δεν μπορεί να ασκείτε από 
κοινού. Υπάρχει λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι παρόλο που έχουν παιδιά μαζί δεν παντρεύονται. Είναι δυνατόν 
να ασκείται από κοινού η γονική μέριμνα με έναν βιαστή, έναν κακοποιητή; Η με έναν που γνώρισε η μάνα μόνο 
μια νύχτα; Με κάποιον που ζει στο εξωτερικό; Που δε βλέπει από επιλογή του το παιδί του; Τι αποφάσεις από 
κοινού μπορούν να πάρουν π.χ. για την εκπαίδευση, τη θρησκεία ή την περιουσία του παιδιού; Σε καμιά χώρα της 
Δυτικής Ευρώπης δεν υπάρχει διάταξη που να δίνει αυτόματα τη γονική μέριμνα ή ακόμα λιγότερο την άσκηση 
της από κοινού σε άγαμους πατέρες. Αφήστε το άρθρο όπως είχε! Το μόνο σωστό. 
 
28 Μαρτίου 2021, 20:20 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑ Άρθρο 9Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και 
το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9:(…) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:03 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Προτείνεται η εξής αλλαγή: Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:50 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜ ΣΤΥΛ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη 
μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:31 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη 
μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:58 | ΛΕΒΑΝΤΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:06 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη 
μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:36 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη 
μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:49 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητερ́α. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:17 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΑ Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
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28 Μαρτίου 2021, 18:37 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη 
μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:59 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη 
μητέρα. 
 

28 Μαρτίου 2021, 17:38 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ . ➢ Άρθρο 9 « Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. Το άρθρο 
διατυπώνεται «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του 
Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:29 | Αντώνης Παύλου Όταν ένα παιδί εκτός γάμου αναγνωρίζεται από τον πατέρα του 
εκούσια ή μετά από δικαστική αγωγή που έκανε ο πατέρας , θα πρέπει αυτός να έχει την γονική μέριμνα από 
κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:03 | Νικόλαος Σορολής Προτεινόμενη αλλαγή: Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., 
π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική μέριμνα 
του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. (…)». 
 

28 Μαρτίου 2021, 16:53 | ΦΩΤΕΙΝΗ . ➢ Άρθρο 9 « Μετά το από κοινού να προιστεθεΊ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. Το άρθρο 
διατυπώνεται «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του 
Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:48 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. 
(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:48 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΜΛΕΛΗ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων 
τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…) 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:38 | Αθανάσιος Τουλούπης Θα πρέπει να ισχύει και για τα τέκνα εκτός γάμου το ίδιο όπως 
και εντός γάμου από κοινού και για τους δύο γονείς η άσκηση της γονικής μέριμνας εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι 
δεν κρίνονται ακατάλληλοι. 
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28 Μαρτίου 2021, 15:26 | Ευστάθιος Τσουγγάνης «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 14:02 | Καρολίνα Κολόκα Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 14:51 | Ιωάννα Αφήνετε τους γονείς να βγάλουν τα μάτια τους και όλο αυτό να περνάει στα 
παιδιά. Αφήνετε ακατάλληλους γονείς να έχουν δικαιώματα και να περνάνε τη συμπεριφορά τους στα παιδιά. Δεν 
σας νοιάζει το συμφέρον των παιδιών. 
 
28 Μαρτίου 2021, 14:48 | Καλλιόπη Για να είναι ένα παιδι «παιδί εκτός γάμου» σημαίνει ότι οι γονείς ποτέ δεν 
τα βρήκαν ώστε να παντρευτούν. Αν λοιπόν ο πατέρας αποφάσισε να το αναγνωρίσει με την προυπόθεση όμως 
να είναι απών, και κάποια στιγμή μετά από χρονια αποφασίσει ότι θέλει να είναι μέρος της ζωής του παιδιού, έτσι 
στα ξαφνικά το παιδάκι αυτό θα περνάει τη μισή ζωή του με τον πατέρα? Δεν είναι προς το συμφερον του παιδιού 
να γίνει σταδιακά μια είσοδος του πατέρα στη ζωή του? Δεν είναι όλα ίδια, μην τα εξισώνετε! 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:52 | Γεώργιος Βοργιάς προτείνω να γίνει ως εξής: αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:57 | Αντώνης Βουτσίνος Πολύ σωστή η παρατήρηση πολλών εδώ μέσα. Όταν το παιδί 
αναγνωρίζεται από τον πατέρα, η γονική μέριμνα θα πρέπει να ασκείται από κοινού και εξίσου με την μητέρα […]! 
 
28 Μαρτίου 2021, 12:05 | Άννα Δάλλα Να προστεθεί «….από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)». 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:16 | ΦΕΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:28 | Απόστολος Ελευθερίου Σε παιδιά που ο πατέρας διεκδίκησε και αποκτά την γονική 
μέριμνα προτείνεται η εξής τροποποίηση στο παραπάνω άρθρο: Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 
με τη μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:31 | Γιώργος Γιαμουρίδης Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και 
το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:50 | Δημήτρης Μ. …Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:33 | Εύη Γιούσμη Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το πνεύμα 
του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. 
Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9: (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:15 | Κωστας Αποστόλου Από κοινού και εξίσου να ανατρέφονται τα παιδιά που εκούσια 
αναγνωρίστηκαν από τους μπαμπάδες. 
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28 Μαρτίου 2021, 10:22 | Αλέξανδρος Δουρίδας Άρθρο 9Ο πατέρας που αναγνωρίζει το παιδί εκτός γάμου πρέπει 
να έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον έταιρο γονέα «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 01:28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΄΄Άρθρο Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (…) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:38 | Νίκη Δελάβια Και οι πατεράδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά με δικές τους ενέργειες 
να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:51 | Μάριος Ταμπακης Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:04 | Νίκος Δημητριάδης Τα παιδιά εκτός γάμου να εξισώνονται με τα εντός γάμου. Σε 
περιπτώσεις παραβατικής μητέρας να παίρνει την επιμέλεια του παιδιού εκτός γάμου ο πατέρας. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:17 | Γουναρά Βιβή Έζησα μακριά από τον μπαμπάκα μου, αναίτια και παρά το γεγονός ότι 
ήταν κάποτε παντρεμένος με την μητέρα μου. 
Μπαμπάδες που αναγνωρίζουν τα παιδιά τους πρέπει να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:09 | Γ. Γκι. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. 
Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού 
και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας. 
 
27 Μαρτίου 2021, 22:20 | Μαί. Γεωργοσοπούλου Από κοινού και εξίσου για όλα τα παιδάκια που ο πατέρας τους 
είναι πραγματικός μπαμπάς και αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων του, διεκδικώντας τις ενέργειες αυτές. 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:24 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΜΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. ΓΙΑΤΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ? ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.  
 
27 Μαρτίου 2021, 21:06 | Σ. Γαβριηλογλου Από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ για τους μπαμπάδες που αναγνωρίζουν τα 
παιδιά τους με δικές τους ενέργειες. Πόσο ξεκάθαρο ότι θέλουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους;; 
 
27 Μαρτίου 2021, 20:25 | Σταυρουλα Βλαχου Εφόσον ο πατέρας αναγνωρίζει εκούσια το παιδί του, από κοινού 
και εξίσου να ασκείται η γονική μέριμνα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 18:59 | Νικος Βιτουλαδιτης Μπαμπάς που διεκδικεί να αναγνωρίσει το παιδί του πρέπει να 
έχει ίσα δικαιώματα με την μητέρα. 
Προσθέστε από κοινού και εξίσου. 
 
27 Μαρτίου 2021, 17:34 | Γρηγόριος Κ Για το συμφέρον του παιδιού είναι σημαντική η αξιολόγηση της επάρκειας 
/ καταλληλόλητας κάθε γονέα στην άσκηση του ρόλου του και της δυνατότητας ανταπόκρισής του στις 
υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, όπως επίσης και η εκτίμηση των σχέσεων του παιδιού με 
τον κάθε γονέα. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν ΚΥΡΙΩΣ οι συνθήκες της κατάστασης αυτής (τέκνο 
εκτός γάμου) και όχι αποκλειστικά και μόνο η υπογραφή σε ένα έγγραφο αναγνώρισης, όταν η εγκατάλειψη που 
είναι δυστυχώς το συνηθέστερο γεγονός έχει σαφέστατα τη μέγιστη βαρύτητα. Επ ουδενί λοιπόν δεν θα πρέπει 
να θεωρείται εκ των προτέρων αυτονόητη η δυνατότητα των γονέων να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών 
τους, πόσο μάλλον όταν στο παρελθόν έχουν επιδείξει έλλειψη ικανοτήτων, σταθερότητας, ενδιαφέροντος κλπ. 
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27 Μαρτίου 2021, 15:58 | Χριστίνα Δάλλα Προτείνω να γίνει: «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:46 | Δικαιοσύνη Τα παιδιά εκτός γάμου έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ο γονιός που τα 
εγκατέλειψε όμως, ΌΧΙ. 
 
27 Μαρτίου 2021, 11:24 | Γερασιμος Θα πρέπει από την στιγμή που αναγνώρισα το παιδί μου να έχω την γονική 
μέριμνα αυτομάτως και ελπίζω ο νόμος να περάσει με αναδρομική ισχύ και να μην πρέπει να κάνουμε δικαστήριο 
πάλι. 
 
27 Μαρτίου 2021, 07:50 | Γεώργιος Κ. Να αναφέρεται η άσκηση γονικής μέριμνας από κοινού με τον πατέρα σε 
περίπτωση αναγνώριση ς του τέκνου .έτσι το παιδί δεν θα είναι ορφανό. 
 
27 Μαρτίου 2021, 00:18 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ Να τεθεί ως εξής: ΄΄Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (…) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα(…). 
 
26 Μαρτίου 2021, 23:14 | Α.Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Το να μην παντρευτείς τον άνθρωπο με τον οποίο 
απέκτησες 1,2,3.. παιδιά, δε σε κάνει λιγότερο γονέα!! ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και οι ανύπαντροι γονείς. Από κοινού 
γονική μέριμνα και επιμέλεια. Μην αφήσετε παραγκονισμένα τα παιδιά εκτός γάμου. Έχουν τα ίδια δικαιώματα 
με όλα τα παιδιά! 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:55 | Σειτης Μανος Θα επρεπε να ειναι «Οταν το τεκνο αναγνωριζεται εκουσια ή δικαστικα 
με αγωγη που ασκησε ο πατερας, αποκτα γονική μεριμνα και ο πατερας, την οποια ασκει απο κοινου και εξισου 
με την μητερα». 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:43 | Άγγελος Ζυρνόβαλης Για τα τέκνα εκτός γάμου πρέπει να ισχύουν ακριβώς τα ίδια με 
τα τέκνα εντός γάμου. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:21 | Ιωα Αγιασματζης Εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας να αποκτά 
γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τη μητέρα.  
 
26 Μαρτίου 2021, 21:09 | Ντοκος Δονάτος Τα παιδιά εκτός γάμου δεν έχουν καμία διαφορά από τα εντός γάμου 
και αν ο γονέας είναι κατάλληλος πρέπει να ασκήσει εξίσου την γονική μέριμνα από κοινού με τον άλλο γονέα, ως 
και τα παιδιά εντός γάμου ίσες υποχρεώσεις ίσα δικαιώματα όσο χρόνο στην ζωή και ανατροφη του παιδιού. 
 
26 Μαρτίου 2021, 20:44 | Μανώλης Προτάσεις αλλαγών Άρθρο 9 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – 
Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο 
των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. Αν οι 
γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση 
δικαστικής αναγνώρισης, όποιος και εαν αντιδίκησε τότε το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κατεπείγουσα εξέταση 
γενετικού υλικού. Δεν μπορεί να αναγράφεται πως επειδή αντιδίκησε ο πατέρας δεν θα ασκεί την γονική μέριμνα. 
Είναι καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού να έχει δυο γονείς. Ο πατέρας μπορεί να αντιδικήσει για να 
αναγνωρίσει το τέκνο και όχι το αντίθετο. Με αυτή την ασάφεια λογίζεται ως αντιδικία και τα δυο και ο πατέρας 
ακόμα και να το θέλει δεν θα έχει ποτέ γονική μέριμνα. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:02 | ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ, στις έννοιες επιμέλεια και γονική μέριμνα ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις εκτός γάμου παιδιών όπου η μητέρα δεν έχει συναινέσει ποτέ για απόδοση μέριμνας στον πατέρα 
και άρα δεν είναι «μαχητή» καμία εύνοια στον πατέρα. 
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26 Μαρτίου 2021, 17:26 | Κατερίνα Βλαχογιάννη Αν η μάνα και ο πατέρας (τον τίοτλο φέρει, την ουσόια όχι) ενός 
εκτός γάμου παιδιού μπορούσαν να τα βρουν και να συνενοηθούν σε όλα τα θέματα της καθημερινότητας του 
παιδιού, θα ‘χαν παντρευτει και θα ταν ακομη παντρεμενοι. Μάλλον θέλετε να δώσετε ρευστό στους δικηγόρους, 
για αυτούς δουλεύετε, δικοί σας είναι. ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ, ΩΣ ΙΣΧΥΕ, ή τουλάχιστον 
όσα έχουν ήδη γεννηθεί εκτός γάμου. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:20 | Βίκυ Σ Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που γέννησαν εκτός γάμου , το έκανε 
επειδή ο πατέρας κοίταξε μόνο το τομάρι του και ένιψε τας χείρας του. Τι νομίζετε; ότι, ξαφνικά γίναμε Σουηδία; 
η ψυχή της κάθε μάνας ξέρει αν αντιμετώπισε την απόρριψη του λεγάμενου, τον πόλεμο από την οικογένειά της 
που τους ντρόπιασε κατ’αυτούς και τις ανάγκες του τοκετού / βρέφους όλες μόνοι της! Τι νομιζετε βρε εκεί στα 
Υπουργεία, ότι κατοικούμε όλοι νστην Αθήνα, αγνωστοι μεταξυ αγνωστων και με λεφτά για δυό νταντάδες; 
Συνέλθετε! Αρκετά έχουμε περάσει, μην μας δίνετε και εσείς την χαριστική βολή; ΤΟ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙ είναι 
προσωπικός αγώνας της μητέρας. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:00 | Βασιλης Βασιλειου Ο πατερας πρεπει να ασκει την γονικη μεριμνα απο κοινου και 
εξισου. 
 
26 Μαρτίου 2021, 11:14 | Μητέρα Εγκαταλείπει σύντροφο και κυοφορούμενο τέκνο, και τους πετά στο δρόμο, 
αδιαφορεί για όλα, δεν σηκώνει το τηλέφωνο παρά μόνο για να φωνάζει να γίνει έκτρωση, δεν παρίσταται 
πουθενά, δεν ενδιαφέρεται αν ζει το μωρό αν γεννήθηκε και αν είναι καλά, δεν προσφέρει ούτε ένα ευρώ για τον 
τοκετό και τις ανάγκες του, εκβιάζει και απειλεί τη μητέρα η οποία παλεύει με νύχια και με δόντια να γεννήσει και 
να επιβιώσει ψυχικά και σωματικά προσφέροντας τα πάντα στο παιδί της, ενώ εκείνος κάνει τη ζωή του 
γλεντώντας την ελευθερία του. Η υπογραφή του στην αναγνώριση (που προέκυψε εφόσον έχει δοκιμάσει όλους 
τους εκβιασμούς) τον καθιστά ικανό για γονική μέριμνα?? Αφού ξέρει μόνο να μεριμνά για τον εαυτό του και τη 
ζωή του. Αυτό θέλουμε για τα παιδιά μας? μια τυπική υπογραφή τα ισοπεδώνει όλα? Έναν γονιό που θυσιάζεται 
για το παιδί του, με έναν που θυσιάζει το παιδί του? Ας ξεκινήσουμε προσπαθώντας να καλλιεργηθεί η βάση.. 
Κύηση, τοκετός, μωρό, ανάγκες, αγάπη, φροντίδα, αγωνία, θυσίες, ξενύχτια, χαρά, παιχνίδια, ευθύνες, 
υπευθυνότητα, σταθερότητα, ασφάλεια, παρουσία, αγώνας, στερήσεις. Όποιος δεν έχει ιδέα τι θα πουν αυτά, ας 
ξεκινήσει να μαθαίνει και μη φιλοδοξεί για γονική μέριμνα, συνεπιμέλεια και ψυχολογικό πόλεμο, ΕΠΕΙΔΗ 
ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΜΕ. Ελπίζω θερμά να εισακουστώ Ευχαριστώ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 10:28 | Χάρης Τα τέκνα εκτός γάμου δεν έχουν καμία διαφοροποίηση απο τα τέκνα εντός 
γάμου. Η πολύ σημαντική διαφορά όμως έγκειται στις συνθήκες τεκνοποίησης αλλά και στους γονείς, και βάσει 
αυτών ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Ο ΗΔΗ ΥΠΆΡΧΩΝ ΝΟΜΟΣ.ΝΑΙ να καλλιεργηθεί η επικοινωνία, να καλλιεργηθούν 
τα αισθήματα απόντα πατέρα και παιδιού αλλά είναι αδιανόητο να τα ισοπεδώνουμε όλα, είναι αδιανόητο να 
δοθούν όλα τα δικαιώματα ανευ όρων και χωρίς να εξετάζονται οι συνθήκες ανα περίπτωση. Αντικειμενικά 
μιλώντας, πως είναι δυνατόν γονέας που είναι τουλάχιστον ανύπαρκτος στο παιδί του εκ γεννετής να δικαιούται 
να διεκδικήσει δικαστικά γονική μέριμνα έτσι ξαφνικά μετά απο χ χρονικό διάστημα για χ λόγους? Αφού δεν 
γνωρίζει τι εστί μέριμνα και τι εστί γονιός! Προς Θεού δηλαδή! 
 
26 Μαρτίου 2021, 06:51 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία. Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;; Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά. Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως τότε θα έχει το πάνω χέρι δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα 
και έτσι δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση. Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά 
τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού. Άρα η βάση μετά 
το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να 
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είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!! Το μοντέλο της αποκλειστικής 
επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!! ‘Ηρθε η ώρα να πάμε 
μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο 
τον δυτικό κόσμο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους.(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:29 | Λεωνιδας Άρθρο 9Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα και το 
πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των γονέων 
τους.Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9:· (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…). 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:59 | Ε.Τ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:15 | ΓΟΝΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις 
τέκνων εκτός γάμου χωρίς διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη 
σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής: Τέκνα 
χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των 
γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις περιπτώσεις 
που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα 
άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ.. 
 
25 Μαρτίου 2021, 22:35 | ΚΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
25 Μαρτίου 2021, 21:48 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΚΥΡΙΑ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
25 Μαρτίου 2021, 20:14 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, ΕΧΩ ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΣΚΩ ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΑΝΗΛΗΚΗΣ ΚΟΡΗΣ ΜΟΥ!!! ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΡΑΦΟΣ (ΣΧΩΛΕΙΑ,ΥΓΕΙΑ,ΚΛΠ). 
 
25 Μαρτίου 2021, 18:03 | Konstantinos E Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους.(..) Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
25 Μαρτίου 2021, 18:28 | Παρασκευή Δ Ο πατέρας δικαιούται να ασκεί από ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ την γονική 
μέριμνα του παιδιού του, εφόσον το έχει αναγνωρίσει εκούσια σε συμβολαιογράφο ή δικαστικά με δική του 
πρωτοβουλία. Δεν ήρθαν εις Γάμου κοινωνία οι γονείς. Αυτό δεν κάνει λιγότερο πατέρα τον μπαμπά του παιδιού. 
Στις σκανδιναβικές χώρες τα παιδιά ΕΚΤΟΣ γάμου είναι περισσότερα από αυτά των εντός και εδώ στην Ελλάδα 
είναι πλέον του 11% του συνόλου των παιδιών. Τα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ δεν υστερούν σε τίποτα έναντι των 
υπολοίπων παιδιών και η χώρα μας πρέπει να εφαρμόσει την 2079/2015 οδηγία του Ευρωπαικού Συμβουλίου για 
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εξισσορόπηση όλων των παιδιών ΙΣΑΞΙΑ υπό το καθεστώς την Ίσων Δικαιωμάτων. Δεν κάνει ο γάμος τους γονείς. 
Τα παιδιά ΕΚΤΟΣ γάμου έχουν μπαμπά και μαμά. 
 
25 Μαρτίου 2021, 17:43 | ΚΤ Άντρες που αναγνωρίζουν με το ζόρι τα παιδιά τους αφου πρώτα εχουν ζητησει 
εκτρωση απ τη συντροφο τους δεν λογιζεται να εχουν ισα δικαιωματα. Ειναι μεγαλο λαθος να θεωρειται οτι δυο 
ανθρωποι που δεν μπορεσαν ουτε σε γαμο να καταληξουν θα πρεπει να ερχονται σε συμφωνια για βασικα 
πραγματα τα οποια μια μανα περναει μονη της. Ειναι μεγαλο λαθος αυτο το νομοσχεδιο και θα δημιουργησει 
ρηξεις και τοσο μεγαλα ψυχολογικα προβληματα σε γονεις που θελουν να ειναι γονεις, σε γονεις που ποτε δεν 
ηθελαν να ναι γονεις μα πανω απ ολα σε παιδια. 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:08 | Κωσταντίνος Α. Ο πατέρας που αποκτά με δικές του ενέργειες γονική μέριμνα να την 
ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:23 | Βικτώρια Μεσοχωρίτου Δεν υπάρχει νομίζω κανένας λόγος να μην ασκείται η γονική 
μέριμνα από κοινού και εξίσου και από τους δύο γονείς για τα παιδιά εκτός γάμους. Νομίζω ότι είναι και διεθνή 
υποχρέωση να μην υπάρχει καμία διαφοροποιηση για τα παιδιά εκτός γάμου. 
 
25 Μαρτίου 2021, 13:49 | Μπατσακουτσας Δημήτρης Στο πρώτο εδαφιο μετα την λέξη «..ασκει από κοινου..» να 
προστεθει η λέξη «..ασκει από κοινου και εξίσου..». 
 
25 Μαρτίου 2021, 13:45 | Κωνσταντίνος Μασσαλίδης Να μην υπάρχει καμία διάκριση στην άσκηση της γονικής 
μέριμνας από τους γονείς για παιδιά εκτός γάμου, δηλαδή να ασκείται από κοινού και εξίσου και από τους δύο 
γονείς. 
 
25 Μαρτίου 2021, 11:00 | Ιωάννης Στα. (….) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με την μητέρα 
(…..). 
 
25 Μαρτίου 2021, 09:15 | Αναστάσιος Γιαμουρίδης Ως έχει, το Άρθρο 9 αποκλίνει αδικαιολόγητα από το γράμμα 
και το πνεύμα του νόμου για από κοινού και εξίσου άσκηση γονικής μέριμνας όσον αφορά τέκνα χωρίς γάμο των 
γονέων τους. Πρόταση συμπλήρωσης του Άρθρου 9:(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με 
τη μητέρα (…). 
 
24 Μαρτίου 2021, 20:02 | Zωη Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά! Όσοι υπογράφουν ελαφρά τη καρδία μια 
αναγνώριση δεν προάγονται αυτόματα σε μπαμπάδες! Να κριθούν όλοι απο τις πράξεις ή την απραξία τους. 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΝΟΝΑΣ για γονική μέριμνα και επιμέλεια σε απόντες και αδιάφορους. 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:02 | Μαρία Πολίτου Οταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά από τον πατέρα, 
τότε θα πρέπει ο πατέρας να ασκεί από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα με τη μητέρα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:17 | Κωνσταντίνος R Έχω μία 4χρονη κόρη εκτός γάμου με την οποία έχουμε την τέλεια 
σχέση. Χώρισα με την μαμά της, όχι με την κόρη μου. Αυτό δεν με κάνει λιγότερο πατέρα και μπαμπά. Έχω 
υποχρεώσεις που τις τηρώ στο ακέραιο αλλά έχω και δικαιώματα. Μία κανονική σχέση μπαμπάς-κόρης που τίποτα 
δεν την διαφοροποιεί από τα παιδιά εντός γάμου. Άρθρο 9 Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με 
αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με 
την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα50-
50 σε όλα ! Αυτό είναι το μόνο δίκαιο και σωστό !!Από ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ. 
 



2729 
 

24 Μαρτίου 2021, 19:59 | Νικος Στεργιου ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ – ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΑΜΟΣ –(..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:10 | Μανώλης Λαμπάκης «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους.(..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…). 
 
24 Μαρτίου 2021, 16:07 | Σύλλογος Συνεπιμέλεια Αστοχο. Με τον νόμο 1702/1987 κυρώθηκε η ευρωπαϊκή 
σύμβαση για το νομικό καθεστώς των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους. Το άρθρο 7 αυτής προβλέπει ότι όταν 
η συγγένεια του τέκνου που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του έχει ιδρυθεί και ως προς τους δύο γονείς, 
η γονική εξουσία θ’ ανατίθεται και στους δύο γονείς. Μετά το τεστ DNA δε γίνεται πλέον δίκη για τη πατρότητα, 
γίνεται απλά διαπίστωση με βάση τις εξετάσεις. Δεν νοείται η αντιδικία όπως ήταν κάποτε που κοίταγαν να δουν 
αν το τέκνο μοιάζει στο πατέρα. Και όμως, σήμερα, αν ο πατέρας ζητήσει εξετάσεις DNA αποκλείεται για πάντα 
από τη γονική μέριμνα. Έλεος. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Να διαγραφούν όλα περί αντιδικία και να τεθεί 
«… που αναγνωρίστηκε καθ’ οιοδνήποτε τρόπο αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας…». 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:33 | Άρτεμις Μασσαλή Θα πρέπει να προστεθεί το «εξίσου» στην άσκηση της γονικής 
μέριμνας και για τα παιδιά εκτός γάμου. Μόλις πρόσφατα ακριβώς αυτός ο νόμος πέρασε στην Ολλανδία για τα 
παιδιά εκτός γάμου. 
 
24 Μαρτίου 2021, 14:54 | Αναστάσιος Τριβελας Σαφώς και θα πρέπει στην περίπτωση αναγνώρισης ακουσίως 
του τέκνου, είτε δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, να αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία 
θα πρέπει να ασκεί από κοινού και εξίσου, με τη μητέρα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Να με συγχωρέσετε για το ύφος ,αλλά τα τέκνα χωρίς γάμο 
των γονέων τους ως τώρα αντιμετωπίζονταν από την ελληνική δικαιοσύνη ως αποπαίδια ,παιδιά δεύτερης 
κατηγορίας και οι πατεράδες τους σαν ναυτικοί του προηγούμενου αιώνα που έσπειραν κάποιο παιδί σε κάποιο 
τους ταξίδι και εξαφανίστηκαν. Αποτελούν όμως το 10% των παιδιών από τα χωρισμένα ζευγάρια και το συμφέρον 
τους επιτέλους δείχνει να αναγνωρίζεται από το σχέδιο νόμου. Το εν λόγω άρθρο είναι προς την σωστή 
κατεύθυνση ,αλλά χρήζει βελτίωσης. Αρχικά να προστεθεί η λέξη ΕΞΙΣΟΥ που προφανώς από αστοχία έχει 
παραλειφθεί καθώς με την εφαρμογή των άρθρων 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα επιτυγχάνεται. Επίσης, θα 
ήταν ουσιώδες να διασφαλιστεί σε κάποιον πατερά το δικαίωμα πριν αναγνωρίσει το παιδί του ,αν έχει υπόνοιες 
για τους ερωτικούς συντρόφους της μητέρας ,να έχει την δυνατότητα να ζητήσει εξέταση DNA, χωρις αυτό να 
θεωρείται ότι ο πατέρας αντιδίκησε και να χάνει το δικαίωμα της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:56 | Γεωργία Τα τέκνα εκτός γάμου τις περισσότερες φορές θεωρούνται απο τους πατεράδες 
«ατυχήματα» και για να μην χαλάσουν την ισορροπία της ζωής τους απειλούν τη μητέρα για έκτρωση και όχι 
μόνο.. Εφόσον ξέρουν οτι το παιδί είναι δικό τους ξέρουν πολύ καλά τι έπεται. Απλώς διαλέγουν τον πιο ανέξοδο 
δρόμο, της συμβολαιογραφικής πράξης. Η μητέρα το υπογράφει για να αποφύγει τα αυτονόητα επακόλουθα για 
το παιδί, ώς «αγνώστου πατρός». Τι θα πει λοιπόν εκούσια αναγνώριση?? Αν είναι δυνατόν!! 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:21 | Βασιλική Αλεξοπούλου Εκτός απο τις περιπτώσεις που οι γονείς έχουν επιλέξει 
σύμφωνο συμβίωσης ή εκούσια παραμένουν μαζί αλλά χωρίς γάμο, τα τέκνα αυτά καθώς και οι μητέρες τους τις 
περισσότερες φορές έχουν υποστεί εγκατάλειψη, απειλή για άμβλωση, απειλές για σωματική βία, κακοποιήση 
κλπ. Έχουν αναλάβει πολλές φορές ακόμη και χωρίς χρήματα ή στέγη την κυοφορία, τη γέννηση και την ανατροφή 
του παιδιού τους κάτω απο ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ, χωρίς καμία πρόνοια απο το κράτος. Με ποια λογική 
λοιπόν ένας πατέρας που εγκατέλειψε σύντροφο και κυοφορούμενο τέκνο, δεν συμμετείχε πουθενά στην 
εγκυμοσύνη, στον τοκετό στη γέννηση του παιδιού, στις ανάγκες, τα έξοδα, τα ξενύχτια, τον αγώνα της μητέρας 
να τα καταφέρει μόνη της, δεν πρόσφερε τίποτα και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για το παιδί του να εντάσσεται στην 
ίδια κατηγορία με ένα πατέρα που ήταν πάντα σε όλα παρών, στα εύκολα και στα δύσκολα, αγαπά το παιδί του 
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από τότε που γεννήθηκε και το αποδεικνύει συνεχώς ΕΜΠΡΑΚΤΑ ? Ναι στην εποικοινωνία πατέρα και παιδιού, 
όταν προκύπτει απο αληθινή αγάπη, πράξεις προσφορά και ενδιαφέροντος για το παιδί. Η υπογραφή της 
αναγνώρισης δεν αναδεικνύει πατρική αγάπη και θέληση για προσφορά και συμμετοχή στις ανάγκες του παιδιού, 
αντιθέτως για πολλούς πατεράδες είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία προς αποφυγή των αναπόφευκτων 
δικαστικών διαδικασιών. Για άλλους πατεράδες η υπογραφή τους στην αναγνώριση τέκνου, προκύπτει ΜΟΝΟ 
έπειτα από επιτυχή εκβιασμό στη μητέρα να την ανταλλάξουν με ένα συμφωνητικό που δεν θα τους υποχρεώνει 
σε διατροφή ή έστω στην ελάχιστη. Πιστέψτε με ΚΑΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ. Γι αυτό συναινούμε λοιπόν στην αναγνώριση ενώ συνεχίζουμε 
ωστόσο να επωμιζόμαστε τα πάντα. Είναι αδιανόητο για μια μητέρα που έχει περάσει τα πάντα μόνη της να πρέπει 
να περιμένει τη συμφωνία του «πατέρα στο χαρτί» για να γράψει το παιδί σχολείο κλπ ή να κινείται δικαστικά αν 
έχει φυσικά οικονομική δυνατότητα (σε ελάχιστες περιπτώσεις). Είναι αδιανόητο να δίδεται επικοινωνία 1/3 βάσει 
νόμου στον «πατέρα στο χαρτί» σε κάποιον που αλλάζει στάση και συμπεριφορά ανάλογα με τις περιόδους, την 
ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού και την προσωπική του ζωή (εργένικη, ή μόνιμη σχέση, τα ταξίδια του, τa hobby 
του κλπ). Είναι αδιανόητο να υποχρεούμαστε, να ενημερώνουμε, να συζητάμε, να συμφωνούμε με ανθρώπους 
που ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν, δεν ρώτησαν και δεν συμμετείχαν στον αγώνα που κάνουμε τόσα χρόνια. Σε 
ανθρώπους χειριστικούς, κακοποιητικούς λεκτικά και σωματικά για τους οποίου δυστυχώς δεν υπάρχουν 
αποδείξεις εκτός απο τα τραύματα της ψυχή μας. Με ποια λογική να δίδεται εκ των προτέρων επικοινωνία 1/3 
όταν ξαφνικά το ζητήσει «ο πατέρας στο χαρτί» όχι από αγάπη για το παιδί του, αλλά μόνο και μόνο γιατί το παιδί 
μεγάλωσε αυτονομήθηκε και επιδιώκει τη επικοινωνία μαζί του για διαφημιστικούς λόγους, για το προφίλ του ως 
«πατέρας». Είναι αδιανόητο η μητέρα να στερείται τα πάντα για να μην λείψει τίποτα στο παιδί της και ο πατέρας 
να κάνει άνετη ζωή ενώ δηλώνει άνεργος, αδύναμος οικονομικά ελεύθερος επαγγελματίας αποφεύγοντας (εκτός 
των άλλων) αφενός την αντικειμενική κατανομή στο ποσό διατροφής, και αφετέρου οποιοδήποτε κύρωση για την 
μη καταβολή μιας και με το νόμο πλέον δεν θα θεωρείται «αδικαιολόγητη» μη καταβολή διατροφής, με 0 δηλωθέν 
εισόδημα !!! Άρα για μια φορά ακόμη επιβραβεύεται η ανομία !!ΔΕΝ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ το πατρικό ενδιαφέρον δίνοντας 
δικαιώματα σε ανθρώπους που «φαίνονται πατέρας» σε ένα χαρτί αναγνώρισης. Ο ΠΡΟΤΕΡΟΣ ΒΙΟΣ και η 
προσφορά του κάθε γονέα στο παιδί να καθορίζει την απόφαση του εξειδικευμένου δικαστή για τον 
καταλληλότερο γονέα αντικειμενικά και κατά περίπτωση. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ Ο ΚΑΝΟΝΟΣ 1/3 καθώς και ΟΙ 
ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των γονιών. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ να βρείτε τρόπους να εξασφαλίσετε την τήρηση των νόμων, 
τη διαφάνεια, την άρση προσωπικών δεδομένων στις περιπτώσεις εκτίμησης εισοδημάτων για την καταβολή 
διατροφής, τη συμμετοχή του κράτους σε επιδόματα μονογονεικών οικογενειών, την αντικειμενική κρίση των 
εξειδικευμένων δικαστών, τις πραγματικές κυρώσεις στην ανομία. 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:39 | Θ.Κ. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Ο πατέρας 
δεν είναι γονιός Β΄ διαλογής. Όταν αναγνωρίζει το τέκνο του και θέλει να συμμετέχει ενεργά στην ανατροφή του 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πράξει αναλόγως. Το παιδί μόνο να ωφεληθεί μπορεί από αυτό. 
 
24 Μαρτίου 2021, 10:11 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για τα παιδια εκτος γάμου. Θα πρέπει 
να εξετάζονται οι λόγοι μη υπαρξης γάμου. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρότερες δικαστικές αποφάσεις 
επικύρωσης αποκλειστικής επιμέλειας και γονικής μέριμνας. Δεν είναι δυνατόν να έχουν προηγηθει δικαστήρια, 
άρα χρόνος, κόπος, χρήμα, ψυχολογική πίεση, πρόβλήματα με το παιδι και να αναιρούνται έτσι απλά με την 
αλλαγη του Νόμου. 
 
24 Μαρτίου 2021, 10:19 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όταν ένα παιδί γεννημένο εκτός γάμου των γονεων, παραμένει ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ, 
προφανως υπάρχουν ΛΟΓΟΙ για αυτο. Προφανως υπάρχουν υπαρκτοι και αντικειμενικοί λόγοι μη επιθυμιας 
τελεσης γάμου, υπάρχουν διαφωνίες βασικές και ουσιαστικές, ενδεχομένως και βια (σωματικη, λεκτικη, 
ψυχολογική). Οι ουσιαστικές αυτές διαφωνίες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν επειδή άλλαξε ο Νόμος, ουτε η βια 
θα εξαλειφθεί επειδή άλλαξε ο Νόμος. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ 
ΤΟΥΣ. ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΕΣ, ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ. 
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24 Μαρτίου 2021, 10:17 | ΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΑΘΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 10:55 | Λευτέρης Χατζηγεωργίου Θα πρέπει να προστεθεί το «εξίσου» και για τα παιδιά εκτός 
γάμου. Προτείνω την εξής διατύπωση:.. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα… 
 
24 Μαρτίου 2021, 08:21 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ Ακόμη και στην Γερμανία η υπουργός Δικαιοσύνης Λάμπερτ στην 
αναμόρφωση του εκεί οικογενειακού δικαίου δεν δέχτηκε και απέρριψε κάτω από κατακραυγή τον 
«αυτοματισμό» και «υποχρεωτικότητα» την παροχή γονικής μέριμνας σε ανύπαντρους πατέρες και δίχως την 
συμβολαιογραφική συναίνεση της μητέρας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 20:32 | Βασιλική Άρθρο 9 Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που 
άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με την μητέρα. 
Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. *Επιβάλλεται η 
προσθήκη της λέξης (και έννοιας) εξίσου, διαφορετικά το συμφέρον του παιδιού θα διαφοροποιείται με 
αδικαιολόγητο κριτήριο την νομική σχέση των γονέων ΕΝΩ όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως έχουν δικαίωμα να 
ανατρέφονται από κοινού κι εξίσου και από τους δύο γονείς τους. 
 
23 Μαρτίου 2021, 18:02 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ Να προστεθεί η λέξη ΕΞΙΣΟΥ «όταν το τέκνο 
αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την 
οποία ασκεί από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ με την μητέρα». 
 
23 Μαρτίου 2021, 15:53 | Christos Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του διαλόγου για την αναμόρφωση του 
Οικογενειακού δικαίου είναι η περιπτωσιολογία. Ειδικά όταν αυτή χρησιμοποιείται με σκοπό να 
αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Προφανώς δεν υποτιμώ ούτε αγνοώ ότι πράγματι υπάρχουν κακοποιητικοί, 
αδιάφοροι, ανεύθυνοι μπαμπάδες και μαμάδες αλλά όταν κάποιος βλέπει το πρόβλημα μόνο μέσα από την 
αυστηρά προσωπική του εμπειρία, τότε το όλο ζήτημα διολισθαίνει σε γενικότητες, μισές αλήθειες ή χοντρά 
ψέμματα. Γιατί όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα, πάρα πολλές καταγγελίες φέρουν ψευδείς ισχυρισμούς και 
“αποδεικτικά” στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό το προσωπικό κέρδος του/ης ενάγοντος/ουσας. Όσον αφορά το 
συγκεκριμένο άρθρο θέλω να καταθέσω τα εξής: Σύμφωνα με τη Eurostat τα εκτός γάμου παιδιά που γεννήθηκαν 
στην Ευρώπη ανέρχονται σε 42% ενώ στην Ελλάδα σε 11.1%. Ειδικά αν δούμε τα στοιχεία συγκριτικά με το έτος 
2000 το ποσοστό εκτινάχθηκε από 25% σε 42% στην Ευρώπη και από 4% σε 11% στην Ελλάδα μόλις σε 18 χρόνια, 
αποτυπώνοντας τα νέα πρότυπα για το σχηματισμό οικογενειών σε σχέση με τα παιδιά που γεννιούνταν εντός 
γάμου. Είναι ανάγκη να αναφέρω ότι οι σχετικές αναφορές που παρουσιάζουν λίγο πολύ όλους τους πατέρες 
παιδιών εκτός γάμου ως πότες ή ανεύθυνους και επικίνδυνους είναι εκ του πονηρού; Δυστυχώς για όσες το κάνουν 
η πραγματικότητα τις διαψεύδει. Να αναφέρω επίσης ότι στη Γαλλία το 60% των παιδιών γεννιούνται εκτός γάμου, 
στη Σουηδία το 55%, στη Δανία και την Ολλανδία το 54%!! Υπερτερούν αριθμητικά δηλαδή τα παιδιά εκτός γάμου 
από αυτά εντός. Είναι αστείο να λέμε ότι όλοι αυτοί οι μπαμπάδες είναι μέθυσοι και κακοποιητικοί. Απλώς είναι 
ένα διαφορετικό μοντέλο κοινωνίας στο οποίο ορισμένες μαμάδες (ευτυχώς όλο και λιγότερες) το αντιμετωπίζουν 
ως επιχείρημα για την αποκλειστική επιμέλεια. Είναι καιρός τα παιδιά εκτός γάμου να αντιμετωπίζονται χωρίς 
καμία προκατάληψη και νομική διαφοροποίηση από τα παιδιά εντός γάμου. Απόλυτη εξίσωση των υποχρεώσεων 
και των δικαιωμάτων και στους δύο γονείς από τη στιγμή που το παιδί είναι αναγνωρισμένο εκούσια ή με 
δικαστική απόφαση. Να διαγραφούν οι παραπομπές στο αρθρο 1513 που ουσιαστικά αναιρούν την ισότιμη 
αντιμετώπιση των δύο γονέων στα παιδιά εκτός γάμου. 
 
23 Μαρτίου 2021, 04:03 | Ιωάννης. Θα ήθελα να δώσω μία απάντηση σε όσους/όσες θεωρούν πως στην 
περίπτωση παιδιών εκτός γάμου ο πατέρας δεν πρέπει να αποφασίζει για το μέλλον του παιδιού. Διάβασα σχόλια 
του τύπου ότι ο πατέρας μπορεί να είναι αδιάφορος, πότης ή να ασκεί βία και είναι άδικο να καθορίζει το μέλλον 
των παιδιών σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ θεωρώ πως είναι άδικο και σεξιστικό να θεωρείται στην εποχή μας ότι 
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οι άντρες μπορεί να είναι στην πλειοψηφία τους όλα τα παραπάνω και να μην θεωρούμε το ίδιο και για τις 
γυναίκες. Πολύ εύκολα θα μπορούσαν πολλοί/πολλές να δώσουν παραδείγματα γυναικών που παρατούν τα 
παιδιά τους στους μπαμπάδες, πίνουν και έχουν ως προτεραιότητα τα ταξίδια, την καλοπέραση και την προβολή 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με προτεραιότητα και γνώμονα το προσωπικό τους όφελος και πολύ πιο μετά 
το όφελος των παιδιών. Για όσους/όσες λοιπόν θεωρούν πως στην πλειοψηφία τουλάχιστον, οι σύγχρονες μητέρες 
είναι πιο αναγκαίες από τους μπαμπάδες στην ζωή ενός παιδιού και ότι αυτές πρέπει να αποφασίζουν για το καλό 
τους θα τους ζητήσω να το ξανασκεφτούν γιατί χαντακώνουν περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται περισσότερο 
τους μπαμπάδες τους ή και τους δύο γονείς εξίσου. Ας κοιτάξουμε λοιπόν σαν λαός για πρώτη φορά το γενικό 
καλό της μικρής κοινωνίας μας και όχι μόνο του σπιτιού μας. Το θέμα είναι και οι δύο γονείς να έχουν δυνατότητα 
αν προσφέρουν ΕΞΪΣΟΥ και ο λόγος τους να έχει το την ΙΔΙΑ βαρύτητα σε θέματα που αφορούν το μέλλον του 
παιδιού. Αν κάποιοι έχουν προβλήματα με πατεράδες ή μητέρες που πίνουν ή ασκούν βία θα πρέπει για το καλό 
των παιδιών τους να διεκδικήσουν ένα σημαντικότερο ρόλο στη ζωή των παιδιών. Αυτός ο ρόλος όμως θεωρώ 
πως θα ήταν πρωτόγονο να δίνεται αυτομάτως στον ένα γονέα για τους παραπάνω λόγους. Αν αυτό σημαίνει ότι 
κάποιοι (μπαμπάδες ή μαμάδες) θα ξεβολευτούν για το γενικό καλό, αυτό δεν θα πρέπει να αφορά την υπόλοιπη 
κοινωνία και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και μέσω της δικαστικής οδού όταν αυτό απαιτείται. 
Οποιαδήποτε άλλη, άνιση αντιμετώπιση των δύο φίλων όσον αφορά την σχέση τους με τα παιδιά τους θα μας 
γυρίσει 200 χρόνια πίσω όταν και διεκδικούσαμε το βασικό δικαίωμα της ελευθερίας. 
 
22 Μαρτίου 2021, 20:47 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ. Στο νομοσχεδιο πρεπει να προστεθει η δυνατοτητα διεξαγωγης 
τεστ dna σε ολες τις αναγνωρισεις τεκνων εκτος γαμου με τη διαδικασια των ασφαλιστικων μετρων και οχι μονο 
με διεξαγωγη τακτικης δικασιμου. Προσωπικα παραθετω την δικη μου υποθεση που αφορα προσβολη 
πατροτητας, οπου για την αναγνωριση τεκνου πηρα δικασιμο 2 χρονια μετα, μια εφεση στη διαδικασια του 
επιτροπου και μια απορριπτικη αποφαση και εκ νεου επαναφορα της δικης οπου επεσε ο κοβιντ και ακομη 
περιμενω… αποτελεσμα το παιδι μου ειναι σημερα 4ων ετων, ξεκινησα τις νομιμες διαδικασιες οσο ηταν 
ΑΓΕΝΝΗΤΟ ΑΚΟΜΗ και μεχρι σημερα δεν το εχω αντικρυσει ουτε μια φορα μιας και η μητερα αρνειται την 
πατροτητα και τη ληψη τεστ για να αποδειξω την αληθεια μου…. Λειτουργωντας παρελκυστικα, ολοι οι αντιδικοι 
τραβανε σε χρονο προκειμενου να δημιουργησουν μια σαθρη πραγματικοτητα στα παιδια. Με τη διαδικασια των 
ασφαλιστικων μετρων και τα αναλογα αποδεικτικα (προσωπικα εχω μεχρι ομολογια) θα ειχα εντολη ληψης μεσα 
σε ενα μηνα και με την αποδειξη θα κανονιζα την επικοινωνια εος οτου γινει η δικασιμος. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ για πολυ κοσμο…… Επισης μπορει ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ, δεν ενοχλει κανεναν 
αφου σε συναινεση το τεστ ως προαπαιτουμενο ειναι υποθεση μιας ημερας και σε αντιδικια θα δινονται οι 
αναλογες αποδειξεις για σχεσεις μεταξυ των γονεων κατα τον καιρο της συλληψης ωστε να γινεται η 
πιθανολογηση…. Επισης αποφευγονται εντελως και τα λαθη που μπορει να γινουν σε αναγνωρισεις μιας και ο 
δικαστης ως πρωτο στοιχειο για μια αναγνωριση θα θετει το να δουμε αν εχουμε το σωστο γονιο στο σωστο 
παιδι!!!! ΘΑ ΣΩΣΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ!!! 
 
22 Μαρτίου 2021, 18:29 | νικος κοντοπουλος. Εάν ο σκοπός της αναθεώρησης του άρθρου 1515 είναι η εξίσωση 
των τέκνων εκτός γάμου με τα τέκνα εντός γάμου , πρέπει απαραίτητα να διατυπωθεί η πρόταση ως εξής : Όταν 
το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο 
πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. Όπως δηλαδή αναφέρεται στο άρθρο 1513 να 
προστεθεί η λέξη “εξίσου”2o. σύμφωνα με το Άρθρο 47 – Νόμος 2447/1996 , δεν επιτρέπεται το ένδικο μέσο της 
έφεσης σε περιπτώσεις άσκησης της γονικής μέριμνας. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του νέου 
νόμου στο σύνολό του , δηλαδή την πλήρη εξίσωση των τέκνων εκτός γάμου και την από κοινού και εξίσου άσκηση 
της γονικής μέριμνας από τους δύο γονείς και κατά συνέπεια ο νόμος του 1996 πρέπει να καταργηθεί για αυτή 
την περίπτωση. 
 
22 Μαρτίου 2021, 14:14 | Αναστασία Γυφτάκη Τα παιδία εκτός γάμου τα έχετε αφήσει στο έλεος. αν ο πατέρας 
θα ήθελε να ήταν με το παιδί του να ειταν, θα είχαν παντού. Είναι άδικο να υπάρχει συνεπιμελεια. το έχετε 
καταλάβει ότι υπάρχει πολύ βία θα διδάξουμε την βία στα παιδιά μας; δεν είπα να τα βλέπουν να περνάνε χρόνο 
μαζί τους αλλά όχι να τα παρκάρουν σε άλλους. μς ένα πατέρα πότη τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; 
 



2733 
 

22 Μαρτίου 2021, 11:38 | Μιχαήλ Να αφαιρεθεί η φράση όπου η μητέρα πρέπει να συμφωνήσει στην άσκηση 
της γονικής μέριμνας ακόμη και αν ο πατέρας αναγνωρίσει το ανήλικο του τέκνο. 
 
22 Μαρτίου 2021, 11:58 | Μ. Τα παιδια γεννημένα εκτός γάμου, στις μέρες μας αντιπροσωπευουν (τουλάχιστον) 
δύο κατηγορίες. 1. Παιδιά εκτός γάμου, αλλά με γονείς που συζούν/συμβιώνουν. Είναι πολλά τα νέα ζευγάρια 
που δεν επιλέγουν τον δρόμο της εκκλησίας/δημαρχείου. Στην περίπτωση αυτή, η καλή συνεννόηση των γονέων 
είναι δεδομένη, άρα ο νόμος, δεν έχει λόγος ύπαρξης για αυτούς. 2.Παιδιά γεννημένα εκτός γάμου ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ. 
Που σημαίνει:– πατέρας απών από τη στιγμή που του γνωστοποιείται η εγκυμοσύνη.– πατέρας απών στον 
τοκετό.– πατερας απών στην ανατροφή.– πατέρας απών που ζει 500χλμ μακρυά από το παιδί.– πατέρας που 
αναγνωρίζει «εκούσια» το τέκνο, ύστερα από έκκληση την μητέρας, και όχι από δική του πρωτοβουλία, γιατί 
ενημερώνεται ότι σε περίπτωση αγωγής θα πληρώσει αδρά.– πατέρας που του δίνεται ο τίτλος της συνεπιμέλειας 
χωρίς να την ασκεί στην πραγματικότητα. Αγαπητοί μου, η επιμέλεια ενός παιδιού, δεν αποδεικνύεται με τίτλους. 
Αποδεικνύεται με πράξεις, με παρουσία, με ενδιαφέρον. Και δε θα είχα καμία αντίρρηση, να ασκηθεί 
συνεπιμέλεια, άλλωστε επιδιώκεται η επικοινωνία με τον πατέρα, αλλά να ασκείται στην πραγματικότητα. Να έχει 
δικαιώματα, αλλά να έχει και υποχρεώσεις. Προτείνω να γίνει ένας σωστότερος και αντικειμενικότερος 
διαχωρισμός της κατηγορίας «παιδιά εκτός γάμου». Στην κοινωνία μας η κατηγορία αυτή, εμπεριέχει μοντέλα 
διαφόρων ειδών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μπαίνουν όλες στο ίδιο τσουβάλι και να χρήζουν κοινής 
αντιμετώπισης. Ο επικείμενος νόμος, καλό θα ήταν φροντίσει να εμπλουτιστεί με πολλούς πολλούς αστερίσκους, 
περιπτώσεις και υποκατηγορίες. Διαφορετικά, ο μέχρι τώρα παρόντας γονέας, θα αναγκαστεί να ξεκινήσει μία 
χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και ακριβή ιστορία προκειμένιου να αποδείξει την απουσία του άλλου και ότι στην 
πραγματικότητα η συνεπιμέλεια χρειάζεται δύο .Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΟ! Αν ήμασταν δύο, δε θα 
υπαγόμασταν στην κατηγορία «παιδιά εκτός γάμου». 
 
22 Μαρτίου 2021, 07:40 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Κοινή γονική μέριμνα σε όλες τις περιπτώσεις 
τέκνων εκτός γάμου χωρίς διακρίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη 
σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης του τέκνου. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 1515 να τεθεί ως εξής Τέκνα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο 
των γονέων του ανήκει στην μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά, εκτός από τις 
περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο πατέρας αρνήθηκε τη σύμπραξή του στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποκτά 
γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με την μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, 
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Α.Κ. 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:15 | Μ.Μ. Πως από κοινού θα ασκώ τη γονική μέριμνα με τον πατέρα του εκτός γάμου 
παιδιού μου, ο οποίος και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τρία χρόνια τώρα μόνο προβλήματα δημιουργεί; 
Σας αναφέρω δυο περιστατικά στα οποία δεν χρειαζόμουν τη συγκατάθεσή του, αφού είναι τέκνο εκτός γάμου, 
ενώ τώρα θα τη χρειάζομαι και θα έχετε θέσει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού μου: 1. Δεν ήθελε να εμβολιαστεί 
το παιδί. 2.Ξέσπασε φωνάζοντας και κατηγορώντας με, μπροστά στο νοσηλευτικό προσωπικό του Παίδων, ότι 
ταλαιπωρώ το παιδί και το τρυπάνε άδικα όταν πήγα το παιδί για εξετάσεις, μετά από σοβαρή αλλεργία που 
εμφάνισε κατά τη δοκιμή στην κατανάλωση του αυγού. Το μεγαλώνω μόνη μου, ζω με την αγωνία αν θα έχω 
δουλειά να το ταΐσω, αν θα είμαστε καλά. Ο πατέρας του δεν ξενύχτησε, δεν ήταν δίπλα στο παιδί του στην 
αρρώστια του, είναι απών και θα πρέπει με αυτό που πάτε να νομοθετήσετε να τρέχω στα δικαστήρια και να 
πληρώνω δικηγόρους για να αποφανθούν οι δικαστές ότι μπορώ να αποφασίζω χωρίς τη συγκατάθεσή του πατέρα 
για το μέλλον και την υγεία του παιδιού μου; Μπορεί να κινδυνεύσει το παιδί μου αν σε μια κρίσιμη στιγμή 
απαιτείται η συγκατάθεση του πατέρα. 
 
21 Μαρτίου 2021, 00:36 | Κατερινα. Γιατί τόσα χρόνια ο νόμος για παιδια εκτός γάμου δεν τα εξισώνε με τα 
παιδιά εντός γαμου; Μια διαφορά ειναι ότι τα παιδιά εκτός γάμου ποτέ δε ζήσανε μέσα σε μια οικογένεια με την 
νομική κ φυσική υπόσταση της λέξης.. Άρα τα παιδιά εκτός γάμου δεν έχουν ζήσει ποτέ με τους δύο γονείς μαζί. 
Φυσικά κανένας δεν αρνείται κ οι δύο γονείς να βλέπουν κ να συναναστρέφονται με το παιδί αλλά πως ξαφνικά 
ένα παιδί που δεν έχει υπάρξει σε κοινό σπιτι με τον ένα γονέα κ δεν είχε κοινή ζωή με αυτό το γονεα θα πρέπει 
να περνάει το 1/3 Του χρόνου του; το παιδι αυτό από μια σταθερά που έχει ξαφνικά θα διαμορφώσει μια άλλη 
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πραγματικοτητα; Άρα ουσιαστικά με το νόμο αυτό επιδιώκετε ακριβώς το αντίθετο με αυτό που επιδιώκετε για τα 
παιδιά χωρισμένων από γάμο.. στα παιδιά αυτά με το νόμο προσπαθείτε να μη τους στέρησετε τον έναν απ τους 
δύο ανθρώπους που το παιδι έχει μάθει να ζει μαζί.. Κι χωρισμός να επηρεάσει όσο το δυνατόν λιγότερο το 
σταθερό περιβάλλον του παιδιού. Επίσης γιατί νομικά να υπάρχει η έννοια του γάμου αν κ της ελληνικής 
παραδοσιακής οικογενειας; Δηλαδή με το καινούριο νόμο η κοινωνία σταματάει να αντιμετωπίζει τα παιδιά εκτός 
γάμου διαφορετικα; Γιατί μια μητέρα η ένας πατέρας που δε φρόντισε να παρέχει στο παιδί του ένα σταθερό 
οικογενειακό περιβάλλον δεσμευοντας τον εαυτό του νομικά προς τον/ την σύντροφό κ τα παιδιά του με γάμο 
ξαφνικά να ασκεί γονική μεριμνα; 
 
20 Μαρτίου 2021, 19:13 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Ομοίως αδικείται η σχέση του παιδιού με τον 
πατέρα του που εκουσίως έχει αναγνωρίσει το παιδί του, εφόσον η μητέρα έχει εκ φύσεως ένα χρονικό 
προβάδισμα στην ανατροφή του και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων Άρθρων, ειδικά εκείνο 
το κριτήριο περί των έως τότε δεσμών του τέκνου με τους γονείς του. 
 
20 Μαρτίου 2021, 10:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ. Είμαι γονέας εκτός γάμου. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ 
ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. Και εμείς γονείς είμαστε. Εχω κάνει δικαστική αναγνώριση απο το 2012 και έχω 
να πάρω διακοπές το γιό μου απο το 2016 ενώ έχω απόφαση επικοινωνίας ρητή. Η ΜΑΝΑ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΜΑ 
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ. Εχω κάνει τεράστιες νομικές και ανθρώπινες προσπάθειες τόσα 
χρόνια. Πρέπει μάλιστα αυτός ο νόμος να ισχύσει αυτόματα με την ψήφιση του νομοσχεδίου, έχω να μάθω νέα 
για το παιδί μου απο τη μάνα απο τη μέρα που χωρίσαμε το 2014, ποτέ δέ με ενημερωσε για απολύτως τίποτα, 
έχω κάνει χιλιάδες προσπάθειες αλλά ΤΙΠΟΤΑ. Το παιδί μου όμως για να ανακρτήσω μετά απο τόσα χρόνια 
κανονική επικοινωνία μαζί μου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 
ΕΧΕΙ ΕΠΞΗΡΡΕΑΣΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΕΓΩ ΞΕΡΩ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΟΜΩς ΟΠΧΙ. Ετσι 
λοιπόν γράφω και εδώ τη γνώμη μου που έγραψα και σε άλλα άρθρα του νόμου. Διαμεσολαβητής δέν πρέπει να 
είναι δικηγόρος. Οι δικηγόροι είναι αυτοί που μας έχουν κάψει μέχρι σήμερα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει 
να προστεθεί παιδοψυχολόγος και ψυχολόγος, και σε μερικές περιπτώσεις και ψυχιάτρος. Ο δικαστής δέν γίνεται 
επιστήμονας με 2 μήνες σεμινάρια. Το θέμα είναι ότι στις πάρα πολλές περιπτώσεις αποξένωσης ο ένας γονιός 
λειτουργεί πολύ ναρκισσιστικά ή χειριστικά απέναντι στο παιδί καί στον άλλο γονιό. Τα παιδιά φοβούνται τον 
γονιό, που συνήθως στα μάτια τους είναι ο πατέρας. Μόνο ειδικός ιατρός μπορεί να βγάλει αντικειμενικό πόρισμα 
για τα παιδιά και τους γονείς. Πρέπει ή στο δικαστήριο να υπάρχει ανάλογος γιατρός ή να είναι ο διαμεσολαβητής 
ή να πηγαίνουν υποχρεωτικά οι γονείς σε ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο ώστε να λαμβάνεται πολύ σοβαρά το 
πόρισμα του απο το δικαστή και τον εισαγγελέα. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΟΣΟΥΣ ΝΟΜΟΥΘΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΒΑΛΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. 
 
20 Μαρτίου 2021, 02:04 | Παναγιώτης Γεωργόπουλος. Πολύ ορθά το νεο νομοσχέδιο δεν διακρίνει, εφόσον το 
τέκνο είναι αναγνωρισμένο, αν η γέννηση του έλαβε χώρα εντος γάμου ή εκτός γάμου. Το δικαίωμα του παιδιού 
να επικοινωνεί με τον κάθε γονέα του είναι αδιαπραγμάτευτο. Η πράξη του γάμου δεν σχετίζεται με τους 
συναισθηματικούς δεσμούς που αναπτύσσει ο κάθε γονέας με το παιδί του και κατα πόσο αυτός συμβάλλει στην 
ευημερία του και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Δεν σημαίνει επειδή οι γονείς δεν αποφασίσανε 
παντρευτούν οτι ενας γονιος αγαπάει λιγότερο το παιδί του η οτι δεν θέλει το καλό του. Τα μεμονομένα 
περιστατικά που αναφέρονται στα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των περιπτώσεων αλλά 
αποτελούν εξαιρέσεις. 
 
19 Μαρτίου 2021, 22:58 | Ευη. Καλό θα είναι να κοιτάξετε ξανά αυτό το νόμο διότι θα την πληρώσουν αθώες 
ψυχούλες …. οποίος γονιός νιώθει αδικημένος και θέλει να βλέπει τη παιδί του μετά απο διαζύγιο ας αποδείξει 
στο δικαστήριο αν είναι ικανός-ικανή … τα παιδιά όμως δεν φταίμε σε τίποτα να αναγκάζονται να βλέπουν γονείς 
ανίκανους ή ακατάλληλους …… 
 
19 Μαρτίου 2021, 14:15 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. ΕΙΣΑΙ ΗΔΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΦΥΓΕ ΤΩΡΑ. 
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19 Μαρτίου 2021, 12:24 | Μαρία. Ως Δικηγόρος θεωρώ ότι η εξίσωση στα δικαιώματα των γονέων σε περίπτωση 
ύπαρξης τέκνου εκτός γάμου είναι μεγάλο λάθος. Στη μεγάλη πλειοψηφία πρόκειται για υποθέσεις όπου οι 
πατεράδες θα προτιμούσαν να είχε μεσολαβήσει έκτρωση ή αναγνωρίζουν δήθεν «εκουσίως» το παιδί γιατί 
γνωρίζουν ότι σε περίπτωση αγωγής και λεφτά θα δώσουν για δικαστικά έξοδα και θα χάσουν την υπόθεση. 
Πρέπει να βρεθεί άλλη ασφαλιστική δικλείδα ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των πατεράδων που πραγματικά 
θέλουν συμμετοχή στη ζωή των παιδιών και για τους χ, ψ λόγους δεν ευόδωσε η σχέση με την μητέρα. Χιλιάδες 
γυναίκες στην Ελλάδα θα υποφέρουν. Χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα θα βρεθούν να βρίσκονται υποχρεωτικά με 
ανθρώπους ανίκανους να ζήσουν ακόμα και φυτό ή ψάρι. Πρόκειται για γυναίκες που οι πατεράδες των παιδιών 
τους περιμένουν με αγονία τη διάταξη για να τις εκδικηθούν και να ασκήσουν επάνω τους εξουσία. Πρόκειται για 
γυναίκες που ο μόνος λόγος που επιθυμούσαν την αναγραφή του ονόματος του πατέρα στη ληξιαρχική πράξη 
(πέραν της αδυναμίας τους να τα βγάλουν πέρα οικονομομικά) είναι να μην φαίνεται η ένδειξη «αγνώστου 
πατρός». 
 
19 Μαρτίου 2021, 11:55 | Αθανάσιος Μανάφας. Καταρχήν μία καθαρά προσωπική, βασική για εμένα, 
τοποθέτηση, θεμελιώδους δικαιώματος: Το τέκνο είτε εντός γάμου είτε εκτός, δεν ανήκει στην μητέρα-ούτε στον 
πατέρα. Η μητέρα και ο πατέρας πρέπει να ανήκουν στο τέκνο. Οπότε θεωρώ αστοχία την έκφραση «…το τέκνο 
ανήκει στην μητέρα του…».2) Φιλικό μου πρόσωπο, είναι πατέρας, με τέκνο από εφήμερη σχέση εκτός γάμου 
(τέκνο 1 έτους, που το έχει δεί μόνο στην βάφτισή του), σχέση που έληξε μετά από επίσημο αρραβώνα άμεσα και 
άσχημα (πριν τον τοκετό). Πατέρας ο οποίος εκλιπαρεί για εκούσια νομική αναγνώριση, για κοινή ανατροφή (ίσες 
γονικές ευθύνες), πατέρας ο οποίος καταβάλλει εθελούσια διατροφή από την πρώτη ημέρα της γέννησης του 
τέκνου. Η μητέρα, οικονομικά εύρωστη, δεν δέχεται την νομική αναγνώριση, λέγοντας στον πατέρα: «…αν θές και 
τολμάς, κάνε δικαστήριο και θα δούμε αν θα πάρεις ποτέ παιδί, σε προκαλώ…». Με την χρονοβόρα και δαπανηρή 
δικαστική διαδικασία (συν οτι στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα ο πατέρας για ασφαλιστικά μέτρα), όταν 
θα τελεσφορήσει η διαδικασία, το τέκνο θα είναι περίπου 4 ετών. Στην καλύτερη περίπτωση ο πατέρας του θα 
είναι ένας άγνωστος, στην χειρότερη και πιο πιθανή περίπτωση, θα έχει αποξενωθεί το τέκνο. Και ερωτώ: Ποιος, 
πως θα προστατευθούν τέκνα σε τέτοιες περιπτώσεις? Πρόταση: Να υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικής 
διαδικασίας, όπου ο Εισαγγελέας θα μπορεί να διεκπεραιώνει την υπόθεση της αναγνώρισης του τέκνου, όταν ο 
γονιός (η μητέρα) αρνείται, και κρίνει ο Εισαγγελέας αυτό οτι είναι εις βάρους του δικαιώματος και συμφέροντος 
του τέκνου, δικαίωμα που έχει να ανατρέφεται από κοινού από δύο κατάλληλους γονείς. 
 
19 Μαρτίου 2021, 10:03 | Μαρία Καραγιάννη. Τα τέκνα εκτός γάμου,( αναγνωρισμένα μεν αλλά αφού ο πατέρας 
αρνούνταν επί τρία να το πράξει και αφού ξεκίνησα την νομική διαδικασία και ήξερε το αποτέλεσμα, για να 
γλυτώσει τους δικηγόρους δέχτηκε ),είναι διαφορετική περίπτωση. Μόνη μου μεγαλώνω το παιδί μου, αυτός είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας- ηλεκτρολόγος και δεν κόβει αποδείξεις ,άρα φαίνεται με πενιχρό εισόδημα. (Μην 
κοιτάτε που στα δικά σας επαγγέλματα, γιατρών και δικηγόρων, κόβετε όλες τις αποδείξεις…) Τι διατροφή να 
αξιώσω από αυτόν; Το παιδί μου δεν έχει μείνει κανένα βράδυ μαζί του, δεν τον θέλει, θα το αναγκάσετε με τον 
νόμο; Ξέρετε ότι υπάρχουν πατεράδες που ταλαιπωρούν το παιδί, του χαλάνε τις καλές συνήθειες, του μαθαίνουν 
σκόπιμα να βρίζει, να χτυπάει, να δαγκώνει για να εκδικηθούν την μητέρα επειδή το κράτησε και δεν έκανε 
έκτρωση;;; 
 
19 Μαρτίου 2021, 23:14 | Ασλάνογλου Αντωνία. Τα τέκνα χωρίς γάμο τα έχετε αφήσει απροστάτευτα. 
Παραβιάζεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Είμαι άγαμη μητέρα και μεγαλώνω το τέκνο μου μόνη μου εδώ 
και 7 χρόνια, πως ξαφνικά θα πρέπει από κοινού να ασκώ μέριμνα με τον κακοποιητη μου κύριε Υπουργέ? Αν το 
παιδί δεν θέλει γιατί φοβάται θα μπορει παρά την θέληση του παιδιού μου να το παίρνει ένας κατά τα άλλα 
άγνωστος? Μην κάνετε λάθος που θα το πληρώσουν ακριβά τα παιδιά μας. Δεν γίνεται να εκδικείται ένα 
νομοσχέδιο τόσο πολύ την φύση, την μάνα, την γυναίκα. Καμία μήτερα δεν θέλει να μεγαλώσει μόνη της ένα παιδί 
αν οι συνθήκες ήταν ιδανικές. 
 
  



2736 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 « Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:33 | Μαρια Μειτη Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες 
στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου 
ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν 
πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της 
συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο 
χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο 
κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής 
ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα 
διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 21:13 | Τασος Τσαρας  Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται … Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον??ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μαςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Μαριετα ΝτινταΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:56 | Ιωαννα ΣαρικαλαΐτσιδουΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
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εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Κωνσταντινος Ριζαδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Δημοσθένης ΡαπτηςΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ 
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015, ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ , ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Δημητριος Πιτσιος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Βαγγέλης Καλαϊτζάκης Είναι πολύ σωστό και οι δυο γονείς να μπορούν να εγείρουν 
αξιώσεις διατροφής. Το ύψος των εξόδων ανατροφής του τέκνου θα πρέπει να καθορίζεται καταρχήν με βάση 
στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας στα πρότυπα των εύλογων δαπανών διαβίωσης όπως γίνεται ήδη στα 
πλαίσια του τραπεζικού συστήματος. Αυτό μπορεί να γίνει στα πρότυπα χωρών του εξωτερικού πχ Σουηδία ενώ η 
υποδομή των ευλόγων δαπανών διαβίωσης υπάρχει και χρησιμοποιείται στα πλαίσια του τραπεζικού συστήματος. 
Ανάλογη πρόταση έχει κάνει και ο συνήγορος του παιδιού. Για αξιώσεις διατροφής πέρα από τις εύλογες δαπάνες 
διαβίωσης, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση με νόμιμα φορολογικά παραστατικά κλπ. Το βάρος της 
απόδειξης των δαπανών αυτών θα πρέπει να βαρύνει τον γονέα που τις επικαλείται. Ο κάθε γονέας θα πρέπει 
κατά το δυνατόν να είναι υπόχρεος κάλυψης συγκεκριμένων εξόδων του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:33 | Κωσταντινος Παρασκευοπουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 20:59 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς.Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ Πως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν 
γονέα έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; 
Προφανώς με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, 
δηλαδή, πάλι με τη προσφυγή στα Δικαστήρια! 
Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του 
παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; Για παράδειγμα, εάν οι γονείς διαφωνούν για την 
επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε 
φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει 
τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον 
του; 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | Σαββας ΠαπαδόπουλοςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
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ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Λεωνίδας Oι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση τους πίνακες που 
καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» .Οι μετακινήσεις των παιδιών,εντός ή εκτός γάμου όπου 
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υπάρχει γεωγραφική απόσταση στα δύο σπίτια να γίνεται ισομερώς και ισόποσα και από τους δύο γονείς. Να 
μετακινείται πάντα ο γονέας που θα παραλαμβάνει το παιδί με δικά του έξοδα. Όλα από κοινού και εξίσου 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Ζιάτα ΠολυξένηΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής. 
ΠΡΟΤΑΣΗ Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής. «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των 
γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, 
ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» . 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | Δημήτριος ΠαναγιωτουΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς  
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:41 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
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αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:44 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | ΒΑΣΙΛΗΣΆρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά ζητήματα. Να 
προστεθεί:Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας τους. Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την μεταβολή της κατοικίας 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | ΒΑΣΙΛΗΣ Άρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή υπόχρεου 
1 Απριλίου 2021, 19:14 | Ζωή ΑΜια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»!Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»!Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | Ζαβιτσάνου Κ.Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 



2750 
 

των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής. 
ΠΡΟΤΑΣΗ. Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής. «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των 
γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, 
ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» . 
1 Απριλίου 2021, 19:31 | A.K Πως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν γονέα 
έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; Προφανώς 
με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή, πάλι 
με τη προσφυγή στα Δικαστήρια!Πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα 
του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; 
1 Απριλίου 2021, 19:39 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. 
Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50.  
1 Απριλίου 2021, 19:57 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:59 | ΦΙΛΙΤΣΑΠως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν 
γονέα έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; 
Προφανώς με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, 
δηλαδή, πάλι με τη προσφυγή στα Δικαστήρια!Πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα πληρώνει 
τελικά τα έξοδα του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του;  
1 Απριλίου 2021, 19:03 | S. T.Θα ήταν σκόπιμο να γίνει σαφές ποιες πράξεις επιμέλειας του τεκνου 
περιλαμβάνονται: – παιδεία – υγεία 
– δραστηριότητες Κτλ 
 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥΤο άρθρο 10 του νομοσχεδίου, επίσης διευρύνει την 
δυνατότητα παρέμβασης του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, για ακατανόητους λόγους. Αλλά και σε επίπεδο 
Δικαστηρίων, θα ασκούνται αγωγές επί δύο, συνήθως μόνο για λόγους αντιπερισπασμού. Δεν καταλαβαίνει κανείς 
πόσο βοηθά η διάταξη αυτή, όσους επιδιώκουν να αποφύγουν την καταβολή διατροφής; 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΆρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί 
τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή υπόχρεου 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | Φιλ. Ν,nΕάν οι γονείς διαφωνούν για την επιλογή του Σχολείου του παιδιού ή, σε ότι 
αφορά τη μόρφωσή του γενικότερα, πως θα γίνει η τελική επιλογή? Ποιος θα πληρώνει τα σχετικά έξοδα; Πάλι ο 
Δικαστής θα πρέπει να δώσει τη λύση ενώ μέχρι την έκδοση της απόφασης πως προάγεται το συμφέρον του 
παιδιού; 
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1 Απριλίου 2021, 19:35 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 2020 Αναφορές 
Κακοποίησης Παιδιών2. Διαχωρισμός ανά ιδιότητα θύτη (στη σχέση του με το θύμα / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1)ΓΟΝΕΙΣ 
(αφορά καιτους δύο) 3752)ΜΗΤΕΡΑ 3863)ΠΑΤΕΡΑΣ 1914)ΑΤΟΜΟ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
525)ΑΛΛΟ 119 ΣΥΝΟΛΟ 1123Απο τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι «γυναικείες» οργανώσεις του Κου Τσιάρα που 
αρμέγουν το Ελληνικό δημοσιο αποκρύπτουν οτι οι κακοποίησεις απο γυναίκες ειναι σε Υπερδιπλάσιο Ποσοστό 
απο αυτό των αντρών. Ουδεις βέβαια σιχυρίζεται ότι όλες οι μάνες κακοποιούν τα παιδια τους ούτε οτι όλες οι 
μητέρες αποξενώνουν τα παιδιά απο τον πατέρα.Το μεγαλύτερο ποσοστό υπερασπιστών της Κοινής επιμέλειας 
ειναι γυναίκες, με πρώτη και καλύτερη την Κλινική Ψυχολόγο Μαρία Καπερώνη, απο αυτήν ξεσκεπάστηκαν οι 
ψευτοκακοποίησεις με photoshop.Η προπαγανδα των συλλόγων του Υπουργού Τσιάρα και του Μέρα 25 
αποκαλύφθηκε με στοιχεία.Η επόμενη κίνηση των γονέων θα είναι να αναζητήσουν ευθύνες για παράβαση 
καθήκοντος, αυτό το νομοσχέδιο. σε καμμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών και δεν έχει 
σκοπό να νομοθετήσει κοινή επιμέλεια εναλλασσόμενη κατοικία. 
 1 Απριλίου 2021, 19:31 | A.P.Πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα 
του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του;Εάν οι γονείς διαφωνούν για την επιλογή του 
Σχολείου του παιδιού ή, σε ότι αφορά τη μόρφωσή του γενικότερα, πως θα γίνει η τελική εεπιλογή? Ποιος θα 
πληρώνει τα σχετικά έξοδα; Πάλι ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει τη λύση ενώ μέχρι την έκδοση της απόφασης 
πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Γαυριηλ ΤσαραςΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. 
Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν 
γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η 
μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων. ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την 
χώρα μας ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | NAΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που θα καταρτίζονται 
κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες 
τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια των 
δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Προτείνω 
η 2η παράγραφος του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» .1 Απριλίου 2021, 18:20 | Μακης ΚαταραςΘέλουμε τα 
παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο 
και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:45 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
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σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:41 | Χαρης ΜπαμπηςΠαιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … οσο 
και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ ….. ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 
1 Απριλίου 2021, 17:01 | Σταθόπουλος ΔιονύσιοςΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες 
που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα 
με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την 
έννοια των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο 
ανατροφής. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της 
συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς 
και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του 
ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες 
που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα 
με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» . 
1 Απριλίου 2021, 17:33 | Γιώργος ΠαρασκευόπουλοςΣτις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων 
του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα 
ή τρίτου.».Ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα, ισότητα και ισονομία. Αξιώνω την ισότιμη και ισόχρονη 
παρουσία στην ανατροφή του παιδιού μου με δικαίωμα στις αποφάσεις της ζωής του και με ίσες υποχρεώσεις με 
τον έτερο γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:21 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
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ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ . 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ . Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ . Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ 
1 Απριλίου 2021, 17:31 | ismene Σχόλια: Πως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον 
έναν γονέα έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; 
Προφανώς με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, 
δηλαδή, πάλι με τη προσφυγή στα Δικαστήρια! Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και 
κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; Για 
παράδειγμα, εάν οι γονείς διαφωνούν για την επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το 
εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; 
Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της 
απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον του;1 Απριλίου 2021, 16:13 | Κωσταντινος ΙωαννουΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
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ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Ευάγγελος ΚοσμάςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:01 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ. Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ . Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ . Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:49 | Μαργαρίτα Κατσουλη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
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εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:01 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
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Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
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διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η  με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:21 | Χρήστος ΚαραγιάννηςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
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ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:05 | Νικολαος Αλεξοπουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:06 | Γιωργος Μπακος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
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Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:08 | Στέλιος ΜαυρογιάννηςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί  μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:12 | Γιώργος Λυρίου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:34 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ. Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση 
πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων 
σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής 
αντικαθίσταται με την έννοια των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων 
και το χρόνο ανατροφής. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ. Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής 
«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση 
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διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και 
αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους 
δυο γονείς» .1 Απριλίου 2021, 15:26 | ΚΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Πως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του 
τέκνου από τον έναν 
γονέα έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; 
Προφανώς με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, 
δηλαδή, πάλι με τη προσφυγή στα Δικαστήρια!Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και 
κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; Για 
παράδειγμα, εάν οι γονείς διαφωνούν για την επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το 
εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; 
Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της 
απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον του; 
1 Απριλίου 2021, 15:41 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:47 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠατρέωνΆρθρο 10 (1516 
ΑΚ)ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ.Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια των δαπανών 
του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» . 
1 Απριλίου 2021, 15:19 | Γεωργία ΕΡ Σύμφωνα με την προσθήκη της τελευταίας σειράς του νέου άρθρου, ο 
καθένας από τους δυο γονείς που ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα και επιμέλεια του προσώπου του 
ανηλίκου τέκνου τους κατ’ άρθρο 1513ΑΚ, ανεξάρτητα με ποιον διαμένει το τέκνο μπορεί να ασκήσει αξίωση 
διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα! Κι εδώ θα αντιμετωπίσουμε το παράδοξο, να δικάζουμε αντίθετες 
αγωγές διατροφής του ανηλίκου από τον κάθε γονέα έναντι του άλλου, ενώ και οι δύο θα εκπροσωπούν, ως 
έχοντες την επιμέλεια, το ανήλικο τέκνο! Είναι προφανές, ότι σε τέτοια περίπτωση «σύγκρουσης συμφερόντων», 
πλέον, των γονέων με αυτά του ανηλίκου τέκνου, θα καταστεί απαραίτητος ο διορισμός επιτρόπου, με 
προηγούμενη δικαστική διαδικασία, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο και χρήμα, εις βάρος του 
ευάλωτου γονέα. Επίσης, «μένει στον αέρα» κυριολεκτικά, ποιος θα πληρώνει τα έξοδα του τέκνου σχετικά με την 
εκπαίδευσή του και την υγεία του (σχολεία, βιβλία, φροντιστήρια, γιατρούς κλπ). Ποιος δικαιούται τελικά 
σύμφωνα με το νέο νόμο να τα αξιώσει για το τέκνο του έναντι του άλλου γονέα; Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 
ο έχων την επιμέλεια γονέας δικαιούται ως αξιώσει έναντι του άλλου γονέα συμμετοχή του στην διατροφή του 
ανηλίκου τέκνου τους. Τώρα που η επιμέλεια του τέκνου θα ασκείται από κοινού, ποιος θα πληρώνει τελικά τα 
έξοδα του παιδιού και που πάει για άλλη μια φορά «το συμφέρον του τέκνου»; 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | Nikoλαος Π. Σύμφωνα με την προσθήκη της τελευταίας σειράς του νέου άρθρου, ο 
καθένας από τους δυο γονείς που ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα και επιμέλεια του προσώπου του 
ανηλίκου τέκνου τους κατ’ άρθρο 1513ΑΚ, ανεξάρτητα με ποιον διαμένει το τέκνο μπορεί να ασκήσει αξίωση 
διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα! Κι εδώ θα αντιμετωπίσουμε το παράδοξο, να δικάζουμε αντίθετες 
αγωγές διατροφής του ανηλίκου από τον κάθε γονέα έναντι του άλλου, ενώ και οι δύο θα εκπροσωπούν, ως 
έχοντες την επιμέλεια, το ανήλικο τέκνο! Είναι προφανές, ότι σε τέτοια περίπτωση «σύγκρουσης συμφερόντων», 
πλέον, των γονέων με αυτά του ανηλίκου τέκνου, θα καταστεί απαραίτητος ο διορισμός επιτρόπου, με 
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προηγούμενη δικαστική διαδικασία, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο και χρήμα, εις βάρος του 
ευάλωτου γονέα. Επίσης, «μένει στον αέρα» κυριολεκτικά, ποιος θα πληρώνει τα έξοδα του τέκνου σχετικά με την 
εκπαίδευσή του και την υγεία του (σχολεία, βιβλία, φροντιστήρια, γιατρούς κλπ). Ποιος δικαιούται τελικά 
σύμφωνα με το νέο νόμο να τα αξιώσει για το τέκνο του έναντι του άλλου γονέα; Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 
ο έχων την επιμέλεια γονέας δικαιούται ως αξιώσει έναντι του άλλου γονέα συμμετοχή του στην διατροφή του 
ανηλίκου τέκνου τους. Τώρα που η επιμέλεια του τέκνου θα ασκείται από κοινού, ποιος θα πληρώνει τελικά τα 
έξοδα του παιδιού και που πάει για άλλη μια φορά «το συμφέρον του τέκνου»; 
1 Απριλίου 2021, 15:02 | Κίρκη ΑΔ Σύμφωνα με την προσθήκη της τελευταίας σειράς του νέου άρθρου, ο καθένας 
από τους δυο γονείς που ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα και επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου 
τέκνου τους κατ’ άρθρο 1513ΑΚ, ανεξάρτητα με ποιον διαμένει το τέκνο μπορεί να ασκήσει αξίωση διατροφής του 
τέκνου κατά του άλλου γονέα! Κι εδώ θα αντιμετωπίσουμε το παράδοξο, να δικάζουμε αντίθετες αγωγές 
διατροφής του ανηλίκου από τον κάθε γονέα έναντι του άλλου, ενώ και οι δύο θα εκπροσωπούν, ως έχοντες την 
επιμέλεια, το ανήλικο τέκνο! Είναι προφανές, ότι σε τέτοια περίπτωση «σύγκρουσης συμφερόντων», πλέον, των 
γονέων με αυτά του ανηλίκου τέκνου, θα καταστεί απαραίτητος ο διορισμός επιτρόπου, με προηγούμενη 
δικαστική διαδικασία, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο και χρήμα, εις βάρος του ευάλωτου γονέα. 
Επίσης, «μένει στον αέρα» κυριολεκτικά, ποιος θα πληρώνει τα έξοδα του τέκνου σχετικά με την εκπαίδευσή του 
και την υγεία του (σχολεία, βιβλία, φροντιστήρια, γιατρούς κλπ). Ποιος δικαιούται τελικά σύμφωνα με το νέο νόμο 
να τα αξιώσει για το τέκνο του έναντι του άλλου γονέα; Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ο έχων την επιμέλεια 
γονέας δικαιούται ως αξιώσει έναντι του άλλου γονέα συμμετοχή του στην διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους. 
Τώρα που η επιμέλεια του τέκνου θα ασκείται από κοινού, ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού και 
που πάει για άλλη μια φορά «το συμφέρον του τέκνου»; 
1 Απριλίου 2021, 15:11 | KΑΣΣΙΩΠΗ ΝΣύμφωνα με την προσθήκη της τελευταίας σειράς του νέου άρθρου, ο 
καθένας από τους δυο γονείς που ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα και επιμέλεια του προσώπου του 
ανηλίκου τέκνου τους κατ’ άρθρο 1513ΑΚ, ανεξάρτητα με ποιον διαμένει το τέκνο μπορεί να ασκήσει αξίωση 
διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα! Κι εδώ θα αντιμετωπίσουμε το παράδοξο, να δικάζουμε αντίθετες 
αγωγές διατροφής του ανηλίκου από τον κάθε γονέα έναντι του άλλου, ενώ και οι δύο θα εκπροσωπούν, ως 
έχοντες την επιμέλεια, το ανήλικο τέκνο! Είναι προφανές, ότι σε τέτοια περίπτωση «σύγκρουσης συμφερόντων», 
πλέον, των γονέων με αυτά του ανηλίκου τέκνου, θα καταστεί απαραίτητος ο διορισμός επιτρόπου, με 
προηγούμενη δικαστική διαδικασία, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο και χρήμα, εις βάρος του 
ευάλωτου γονέα. Επίσης, «μένει στον αέρα» κυριολεκτικά, ποιος θα πληρώνει τα έξοδα του τέκνου σχετικά με την 
εκπαίδευσή του και την υγεία του (σχολεία, βιβλία, φροντιστήρια, γιατρούς κλπ). Ποιος δικαιούται τελικά 
σύμφωνα με το νέο νόμο να τα αξιώσει για το τέκνο του έναντι του άλλου γονέα; Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 
ο έχων την επιμέλεια γονέας δικαιούται ως αξιώσει έναντι του άλλου γονέα συμμετοχή του στην διατροφή του 
ανηλίκου τέκνου τους. Τώρα που η επιμέλεια του τέκνου θα ασκείται από κοινού, ποιος θα πληρώνει τελικά τα 
έξοδα του παιδιού και που πάει για άλλη μια φορά «το συμφέρον του τέκνου»; 
1 Απριλίου 2021, 15:50 | Δέσποινα ΚωνσταντάραΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
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του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ .  
1 Απριλίου 2021, 15:07 | ΜΠΑΜΠΑΣ Πράξεις για θεματα Υγείας και Παιδείας να μην υπάρχει προηγούμενη 
ενημέρωση απλά, αλλά να είναι υποχρεωμένος ο γονέας να καλεί εγκαίρως τον άλλον γονέα έτσι ώστε να 
παρευρίσκεται και ο ίδιος παρών σε ιατρικές πράξεις! 
Για Θέματα εκπαίδευσης, να απαιτείται συναίνεση! Προσδιορίστε ακριβώς τι σημαίνει το παρακάτω 2. Όταν 
πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Νομοθετηστε σωστά!Όλα 
50/50 
1 Απριλίου 2021, 14:53 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:45 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥΆρθρο 10 (1516 ΑΚ). 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος 
από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την 
αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια των δαπανών του 
παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής. 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής. «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης 
των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, 
ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» . 
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1 Απριλίου 2021, 14:29 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μαςΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μαςΚαταργήστε τις επαγγελματίες μανεςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
1 Απριλίου 2021, 13:43 | Θανασης ΚαλαρετοςΣύνδεσμοςΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:59 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των 
παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμελ́ειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 
6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
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(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι 
κακοποίηση των παιδιών) 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ 
1 Απριλίου 2021, 12:00 | Κλαιρη Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
1 Απριλίου 2021, 12:41 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ???όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
1 Απριλίου 2021, 12:08 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 



2776 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:52 | ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΘΡΟ 10. Σχόλια: Πως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου 
από τον έναν γονέα έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά 
του; Προφανώς με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, 
δηλαδή, πάλι με τη προσφυγή στα Δικαστήρια! 
Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του 
παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; Για παράδειγμα, εάν οι γονείς διαφωνούν για την 
επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε 
φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει 
τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον 
του; 
1 Απριλίου 2021, 12:34 | Ιωαννα Κουνανη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
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συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:55 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟΝτρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν 
τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα 
για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. 
Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 11:40 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που 
ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:18 | Αθανασιος Λουλουδας Άρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 11:40 | Πετρος ΚουλοςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
1 Απριλίου 2021, 11:18 | Στελλιος Ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
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εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:19 | Χρονης ΛευκαςΤο νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η αποξενωση 
κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. Ισότητα, 

συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511(…) 
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2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 

δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 
8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα (..)➢ Άρθρο 9 
«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τεκ́νο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου 

με τη μητερ́α (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 

του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ 
‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ . Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακης́ άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 11:06 | Παναγιώτα Διακοστεργάκη Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 10:10 | Στέλλα Δημητριάδου Άρθρο 10. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
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το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 10:14 | Γασπαρης Είμαι πατέρας τριών παιδιών διαζευγμένος και με τις παρούσες διατάξεις 
έχουν τακτοποιηθεί τα πράγματα ενώ με αυτά που προτείνετε βλέπω τα παιδιά μου με βαλιτσάκια να κινούνται 
έξω από τα δωμάτια τους που έχω χρεωθεί να γίνουν όμορφα, για να μείνουν στο μικρό διαμερισματάκι που έχω 
νοικιάσει, κι αν νοικιάσω μεγαλύτερο δεν θα μπορώ να εξυπηρετώ τα έξοδα τους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
ισσοροπίες που θα διαταραχτούν και θα τρέχουμε πάλι στα δικαστήρια. Κι όχι ειδικά δικαστήρια για οικογένειες 
αλλά τα συνήθη, να έχουμε πάλι προστριβές κι έξοδα. Πως είναι αυτό για το συμφέρον των παιδιών δεν το 
καταλαβαίνω. Κι αν διαφωνήσουμε σε κάτι τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να τα βρούμε, ενώ αν τρέχουμε στα 
δικαστήρια με υποχρεωτική συνεπιμέλεια θα στεναχωριούνται τα παιδιά περισσότερο. Να αποσυρθεί αυτό το 
Νομοσχέδιο που μας το φέρατε μέσα στην Πανδημία δήθεν ως εκσυγχρονιστικό για να ταράξει περισσότερο τις 
ισσοροπίες που με προσπάθεια πετύχαμε. 
1 Απριλίου 2021, 10:22 | Σοφία Γούτα Άρθρο 10. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 10:07 | Αλίκη Γκούφας Άρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 10:33 | Άννα Γκούγκου Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 10:42 | Ανδρέας Χασούνης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ .Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ . Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ . ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:14 | Ελένη Γκιόκα Άρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 10:32 | Φωτεινη Γιαννωτα Άρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 10:32 | Κωνσταντίνα Γιάννου Άρθρο 10. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 10:42 | Γεωργιος ΓιαννακηςΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 
2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις 
διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο 
γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που 
έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με 
τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 10:58 | Σοφια Γιαζουτζιδου Άρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
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περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 10:13 | Αρετη Δερματη Άρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 09:40 | Γεωργος Υψιλαντης Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. 
Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – 
μαγαζιά τους. 
Με την οικονομική κρίση και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση 
αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν 
πρόκειται να δουλέψει στην Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:27 | Ειρήνη Δαρσινου Άρθρο 10. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
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1 Απριλίου 2021, 09:14 | OIKONOMOU Η ασυδοσία που παρέχεται ως δικαίωμα απο την νομοθετική και δικαστική 
εξουσία σε ψυχοσωματικά άρρωστα άτομα αποδυκνείεται και απο τα στατιστικά κακοποίησης ανηλίκων για το 
2020 από το χαμόγελο του παιδιού. Στο τέλος της αναφοράς καταννοούμε οτι πλέον το υπάρχων νομολογιακό 
έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν έχει να κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα καλα ενορχηστρωμένο εγκλημα 
που αποσκοπεί ο πατέρας να μην μπορέι να επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις κακοποίησης ανηλίκων.Το 
ποσοστό μανάδων που κακοποιούν ανήλικα είναι υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό πατεράδων. ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ  
1 Απριλίου 2021, 09:49 | Κορνηλια ΔαμιανουΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 09:56 | Παναγιωτης Δαδανας Άρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα,2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 09:09 | Διονυσία Γριτζάλη Άρθρο 10. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση  
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 09:10 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
1 Απριλίου 2021, 09:55 | Ιουλία Γεωργοπουλου Άρθρο 10.Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
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αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 09:30 | Σοφία Γεωργίου Άρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας:1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
1 Απριλίου 2021, 08:51 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ . ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 
ΕΝ ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO. O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
1 Απριλίου 2021, 08:03 | Κατερινα ΜανταΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ . ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:31 | Δημητρης Καμακης1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 



2789 
 

Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 07:22 | Σπύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.  
1 Απριλίου 2021, 06:34 | Α. Σ.,Χ.Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
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παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα)ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! 
1 Απριλίου 2021, 01:20 | κατερίνα Καπερναράκου Σύμφωνα με την προσθήκη της τελευταίας σειράς του νέου 
άρθρου, ο καθένας από τους δυο γονείς που ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα και επιμέλεια του προσώπου 
του ανηλίκου τέκνου τους κατ’ άρθρο 1513ΑΚ, ανεξάρτητα με ποιον διαμένει το τέκνο μπορεί να ασκήσει αξίωση 
διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα! Κι εδώ θα αντιμετωπίσουμε το παράδοξο, να δικάζουμε αντίθετες 
αγωγές διατροφής του ανηλίκου από τον κάθε γονέα έναντι του άλλου, ενώ και οι δύο θα εκπροσωπούν, ως 
έχοντες την επιμέλεια, το ανήλικο τέκνο! Είναι προφανές, ότι σε τέτοια περίπτωση «σύγκρουσης συμφερόντων», 
πλέον, των γονέων με αυτά του ανηλίκου τέκνου, θα καταστεί απαραίτητος ο διορισμός επιτρόπου, με 
προηγούμενη δικαστική διαδικασία, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο και χρήμα, εις βάρος του 
ευάλωτου γονέα. Επίσης, «μένει στον αέρα» κυριολεκτικά, ποιος θα πληρώνει τα έξοδα του τέκνου σχετικά με την 
εκπαίδευσή του και την υγεία του (σχολεία, βιβλία, φροντιστήρια, γιατρούς κλπ). Ποιος δικαιούται τελικά 
σύμφωνα με το νέο νόμο να τα αξιώσει για το τέκνο του έναντι του άλλου γονέα; Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 
ο έχων την επιμέλεια γονέας δικαιούται ως αξιώσει έναντι του άλλου γονέα συμμετοχή του στην διατροφή του 
ανηλίκου τέκνου τους. Τώρα που η επιμέλεια του τέκνου θα ασκείται από κοινού, ποιος θα πληρώνει τελικά τα 
έξοδα του παιδιού και που πάει για άλλη μια φορά «το συμφέρον του τέκνου»; 
1 Απριλίου 2021, 00:02 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠράξεις από τον ένα γονέα . 2. Όταν πρόκειται για τη 
λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των 
γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των 
γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου 
γονέα ή τρίτου, ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ/ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. 
1 Απριλίου 2021, 00:28 | Σπύρος Ν.Στο άρθρο 10, αντί για «αξιώσεις διατροφής» από τους γονείς, μήπως θα ήταν 
καλύτερο να ορίζεται ένας «διαμοιρασμός δαπανών» μεταξύ των γονέων και βάση των οικονομικών δυνατοτήτων 
τους, δεδομένης της κοινής γονικής μέριμνας που ορίζει το άρθρο 7; 
31 Μαρτίου 2021, 23:07 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
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τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ  
31 Μαρτίου 2021, 23:09 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣΟι δαπάνες του παιδιού να 
προσδιορίζονται με βάση τους πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως 
των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια 
της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις 
δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 1516 να τεθεί 
ως εξής«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση 
διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και 
αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους  
δυο γονείς» . 
31 Μαρτίου 2021, 23:49 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.ΕΠροκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
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επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.  
 31 Μαρτίου 2021, 22:53 | ΕΙΡΗΝΗ‘Αρθρο 10 ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου . Για την αλλαγη του τόπου διαμονής 
του τεκ́νου που επιδρά βασικα απαιτείται εγ́γραφη συμφωνία των γονέων . Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου συνιστά κακή ασυνενοησία και σύγχιση άσκησης της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 22:27 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ 
. ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ 
31 Μαρτίου 2021, 22:08 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 



2794 
 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής. 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 22:17 | Μαρια Γιαγια– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ . ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
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31 Μαρτίου 2021, 22:10 | Κατερίνα Π.Πως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν 
γονέα έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; 
Προφανώς με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, 
δηλαδή, πάλι με τη προσφυγή στα Δικαστήρια!Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και 
κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; Για 
παράδειγμα, εάν οι γονείς διαφωνούν για την επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το 
εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; 
Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της 
απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον του; 
31 Μαρτίου 2021, 22:20 | ΣΜΠως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν γονέα 
έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; Προφανώς 
με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή, πάλι 
με τη προσφυγή στα Δικαστήρια! 
Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του 
παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; Για παράδειγμα, εάν οι γονείς διαφωνούν για την 
επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε 
φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει 
τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον 
του; 
31 Μαρτίου 2021, 22:04 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
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εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:18 | Κατερίνα ΓεωργίτσηΝα είναι πλήρως ενημερωμένος ο ένας γονέας από τον άλλον στο 
τι ιατρικές εξετάσεις χρειάζονται,τι γιατρούς,για την σχολική πρόοδο και να συναποφασίζουν για σημαντικά 
θέματα.Δεν γίνεται ο μπαμπάς να κυνηγάει την ενημέρωση.Να μαντεύει στο ποιο σχολείο φοιτά το παιδί ή τι 
γιατρούς έχει επισκεφθει.Ελεος! Ειναι υποχρέωση του άλλου γονέα να μην τον έχει στα μαύρα σκοτάδια.Δεν 
αφορά την προσωπική ζωή του γονεα αλλά του παιδιού του. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:19 | Γιώργος Κ.Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής. 
31 Μαρτίου 2021, 21:47 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες…και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 21:19 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο  
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:56 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε«Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
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οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο  
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 



2800 
 

συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:38 | Ιωάννης Τ Λήψη Μονομερών Αποφάσεων από τον γονέα της επιμέλειας . Άρθρο 1516 
Να καθορισθούν κατηγορίες πράξεων που μπορούν να αποφασισθούν μονομερώς κι αυτό για να αποφευχθούν 
αυθαιρεσίες που εμπίπτουν της γονικής μέριμνας ή δύναται να έχουν κακόβουλη πρόθεση όπως αυτό της 
οικονομικής εξάντλησης του έτερου γονέα.31 Μαρτίου 2021, 21:45 | Καλλίνα Δ.Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ 
πρέπει να προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά 
του άλλου γονέα ή άλλου υπόχρεου.ΟΧΙ στις παράλογες διατροφέςΝΑΙ στα από ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ έξοδα για τις 
μετακινήσεις των παιδιών εντός ή εκτός γάμου και από τους δύο γονείς, όπως και ο τρόπος μεταφοράς να γίνεται 
εναλλάξ και από τους δύο γονείς πάλι.ΤΕΛΟΣ στην ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ που νομολογιακά δίνουν οι δικαστές 
έως σήμερα.ΝΑΙ στην ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ 
31 Μαρτίου 2021, 21:48 | Κ.Ν.Χ.Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 21:11 | Bill Vassilis Κύριε Τσιάρα διασφαλίστε την φροντίδα, το μεγάλωμα και την υγιή 
ανάπτυξη σωματική και ψυχική των παιδιών, όταν οι γονείς τους αποφασίζουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς 
δρόμους στην προσωπική τους ζωή μέσα από το πρίσμα της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 
Μετά τον χωρισμό του, το ζευγάρι, οι ΓΟΝΕΙΣ, θα γνωρίζουν και θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και 
τις κοινές τους ευθύνες απέναντι στα παιδιά τους και δεν θα δυστροπούν ελπίζοντας και περιμένοντας μήπως ο 
Δικαστής δώσει κάτι παραπάνω η κάτι λιγότερο αντίστοιχα, στον δε ενδιάμεσο χρόνο, τον χρόνο της δημοσίευσης 
της απόφασης, η γονεϊκή αποξένωση θα καλπάζει… Ο Δικαστής να είναι αυτός που θα δώσει κάτι παραπάνω η 
κάτι λιγότερο, όταν οι γονείς δεν είναι ικανοί, δεν θέλουν η δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα γονεϊκά τους 
καθηκοντα. Κύριε Τσιάρα αφουγκραστείτε την κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα, τους Ψυχολόγους, τους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ το οποίο, όπως γνωρίζεται και η χωρά μας έχει συνυπογράψει, όλοι τους 
συνηγορούν με την ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, τον ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ και την ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, διασφαλίζοντας με το 
τρίπτυχο αυτό το ΣΥΜΦΕΡΟΝ των ΠΑΙΔΙΩΝ, τους αυριανούς ενήλικες της χώρας μας. Σας εφιστώ την προσοχή και 
Σας υπενθυμίζω το ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Άρθρο 5. Ενόψει των ανωτέρω, 
η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη : 5.3. για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ισότητα των γονέων έναντι των 
παιδιών τους, τόσο στη νομοθεσία τους όσο και στις διοικητικές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κάθε 
γονέας έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και 
την ανάπτυξη των παιδιών τους, προς το βέλτιστο συμφέρον τους 5.4. να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε 
διαφορά μεταξύ των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή 
όχι. 5.5. να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το 
χωρισμό, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της 
ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών. 
5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα που το αφορούν αφού κριθεί ότι έχει 
την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις. 5.9. να ενθαρρύνουν κατά περίπτωση, την 
ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των οικογενειακών υποθέσεων που αφορούν τα παιδιά, ιδίως με τη 
θέσπιση υποχρεωτικής ενημερωτικής συνάντησης με εντολή του δικαστή, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους 
γονείς για το γεγονός ότι η εναλλασσόμενη κατοικία μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σύμφωνα με το βέλτιστο 
συμφέρον του τέκνου, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας λύσης, εξασφαλίζοντας ότι οι 
διαμεσολαβητές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ενθαρρύνουν την πολύ – επιστημονική συνεργασία 



2801 
 

31 Μαρτίου 2021, 20:22 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες 
που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα 
με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την 
έννοια των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο 
ανατροφής. 
31 Μαρτίου 2021, 20:47 | maria karampela Στο συγκεκριμένο άρθρο αφαιρείται η πρόβλεψη ότι τις αξιώσεις 
διατροφής τις ασκεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια κατά του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου και 
εισάγεται η πρόβλεψη ότι κάθε γονέας μπορεί να ασκεί κατά του άλλου τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου. Η 
διάταξη εναρμονίζεται με την γενική διάταξη του άρθρου 1484 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία το ανήλικο έχει 
δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του εφόσον τα εισοδήματά του δεν αρκούν για την διατροφή του. Ωστόσο, 
στις σχετικές δίκες θα εκλείπει το έννομο συμφέρον του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου να ζητά 
διατροφή από τον γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και υποβάλλεται στις καθημερινές δαπάνες για λογαριασμό 
του τέκνου. Αν ασκηθεί τέτοια αγωγή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη. Συνεπώς δεν γίνεται 
αντιληπτός ο στόχος και το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης. Επιπλέον, η διάταξη αυτή είναι βαθιά 
προβληματική τόσο από δογματική όσο και από πρακτική σκοπιά καθώς δίνει την δυνατότητα και στους δύο 
γονείς, να ασκούν ένδικα βοηθήματα. Άμεσο αποτέλεσμα από την εφαρμογή της θα είναι τουλάχιστον ο 
διπλασιασμός (ποσοτικά) των εισαγωγικών δικογράφων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση των 
πινακίων και τις χρεώσεις. Ως απάντηση σε μία αγωγή διατροφής προσήκει πλέον η άσκηση αντίθετης αγωγής 
διατροφής του άλλου γονέα (όχι απλώς η προβολή 
απαντητικών ισχυρισμών – ενστάσεων). 
31 Μαρτίου 2021, 19:56 | MD Πως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν γονέα 
έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; Προφανώς 
με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή, πάλι 
με τη προσφυγή στα Δικαστήρια! Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα 
πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; Για παράδειγμα, εάν οι 
γονείς διαφωνούν για την επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το εάν θα πρέπει το 
παιδί να πάει σε φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; Μάλλον ο Δικαστής 
θα πρέπει να δώσει τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της απόφασης; Πως 
προάγεται το συμφέρον του; 
31 Μαρτίου 2021, 18:31 | IoannisΣτο συγκεκριμένο άρθρο αφαιρείται η πρόβλεψη ότι τις αξιώσεις διατροφής τις 
ασκεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια κατά του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου και εισάγεται η 
πρόβλεψη ότι κάθε γονέας μπορεί να ασκεί κατά του άλλου τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου. Η διάταξη 
εναρμονίζεται με την γενική διάταξη του άρθρου 1484 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία το ανήλικο έχει δικαίωμα 
διατροφής από τους γονείς του εφόσον τα εισοδήματά του δεν αρκούν για την διατροφή του. Ωστόσο, στις 
σχετικές δίκες θα εκλείπει το έννομο συμφέρον του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου να ζητά 
διατροφή από τον γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και υποβάλλεται στις καθημερινές δαπάνες για λογαριασμό 
του τέκνου. Αν ασκηθεί τέτοια αγωγή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη. Συνεπώς δεν γίνεται 
αντιληπτός ο στόχος και το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης. Επιπλέον, η διάταξη αυτή είναι βαθιά 
προβληματική τόσο από δογματική όσο και από πρακτική σκοπιά καθώς δίνει την δυνατότητα και στους δύο 
γονείς, να ασκούν ένδικα βοηθήματα. Άμεσο αποτέλεσμα από την εφαρμογή της θα είναι τουλάχιστον ο 
διπλασιασμός (ποσοτικά) των εισαγωγικών δικογράφων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση των 
πινακίων και τις χρεώσεις. Ως απάντηση σε μία αγωγή διατροφής προσήκει πλέον η άσκηση αντίθετης αγωγής 
διατροφής του άλλου γονέα (όχι απλώς η προβολή απαντητικών ισχυρισμών – ενστάσεων). Απόσυρση 
νομοσχεδίου τώρα! 
31 Μαρτίου 2021, 18:17 | Ελίνα Οι «συνήθεις πράξεις επιμέλειας» πρέπει να αναφέρονται πιο συγκεκριμένα και 
με λεπτομέρειες για να ξέρει ο κάθε γονέας τί έχει δικαίωμα να κάνει και τί όχι, καθώς υπάρχουν γονείς οι οποίοι 
δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε καν για το κούρεμα του παιδιού τους. Τέτοια κατάντια! Γι’ αυτό, πρέπει να 
αποσαφηνιστούν πλήρως όλα και να είναι 100% ξεκάθαρα, ώστε να μην αναρωτιέται κάθε φορά ο γονέας «αυτό 
μπορώ να το κάνω χωρίς να πάρω την έγκριση του άλλου ή όχι»; Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται ρητά ποιός θα 
επωμίζεται και το αντίστοιχο κόστος αυτών των πράξεων για να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις. 
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31 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ.ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό  σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 
6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει,σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποιήση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 18:41 | A.AΟ υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, 
είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε 
την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων 
αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι 
νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται 
μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. 
Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα 
προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών 
διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. 
Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις 
γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και 
τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε 
γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε 
βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με 
αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά 
σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και 
την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
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επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής.31 Μαρτίου 2021, 18:04 | Νικος μπελαληςΗ β παράγραφος αντικαθίσταται ως 
εξής«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση 
διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και 
αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους  δυο 
γονείς» .Εν όψει της κοινής επιμέλειας /κοινής ανατροφής υφίσταται πλέον η έννοια της «συμμετοχής των γονέων 
στις δαπάνες του ανηλίκου», και δικαίωμα προς διεκδίκηση του αντιστοίχου ποσού, έχει ο καθένας από τους 
γονείς.Οι αναφερόμενοι πίνακες του υπουργείου οικονομικών είναι αντίστοιχοι με τους υπάρχοντες ήδη στη 
Γαλλία και το Βέλγιο και άλλες χώρες της ΕΕ 
31 Μαρτίου 2021, 18:48 | Γρυλλάκη ΕυδοκίαΠράξεις από τον ένα γονέα2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης 
της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων 
του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα 
ή τρίτου.» ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 18:12 | Μ ΑΣύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ο έχων την επιμέλεια γονέας δικαιούται να αξιώσει 
έναντι του άλλου γονέα συμμετοχή στην διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους. Τώρα που η επιμέλεια του τέκνου 
θα ασκείται από κοινού, ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού και που πάει για άλλη μια φορά «το 
συμφέρον του τέκνου»; Φαίνεται καθαρά το πρόβλημα. 
31 Μαρτίου 2021, 17:22 | Κωσταντίνος ΜπατσακουτσαςΝα γινουν οι προσθηκες με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
γραμματαΠράξεις από τον ένα γονέα Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες 
στην άσκηση της γονικής μέριμνας:1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου 
ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα,2. Όταν πρόκειται 
για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της 
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συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο 
χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο 
κατά του άλλου γονέα ή τρίτου, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΞ ΙΣΟΥ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 
31 Μαρτίου 2021, 17:58 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ  
.Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας.➢ ‘Αρθρο 14 . 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
31 Μαρτίου 2021, 16:28 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ.ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 
2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. 
Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 
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6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποιήση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 14:52 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥΣτο συγκεκριμένο άρθρο αφαιρείται η πρόβλεψη ότι τις αξιώσεις 
διατροφής τις ασκεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια κατά του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου και 
εισάγεται η πρόβλεψη ότι κάθε γονέας μπορεί να ασκεί κατά του άλλου τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου. Η 
διάταξη εναρμονίζεται με την γενική διάταξη του άρθρου 1484 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία το ανήλικο έχει 
δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του εφόσον τα εισοδήματά του δεν αρκούν για την διατροφή του. Ωστόσο, 
στις σχετικές δίκες θα εκλείπει το έννομο συμφέρον του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου να ζητά 
διατροφή από τον γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και υποβάλλεται στις καθημερινές δαπάνες για λογαριασμό 
του τέκνου. Αν ασκηθεί τέτοια αγωγή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη. Συνεπώς δεν γίνεται 
αντιληπτός ο στόχος και το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης. Επιπλέον, η διάταξη αυτή είναι βαθιά 
προβληματική τόσο από δογματική όσο και από πρακτική σκοπιά καθώς δίνει την δυνατότητα και στους δύο 
γονείς, να ασκούν ένδικα βοηθήματα. Άμεσο αποτέλεσμα από την εφαρμογή της θα είναι τουλάχιστον ο 
διπλασιασμός (ποσοτικά) των εισαγωγικών δικογράφων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση των 
πινακίων και τις χρεώσεις. Ως απάντηση σε μία αγωγή διατροφής προσήκει πλέον η άσκηση αντίθετης αγωγής 
διατροφής του άλλου γονέα (όχι απλώς η προβολή απαντητικών ισχυρισμών – ενστάσεων). 
31 Μαρτίου 2021, 14:55 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ.ΕΙΔΙΚΑ: ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικης́ μέριμνας.ΓΕΝΙΚΑ: ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
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έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 
6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού 
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη 
Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν 
παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , 
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 14:16 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Πράξεις από τον ένα γονέα Στο υπάρχον άρθρο 
1516 του ΑΚ πρέπει να προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του 
τέκνου κατά του άλλου γονέα ή άλλου υπόχρεου. 
31 Μαρτίου 2021, 14:03 | μανια κ.Στο συγκεκριμένο άρθρο αφαιρείται η πρόβλεψη ότι τις αξιώσεις διατροφής 
τις ασκεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια κατά του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου και εισάγεται η 
πρόβλεψη ότι κάθε γονέας μπορεί να ασκεί κατά του άλλου τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου. Η διάταξη 
εναρμονίζεται με την γενική διάταξη του άρθρου 1484 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία το ανήλικο έχει δικαίωμα 
διατροφής από τους γονείς του εφόσον τα εισοδήματά του δεν αρκούν για την διατροφή του. Ωστόσο, στις 
σχετικές δίκες θα εκλείπει το έννομο συμφέρον του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου να ζητά 
διατροφή από τον γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και υποβάλλεται στις καθημερινές δαπάνες για λογαριασμό 
του τέκνου. Αν ασκηθεί τέτοια αγωγή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη. Συνεπώς δεν γίνεται 
αντιληπτός ο στόχος και το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης. Επιπλέον, η διάταξη αυτή είναι βαθιά 
προβληματική τόσο από δογματική όσο και από πρακτική σκοπιά καθώς δίνει την δυνατότητα και στους δύο 
γονείς, να ασκούν ένδικα βοηθήματα. Άμεσο αποτέλεσμα από την εφαρμογή της θα είναι τουλάχιστον ο 
διπλασιασμός (ποσοτικά) των εισαγωγικών δικογράφων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση των 
πινακίων και τις χρεώσεις. Ως απάντηση σε μία αγ γή διατροφής προσήκει πλέον η άσκηση αντίθετης αγωγής 
διατροφής του άλλου γονέα (όχι απλώς η προβολή απαντητικών ισχυρισμών – ενστάσεων). 
31 Μαρτίου 2021, 14:34 | Ιων«Καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο 
κατά του άλλου γονέα ή τρίτου.» Κι εδώ θα αντιμετωπίσουμε το παράδοξο, να δικάζουμε αντίθετες αγωγές 
διατροφής του ανηλίκου από τον κάθε γονέα έναντι του άλλου, ενώ και οι δύο θα εκπροσωπούν, ως έχοντες την 
επιμέλεια, το ανήλικο τέκνο! Είναι προφανές, ότι σε τέτοια περίπτωση «σύγκρουσης συμφερόντων», πλέον, των 
γονέων με αυτά του ανηλίκου τέκνου, θα καταστεί απαραίτητος ο διορισμός επιτρόπου, με προηγούμενη 
δικαστική διαδικασία, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο και χρήμα, εις βάρος του ευάλωτου 
γονέα.Επίσης, «μένει στον αέρα» κυριολεκτικά, ποιος θα πληρώνει τα έξοδα του τέκνου σχετικά με την 
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εκπαίδευσή του και την υγεία του (σχολεία, βιβλία, φροντιστήρια, γιατρούς κλπ). Ποιος δικαιούται τελικά 
σύμφωνα με το νέο νόμο να τα αξιώσει για το τέκνο του έναντι του άλλου γονέα; Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 
ο έχων την επιμέλεια γονέας δικαιούται ως αξιώσει έναντι του άλλου γονέα συμμετοχή του στην διατροφή του 
ανηλίκου τέκνου τους. Τώρα που η επιμέλεια του τέκνου θα ασκείται από κοινού, ποιος θα πληρώνει τελικά τα 
έξοδα του παιδιού και που πάει για άλλη μια φορά «το συμφέρον του τέκνου»;Ό,τι πρέπει για τους πατεράδες 
που δεν θέλουν να δίνουν διατροφή, που είναι πάρα πολλοί. 
31 Μαρτίου 2021, 14:52 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣΗ 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως 
εξής 
«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση 
διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και 
αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους 
δυο γονείς» . 
31 Μαρτίου 2021, 14:43 | Τσιαμη Ζωη ΝΑ γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματα«Άρθρο 1516 Πράξεις από 
τον ένα γονέα 
Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας:1. 
Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα,2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε 
ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου, 
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΞ ΙΣΟΥ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 
31 Μαρτίου 2021, 13:36 | Βασιλης ΑδαμοπουλοςΑρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας.➢ ‘Αρθρο 14  Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
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τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
31 Μαρτίου 2021, 13:14 | Γιωργος Αγγελιδης‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
31 Μαρτίου 2021, 12:00 | Μαγδα ΦΤο νομοσχέδιο βάζει σε κινδυνο παιδιά και μητέρες που έχουν υποστεί 
ενδοοικογενειακή Βία.Υπάρχει η συναινετική επιμέλεια και έτσι πρέπει να μείνει. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 
31 Μαρτίου 2021, 12:14 | Χασαπόπουλος ΑριστοτέληςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.προσωπικό βιωμα: η 
πρώην σύζυγος, έχοντας ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, μετοίκησε με δίκη της απόφαση σε δίκη της οικεία η οποία 
απέχει από την οικογένεια εστία μισή ώρα, και μονομερώς, έγραψε και το παιδί σχολείο στο τόπο της «νέας» 
κατοικίας. εγώ συντηρώ την οικογενειακή εστία αλλά το μισάωρο αυτό, θα στερεί από εμένα και το τέκνο μου 
χρόνο. το παιδί ουδέποτε το είδα ως χρήμα. προτιμώ να στερηθώ εγώ, παρά το παιδί το περιβάλλον στο οποίο 
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μεγάλωσε. επίσης, μετά από 4 έτη άλλαξε ξαφνικά και μονομερώς το περιβάλλον του παιδιού, παραβλέποντας τις 
συστάσεις παιδοψυχιάτρου.η ίδια ισχυρίζεται πως δεν αντέχει οικονομικά να συντηρήσει την οικεία, ενώ 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σπατάλης χρημάτων. το επάγγελμα μου μου επιτρέπει να είμαι πολλές ώρες με 
το παιδί, ωστόσο αυτό θα μεγαλώνει με τη γιαγιά λόγω εργασίας της πρωην συζύγου. το παιδί θα πρέπει να είναι 
πάνω από όλα και να μη κοιτάζουμε τη βολή μας λοιπόν. τα παιδιά θα πρέπει να μεγαλώνουν με τους γονείς. όχι 
με τους παππούδες. να μη σχολιάσω δε, τη καθημερινότητα μας στο γάμο. οι εποχές άλλαξαν. οι άνδρες πλέον 
αναλαμβάνουν πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης της διαπαιδαγώγησης αλλά και της καθημερινότητας ενός 
παιδιού. 

31 Μαρτίου 2021, 12:58 | dimi➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
10 . «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας.➢ ‘Αρθρο 14 . 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ . Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:59 | zaras➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
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3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου  Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:50 | zras➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
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τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:37 | ΣΟΦΟΥΛΑ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ . Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:03 | ΣΟΦΑΚΙ➢ ‘➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
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άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:24 | ΣΟΦΙ➢ ‘➢ ‘Αρθρο 5. Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 11:28 | sofia➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
31 Μαρτίου 2021, 11:54 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ 
ΝΑ ΜΝ ΕΧΕΤΕ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ.ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗΣ 
ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΕΝΑΤΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ50/50 ΣΕ ΟΛΛΑ ΞΕΚΑΘΑΡΑΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ 
ΘΕΛΕΙ ΔΕΝ ΔΙΝΑΤΕ Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΡΗΤΙΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ .ΤΟ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΓΟΝΕΑ ΟΥ 
ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
Ι ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙΓΟΡΟΙ ΓΕΛΑΝΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ,ΕΤΣΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΟΛΛΑ  

31 Μαρτίου 2021, 11:00 | ΣΥΖΥΓΟΣ➢  ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
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ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 11:25 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ  ➢  ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ . Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
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τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 11:14 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ➢  ‘Αρθρο 5. Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ . Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

 31 Μαρτίου 2021, 11:28 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ ➢  ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
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άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 11:23 | ΛΑΜΠΡΟΣ ➢  ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 11:33 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ➢  ‘Αρθρο 5. Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:47 | Αργύρης ΚΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.. 
31 Μαρτίου 2021, 09:56 | JGΠως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν γονέα 
έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; Προφανώς 
με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή, πάλι 
με τη προσφυγή στα Δικαστήρια!Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα 
πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; Για παράδειγμα, εάν οι 
γονείς διαφωνούν για την επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το εάν θα πρέπει το 
παιδί να πάει σε φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; Μάλλον ο Δικαστής 
θα πρέπει να δώσει τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της απόφασης; Πως 
προάγεται το συμφέρον του; 
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31 Μαρτίου 2021, 08:21 | Αλέξανδρος Δ.Πράξεις από τον ένα γονέα Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ πρέπει να 
προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου 
γονέα ή άλλου υπόχρεου. 
31 Μαρτίου 2021, 08:35 | Αλέξανδρος Δ.‘Αρθρο 10«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 08:56 | Λαδάκης ΚωνσταντίνοςΣτις αποφάσεις διατροφής θα πρέπει να καθιερωθούν κανόνες 
(π.χ. πίνακες διατροφής, ανώτατα όρια κτλ.). Θα πρέπει να καμφθεί η νομολογία που αντιμετωπίζει τη μητέρα 
κατά τεκμήριο ως ειλικρινή φορολογούμενη και ταυτόχρονα τον πατέρα κατά τεκμήριο ως φοροφυγά. Η δαπάνες 
διατροφής του ανηλίκου τέκνου θα πρέπει να επιμερίζονται αντιστρόφως ανάλογα του χρόνου που αφιερώνει ο 
κάθε γονέας με το παιδί του. Ανεξαρτήτως του φύλου του γονέα, αυτός όσο λιγότερο συμμετέχει στην ανατροφή 
του παιδιού τόσο μεγαλύτερο θα πρέπει να είναι ποσοστό της διατροφής που θα πληρώνει. Εξαίρεση θα πρέπει 
να αποτελούν οι περιπτώσεις όπου το ανήλικο τέκνο έχει αποξενωθεί από το «δευτερεύοντα» γονέα όχι από 
πράξεις ή παραλήψεις του ίδιου, αλλά από πράξεις του «πρωτεύοντα» γονέα. Εκεί ο «πρωτεύων» γονέας θα 
πρέπει να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διατροφής του ανηλίκου. Εάν δεν δύναται να τις καταβάλει, 
τότε να τις καταβάλει η ελληνική πολιτεία, ειδικά εάν ο αποξενωμένος γονέας είχε ζητήσει δικαστική προστασία 
για την αποξένωση και το δικαστήριο αρνήθηκε να την παράσχει. 
31 Μαρτίου 2021, 01:15 | Γιώργος K.Άρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή υπόχρεου. 
31 Μαρτίου 2021, 00:41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΕπειδή έχουμε γεμίσει με <> γονείς στρεφομένους με μένος 
και ψευδείς ισχυρισμούς κατά του άλλου γονέα τόσο για το ποιον του όσο και τα οικονομικά του, θα έλεγα να 
γίνει η παρακάτω τροποποίησηΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που καταρτίζονται 
κατά έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες 
τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς.Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια των 
δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 2η 
παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο 
γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατά 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» . 
31 Μαρτίου 2021, 00:14 | Φωτιος ΑγγελοπουλοςΤο περιεχόμενο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι πολύ 
σημαντικό να διασφαλίζεται η ισότητα μητέρας και πατέρα στις διεκδικήσεις και στις υποχρεώσεις 
τουςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ 
30 Μαρτίου 2021, 23:43 | Ειρήνη ΔιαμαντάκηΑπό κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός 
γάμου.Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ 
του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου».Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 23:25 | Παναγιωτης ΑβραμηςΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες 
που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα 
με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την 
έννοια των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο 
ανατροφής.Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής:«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των 
γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, 
ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που 
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καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς».ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 23:08 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΑπαλείφθηκε η αναφορά του ισχύοντος άρθρου στην αξίωση που ασκείται από τον γονέα που έχει 
(ακόμη και εν τοις πράγμασι) την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου. Η αόριστη διατύπωση της προτεινόμενης 
τροποποίησης ουσιαστικά κατατείνει στην εκβολή της νομικής έννοιας της επιμέλειας ως προϋπόθεσης άσκησης 
της σχετικής αξίωσης, χωρίς καμία προφανή σκοπιμότητα ει μη μόνον την εισαγωγή νομικών προβλημάτων και 
ασάφειας, εφόσον πρόκειται για περιοδική δια-τροφή σε χρήμα. Ουδεμιά δε σχέση υπάρχει ανάμεσα στην 
προωθούμενη αλλαγή και στην σύνοψη του στόχου του άρθρου που αναφέρει επί λέξει: «Με την προτεινόμενη 
ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου να συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότερη προστασία των συμφερό-ντων του τελευταίου». 
30 Μαρτίου 2021, 22:35 | Καλιρρόη ΜουστρούφαΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 22:58 | Νικόλαος ΒέλλιοςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 22:42 | Κωστας σαμαραςΗ 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής«Στις περιπτώσεις 
διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης 
συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων 
στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο 
με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των 
ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» . 
30 Μαρτίου 2021, 22:38 | Κατερίνα Φώσκολου‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 22:44 | Αχιλλέας ΓΗ κάτωθι προσθήκη θα λειτουργήσει ευεργετικά για το συμφέρον του 
παιδιού:Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του παιδιού, χωρίς να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κάκιστη άσκηση γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 21:19 | Γιώργος ΔικαίοςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!!ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ .. ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑ Ο ΕΝΑΣ 
ΓΟΝΕΑΣ…ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑ Ο ΑΛΛΟΣ… ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΛΕΙΡΩΝΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ…. ΟΛΑ ΔΥΑ ΔΥΟ…ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ….. 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ …. 
30 Μαρτίου 2021, 21:21 | M.MΣτο συγκεκριμένο άρθρο αφαιρείται η πρόβλεψη ότι τις αξιώσεις διατροφής τις 
ασκεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια κατά του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου και εισάγεται η 
πρόβλεψη ότι κάθε γονέας μπορεί να ασκεί κατά του άλλου τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου. Η διάταξη 
εναρμονίζεται με την γενική διάταξη του άρθρου 1484 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία το ανήλικο έχει δικαίωμα 
διατροφής από τους γονείς του εφόσον τα εισοδήματά του δεν αρκούν για την διατροφή του. Ωστόσο, στις 
σχετικές δίκες θα εκλείπει το έννομο συμφέρον του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου να ζητά 
διατροφή από τον γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και υποβάλλεται στις καθημερινές δαπάνες για λογαριασμό 
του τέκνου. Αν ασκηθεί τέτοια αγωγή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή ουσία αβάσιμη. Συνεπώς δεν γίνεται 
αντιληπτός ο στόχος και το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης. Επιπλέον, η διάταξη αυτή είναι βαθιά 
προβληματική τόσο από δογματική όσο και από πρακτική σκοπιά καθώς δίνει την δυνατότητα και στους δύο 
γονείς, να ασκούν ένδικα βοηθήματα. Άμεσο αποτέλεσμα από την εφαρμογή της θα είναι τουλάχιστον ο 
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διπλασιασμός (ποσοτικά) των εισαγωγικών δικογράφων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση των 
πινακίων και τις χρεώσεις. Ως απάντηση σε μία αγωγή διατροφής προσήκει πλέον η άσκηση αντίθετης αγωγής 
διατροφής του άλλου γονέα (όχι απλώς η προβολή απαντητικών ισχυρισμών – ενστάσεων). 
30 Μαρτίου 2021, 21:38 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗΓια τον τρόπο υπολογισμού της διατροφής το νομοσχέδιο δεν προβλέπει 
τίποτα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό, γιατί με τον πλάγιο τρόπο της, δια νόμου, υποχρεωτικής πλέον, ανάθεσης 
και στους δύο γονείς της γονικής μέριμνας, που περιλαμβάνει τη γονική επιμέλεια και μάλιστα ισόχρονη (πως 
αλλιώς ερμηνεύεται το εξίσου???) ανοίγει ο δρόμος για τον συμψηφισμό ομοειδών απαιτήσεων, όπως είναι αυτές 
για τη διατροφή του τέκνου. Πως θα εκδικάζονται όμως οι αντίθετες αγωγές που θα ασκεί ο ένας γονέας κατά του 
άλλου, για τη διατροφή του τέκνου, τη στιγμή που θα το εκπροσωπούν κιόλας??? Το νομοσχέδιο θα οδηγήσει 
στην οικονομική εξόντωση χιλιάδες μητέρες που παλεύουν μόνες τους να συντηρήσουν τα παιδιά τους. Ποια είναι 
η κοινωνική πολιτική για αυτές τις μητέρες, τις άνεργες, τις άγρια πληττόμενες από την πανδημία, που 
μεγαλώνουν με δανεικά τα παιδιά τους και περιμένουν να περάσει το διάστημα της αναστολής των μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης για να εκτελέσουν τις προσωρινές διαταγές, τις δικαστικές αποφάσεις για τη διατροφή 
των παιδιών τους??? Τι θα κάνετε γι’αυτές τις μητέρες που ακόμα και να προσφύγουν στα ποινικά δικαστήρια δεν 
θα πάρουν ποτέ τις διατροφές που οφείλουν οι πατεράδες. Και είναι πολλές αυτές οι μητέρες που έχουν 
σταματήσει πλέον τις μηνύσεις, γιατί δεν έχουν ούτε τα χρήματα ούτε τα ψυχικά αποθέματα. Κ.Υπουργέ δεν είναι 
όλες οι μητέρες αποξενώτριες, εκδικητικές και σπάταλες. Δεν έχουν όλες οι μητέρες υπερβολικές αξιώσεις για τη 
διατροφή του παιδιού τους, δεν εκμεταλλεύονται τους πλούσιους μπαμπάδες των παιδιών τους. Μην 
ισοπεδώνετε την κατάσταση, στρέψτε το βλέμμα σας στις μητέρες και στα παιδιά που μένουν σε υπόγεια με 
κομμένο ρεύμα. Στρέψτε το βλέμμα σας στις μητέρες που τις απειλούν οι μπαμπάδες ότι θα τους πάρουν τα παιδιά 
όταν τους παρακαλούν να πληρώνουν, διατροφή. Στρέψτε το βλέμμα σας στις γυναίκες που συμβιβάζονται με 
ελάχιστα διατροφής για τα παιδιά τους, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από μια κακοποιητική σχέση. Μην 
αντιμετωπίζετε τις μητέρες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γιατί ζητούν τα αυτονόητα για τα παιδιά τους. 
30 Μαρτίου 2021, 21:53 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗΓια τον τρόπο υπολογισμού της διατροφής το νομοσχέδιο δεν προβλέπει 
τίποτα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό, γιατί με τον πλάγιο τρόπο της, δια νόμου, υποχρεωτικής πλέον, ανάθεσης 
και στους δύο γονείς της γονικής μέριμνας, που περιλαμβάνει τη γονική επιμέλεια και μάλιστα ισόχρονη (πως 
αλλιώς ερμηνεύεται το εξίσου???) ανοίγει ο δρόμος για τον συμψηφισμό ομοειδών απαιτήσεων, όπως είναι αυτές 
για τη διατροφή του τέκνου. Πως θα εκδικάζονται όμως οι αντίθετες αγωγές που θα ασκεί ο ένας γονέας κατά του 
άλλου, για τη διατροφή του τέκνου, τη στιγμή που θα το εκπροσωπούν κιόλας??? Το νομοσχέδιο θα οδηγήσει 
στην οικονομική εξόντωση χιλιάδες μητέρες που παλεύουν μόνες τους να συντηρήσουν τα παιδιά τους. Ποια είναι 
η κοινωνική πολιτική για αυτές τις μητέρες, τις άνεργες, τις άγρια πληττόμενες από την πανδημία, που 
μεγαλώνουν με δανεικά τα παιδιά τους και περιμένουν να περάσει το διάστημα της αναστολής των μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης για να εκτελέσουν τις προσωρινές διαταγές, τις δικαστικές αποφάσεις για τη διατροφή 
των παιδιών τους??? Τι θα κάνετε γι’αυτές τις μητέρες που ακόμα και να προσφύγουν στα ποινικά δικαστήρια δεν 
θα πάρουν ποτέ τις διατροφές που οφείλουν οι πατεράδες. Και είναι πολλές αυτές οι μητέρες που έχουν 
σταματήσει πλέον τις μηνύσεις, γιατί δεν έχουν ούτε τα χρήματα ούτε τα ψυχικά αποθέματα. Κ.Υπουργέ δεν είναι 
όλες οι μητέρες αποξενώτριες, εκδικητικές και σπάταλες. Δεν έχουν όλες οι μητέρες υπερβολικές αξιώσεις για τη 
διατροφή του παιδιού τους, δεν εκμεταλλεύονται τους πλούσιους μπαμπάδες των παιδιών τους. Μην 
ισοπεδώνεται την κατάσταση, στρέψτε το βλέμμα σας στις μητέρες και στα παιδιά που μένουν σε υπόγεια με 
κομμένο ρεύμα. Στρέψτε το βλέμμα σας στις μητέρες που τις απειλούν οι μπαμπάδες ότι θα τους πάρουν τα παιδιά 
όταν τους παρακαλούν να πληρώνουν, διατροφή. Στρέψτε το βλέμμα σας στις γυναίκες που συμβιβάζονται με 
ελάχιστα διατροφής για τα παιδιά τους, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από μια κακοποιητική σχέση. Μην 
αντιμετωπίζετε τις μητέρες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γιατί ζητούν τα αυτονόητα για τα παιδιά τους. 
30 Μαρτίου 2021, 21:42 | Κυριάκος ΜίχαςΘα γεμίσουν τα δικαστήρια με υποθέσεις του τύπου τι άθλημα θα πάει 
το παιδί και τι σιρόπι να πάρει για τον βήχα.Απο την μία θέλουμε αποσυμφόρηση κι απο την άλλη θα γεμίσουν με 
τέτοιες υποθέσεις.Λυπηρό.Απόσυρση. 
30 Μαρτίου 2021, 20:25 | ΧΑΡΗΣΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που καταρτίζονται 
κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες 
τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια των 
δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 2η 
παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής:«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
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ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο 
γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς». 
30 Μαρτίου 2021, 19:00 | Δημητρης Δ.Πράξεις από τον ένα γονέα. Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ πρέπει να 
προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου 
γονέα ή άλλου υπόχρεου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΘΩΜΑΣΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που καταρτίζονται 
κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες 
τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια των 
δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 2η 
παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο 
γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς». 
30 Μαρτίου 2021, 18:26 | ΝΑΤΑΣΣΑΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής 
«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση 
διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και 
αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους 
δυο γονείς». 
30 Μαρτίου 2021, 18:03 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής 
«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση 
διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και 
αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους 
δυο γονείς». 
30 Μαρτίου 2021, 18:36 | ΘΑΝΑΣΗΣ Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς». 
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30 Μαρτίου 2021, 18:03 | ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΟΥΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς». 
30 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΔΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς». 
30 Μαρτίου 2021, 18:55 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής 
«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση 
διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και 
αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους 
δυο γονείς». 
30 Μαρτίου 2021, 18:30 | ΣΩΣΩΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που καταρτίζονται 
κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες 
τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια των 
δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 2η 
παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο 
γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» 
.30 Μαρτίου 2021, 18:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς». 
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30 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΚΩΣΤΑΣ Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς».3 
30 Μαρτίου 2021, 18:52 | ΛΑΜΠΡΟΣΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ’ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς». 
30 Μαρτίου 2021, 16:49 | Ελένη Σ.Η άσκηση της από κοινού επιμέλειας προϋποθέτει ότι και οι δύο γονείς έχουν 
κατακτήσει τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να συναποφασίζουν με γνώμονα μόνο το συμφέρον του παιδιού. 
Αλλιώς απομένει ο δρόμος των αλλεπάλληλων προσφυγών στα δικαστήρια, μια διαδικασία που ο γονέας με τη 
λιγότερη οικονομική δυνατότητα (συνήθως η μητέρα) δεν θα μπορεί να ακολουθήσει. Το σημαντικότερο όμως 
είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει μέριμνα, ώστε στο ενδιάμεσο και μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές 
αποφάσεις το παιδί να παραμείνει ανεπηρέαστο από τις αντιδικίες. 
30 Μαρτίου 2021, 16:31 | ΜαριαΚυριε Υπουργε, Θα πρεπει να αναφέρεται ρητά στον νόμο ότι, κακή άσκηση 
γονικής μέριμνας είναι και η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου (εσωτερικό ή εξωτερικό) και να αφαιρείται 
η επιμέλεια όταν δεν συμφωνεί ο άλλος γονέας. 
30 Μαρτίου 2021, 15:21 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥΤι σημαίνει αξιώσεις διατροφής από τρίτο πρόσωπο; Σημαίνει ότι τρίτα 
πρόσωπα θα έχουν βαρύνοντα ρόλο στη ζωή του παιδιού; Αν ο άλλος γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί 
για αντικειμενικούς λόγους ή για εκβιασμό δεν καταβάλλει την διατροφή, πρέπει αυτή να πληρώνεται από το 
κράτος γιατί αλλιώς θα βυθίζεται αυτό το νοικοκυριό στη φτώχια και σε ατέρμονες και κοστοβόρες δικαστικές 
διμάχες. Άλλη μια αρνητική καινοτομία αυτού του νομοσχεδίου που πρεπει να αποσυρθει τελείως. Ο υπάρχων 
νόμος είναι επαρκέστατος. 
30 Μαρτίου 2021, 14:04 | I.T.Εάν οι γονείς διαφωνούν για την επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα 
χειρότερα για το εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει 
τα δίδακτρα; Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την 
έκδοση της απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον του; 
30 Μαρτίου 2021, 14:00 | ΧρήστοςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
Ποινικοποίηση και άμεση τιμωρία σε οποιονδήποτε απαγωγέα των παιδιών με άμεσες αποφάσεις 
30 Μαρτίου 2021, 14:05 | ΙΩΑΝΝΑΠως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν 
γονέα έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; 
Προφανώς με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, 
δηλαδή, πάλι με τη προσφυγή στα Δικαστήρια!Πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα πληρώνει 
τελικά τα έξοδα του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του;Εάν οι γονείς διαφωνούν για την 
επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε 
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φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει 
τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον 
του; 
30 Μαρτίου 2021, 12:56 | Νίκος ΝικολαϊδηςΤο περιεχόμενο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι πολύ 
σημαντικό να διασφαλίζεται η ισότητα μητέρας και πατέρα στις διεκδικήσεις και στις υποχρεώσεις τους 
30 Μαρτίου 2021, 12:43 | Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΑΡΘΡΟ 10 Σε περίπτωση λύσης του γάμου, να μην επιτρέπεται η αλλαγή 
της τελευταίας κοινής διαμονής των γονέων σε άλλες περιφέρειες, γεγονός που αποτελεί κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας, επιφέροντας αποξένωση και διαταραχή της ψυχοσυναισθηματικής σχέσης του παιδιού με τον γονέα, 
από τον οποίον απομακρύνεται. Πώς να έχει επικοινωνία το παιδί με τον γονέα του, όταν αυτό απομακρύνεται 
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρυά. Αυτό το υφίσταται ο πατέρας όταν δίδεται η αποκλειστική επιμέλεια στην 
μητέρα που παίρνει το παιδί και φεύγει. 
30 Μαρτίου 2021, 11:47 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣΟ γονέας που έχει την επιμέλεια και παίρνει την διατροφή δεν 
δίνει λογαριασμό στον άλλο ,αυτό είναι απαράδεκτο .Κανένα δικαστήριο δεν τον τιμωρεί και για αυτό τον λόγο 
έπρεπε και η επιμέλεια να είναι 50-50 
30 Μαρτίου 2021, 11:38 | Βανεσσα ΓεροσταθουΆρθρο 10 
Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. 
Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε 
ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου 
αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα 
έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:00 | Βασιλική ΓαρδίκαΆρθρο 10 
Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. 
Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε  
ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου 
αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα 
έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:43 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΤΈΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ. ΣΩΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΖΥΓΟ 
ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΜΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ. ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΣΙΩΠΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ 
ΦΥΛΑΚΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΝΑ ΔΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΑΘΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!! ΞΕΣΚΟΝΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΣΟ 
ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΞΙΖΟΥΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΣΚΥΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΑΡΚΩΝΕΙ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ, ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ. ΣΩΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ, 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΩΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΗΘΕΛΕ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝ ΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΛΥΠΑΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΠΛΑ 
ΣΕ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΙΡΟΥΝ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ Η ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ!!!! ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ. ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΝ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 11:32 | Κατερίνα ΓαλάτηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:31 | Χρύσα ΓαλανηΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:09 | Χριστινα ΒουλγαρηΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:35 | Κυριακη Βλαχου Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
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αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:00 | Νίκος Βλαντής Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:37 | Άκης Βιολιντζής Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:28 | Ελισάβετ Βιεννα Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:39 | Ευστάθιος ΒεντούρηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:23 | Δημήτριος ΑυγολούπηςΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
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γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:33 | Νικος ΛαμπρουΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
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της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με  
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
30 Μαρτίου 2021, 10:10 | Πέτρος ΤζάνοςΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ’ έτος από το Υπουργείο Οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο (2) γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την 
έννοια των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο 
ανατροφής. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1516 προτείνεται να τεθεί ως εξής: «Στις περιπτώσεις διακοπής της 
συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς 
και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του 
ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες 
που καταρτίζονται κατ’ έτος από το Υπουργείο Οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα 
με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο (2) γονείς». 
30 Μαρτίου 2021, 10:48 | Λυδία Ανδρακάκου Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:31 | Ιουλία ΑναστασίουΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:50 | Βασίλειος ΑναστασιαδηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 09:14 | Θεοφιλος ΑναγνωστουΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
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προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 09:27 | Ιωάννης Αμπατζίδης Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 09:55 | Ανδρέας ΑμανατιάδηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
30 Μαρτίου 2021, 09:07 | Νικόλαος ΑλεύρηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 

30 Μαρτίου 2021, 08:43 | Ηλιαννα Ρηγα➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί 
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ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
30 Μαρτίου 2021, 08:59 | Χρήστος ΓκούβερηςΜετα τη δημοσιευση της προθεσης του υπουργειου να 
αναμορφωσει το Οικογενειακο Δικαιο, το παιδι μου βρεθηκε χωρις τη συναινεση μου 440 χιλιομετρα μακρια μου. 
Διεκδικησα της επιμελεια του παιδιου για να μπορεσει η πρωην συζυγος να εχει χρονο να δημιουργησει τις 
συνθηκες για να μεινει στον εως τοτε κοινο τοπο κατοικιας μας και να εχουμε ισο χρονο ανατροφης στο παιδι. Η 
ερωτηση του δικαστη ηταν «Ποιος εισαι εσυ που θελεις να παρεις το παιδι;»Αρθρο 10 Προτεινομενες αλλαγες 
Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου, τα οποία είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του 
και θα ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις 
δαπάνες διαβίωσης Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η μονομερής μακρινή μετοίκηση, η οποία οδηγεί σε 
διάρρηξη των σχεσεων του παιδιού με τον άλλο γονέα, είναι επιβαρυντική συνθήκη, για όποιον γονέα την 
επιλέγει. 
30 Μαρτίου 2021, 01:14 | Π. ΠαπάΤόσοι κόποι (ξενύχτια , διπλώματα και πιστοποιήσεις ) για να μην μπορώ να 
διεκδικήσω μία θέση εργασίας . Στο δημόσιο τομέα δεν μπορείς να επιλέξεις το που θα τοποθετηθείς. Είναι 
δημόσιος υπάλληλος εδώ και λίγους μήνες και μάλιστα κάθε μήνα ταξιδεύω αεροπορικώς μία φορά το μήνα για 
να εκπληρώσω τουλάχιστον τη μία από τις δύο επικοινωνίες του μήνα με τον πατέρα της σύμφωνα με την 
δικαστική απόφαση καταβάλλοντας σημαντικό ποσό από τον μισθό μου και αντί να έρθει και αυτός να δει το παιδί 
του έστω και μία φορά, το μόνο που κάνει είναι μηνύσεις καθώς διακατέχεται ακόμα από αισθήματα μίσους και 
εκδίκησης προς το άτομο μου γιατί δεν παρέμεινα σε ένα τοξικό γάμο για εμένα και με άσχημες συνέπειες για τη 
ψυχοσύνθεση του παιδιού μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας; Να τους δίνετε τα όπλα για να μας πάρουν με νόμιμο 
τρόπο την γονική μέριμνα και κατά συνέπεια την επιμέλεια ; Οι μηνύσεις ξέρετε ποτέ άρχισαν , όταν τους δώσατε 
εσείς το πράσινο φως για τον νόμο έκτρωμα που πάτε να περάσετε . Λυπάμαι μόνο που σας ψηφίζω τόσα χρόνια 
εγώ και όλη μου η οικογένεια. Ένα κράτος που τιμωρεί όποια γυναίκα έγινε μάνα προτού ορθοποδήσει 
επαγγελματικά και ένα κράτος που μετά από τόσα χρόνια σπουδών σε τιμωρεί επειδή κατάφερες να πετύχεις 
επαγγελματικά αλλά επειδή είσαι μάνα χωρισμένη και θα αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας , να μην μπορείς να 



2831 
 

δεχτείς την θέση γιατί θα πρέπει πριν την δεχτείς να συρθείς στα δικαστήρια . Όσο για την συμφωνία, το ξέρετε 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Προς αναμονή του πολυπόθητου νόμου εκτρώματος που εσείς δεχτήκατε έστω και 
να το βγάλετε σε διαβούλευση , έχουμε αύξηση των δήθεν μηνύσεων , τυχαίο ; Δεν νομίζω. Τα συμπεράσματα 
δικά σας. 
30 Μαρτίου 2021, 01:20 | Π. Παπά Τόσοι κόποι (ξενύχτια , διπλώματα και πιστοποιήσεις ) για να μην μπορώ να 
διεκδικήσω μία θέση εργασίας . Στο δημόσιο τομέα δεν μπορείς να επιλέξεις το που θα τοποθετηθείς. Είναι 
δημόσιος υπάλληλος εδώ και λίγους μήνες και μάλιστα κάθε μήνα ταξιδεύω αεροπορικώς μία φορά το μήνα για 
να εκπληρώσω τουλάχιστον τη μία από τις δύο επικοινωνίες του μήνα με τον πατέρα της σύμφωνα με την 
δικαστική απόφαση καταβάλλοντας σημαντικό ποσό από τον μισθό μου και αντί να έρθει και αυτός να δει το παιδί 
του έστω και μία φορά, το μόνο που κάνει είναι μηνύσεις καθώς διακατέχεται ακόμα από αισθήματα μίσους και 
εκδίκησης προς το άτομο μου γιατί δεν παρέμεινα σε ένα τοξικό γάμο για εμένα και με άσχημες συνέπειες για τη 
ψυχοσύνθεση του παιδιού μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας; Να τους δίνετε τα όπλα για να μας πάρουν με νόμιμο 
τρόπο την γονική μέριμνα και κατά συνέπεια την επιμέλεια ; Οι μηνύσεις ξέρετε ποτέ άρχισαν , όταν τους δώσατε 
εσείς το πράσινο φως για τον νόμο έκτρωμα που πάτε να περάσετε . Λυπάμαι μόνο που σας ψηφίζω τόσα χρόνια 
εγώ και όλη μου η οικογένεια. Κι εσείς κ. Υπουργέ, είστε και από την Καρδίτσα, ντροπή σας. Ένα κράτος που 
τιμωρεί όποια γυναίκα έγινε μάνα προτού ορθοποδήσει επαγγελματικά και ένα κράτος που μετά από τόσα χρόνια 
σπουδών σε τιμωρεί επειδή κατάφερες να πετύχεις επαγγελματικά αλλά επειδή είσαι μάνα χωρισμένη και θα 
αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας , να μην μπορείς να δεχτείς την θέση γιατί θα πρέπει πριν την δεχτείς να συρθείς 
στα δικαστήρια . Όσο για την συμφωνία, το ξέρετε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Προς αναμονή του πολυπόθητου 
νόμου εκτρώματος που εσείς δεχτήκατε έστω και να το βγάλετε σε διαβούλευση , έχουμε αύξηση των δήθεν 
μηνύσεων , τυχαίο ; Δεν νομίζω. Τα συμπεράσματα δικά σας. 
29 Μαρτίου 2021, 23:26 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 23:36 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. 
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Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί 
η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό ανηλίκου η ποινική διαδικασία 
διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις όπου ο γονέας που εγκληματεί 
σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» 
ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία 
θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του 
παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν 
αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο 
καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη 
κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της ενώ είναι πλέον 
εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον οικονομικά ασθενέστερο 
γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά στους παππούδες και τις 
γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις οποίες συνδέει με λόγο 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων που αφορούν την 
επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που το ανατρέφει. Το 
νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα ψυχολογικά 
κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις 
οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την 
επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής 
μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε πλήρη και 
ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. Το γεγονός 
ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας όπως 
εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει καθώς 
είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα υποχωρεί 
σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο του 
νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο που 
προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
29 Μαρτίου 2021, 22:17 | ΔΠΟι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια των δαπανών 
του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 2η παράγραφο 
του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς 
γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, 
και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο 
οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί 
οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» . 
29 Μαρτίου 2021, 22:31 | Γιώργος Κ.Τα παιδιά γεννημένα εκτός γάμου, έχουν αντίστοιχες αξιώσεις με τα παιδιά 
γεννημένα εντός γάμου και οι γονείς ασκούν κοινές γονικές ευθύνες, με εναλλασσόμενη κατοικία, με ίσο χρόνο, 
με ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Ο γονιός που αναγνωρίζει το παιδί εκούσια ή αιτείται δικαστικά την 
αναγνώριση του τέκνου του, θα έχει αντίστοιχα κοινή γονική μέριμνα και ισόχρονη φυσική παρουσία με το τέκνο 
του, όπως κι ο άλλος γονέας. Ακόμα και για χιλιομετρική και γεωγραφική απόσταση των γονέων, δια Νόμου, θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται οι κοινές υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και η πολύτιμη φυσική παρουσία τέκνου-γονέα. 
Η μικρή γεωγραφική Ελλάδα, με εκσυγχρονισμένα μέσα και ασφαλές οδικό δίκτυο θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
κοινή γονική μέριμνα με ισόχρονη εναλλασσόμενη κατοικία, ανεξαρτήτως γεωγραφικών αποστάσεων, όπου για 
δυο συνεχόμενες σεζόν εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση και άλλες εξ αποστάσεως μέθοδοι, με εγκύκλιες οδηγίες 
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του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα πρέπει να εξασφαλίζεται η γονική ισότητα σε όλες τις εκφάνσεις. Κατοικία του παιδιού, είναι η 
κατοικία και των δυο γονέων του. Για να είναι εφαρμοστέα η εναλλασσόμενη κατοικία. 
Διαφορετικά τόπος κατοικία του παιδιού, η κατοικία πριν την διάσπαση της σχέσης. 
29 Μαρτίου 2021, 22:12 | Δημήτρης ΚαραβασίληςΠράξεις από τον ένα γονέα Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ 
πρέπει να προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά 
του άλλου γονέα.Σαφέστατα εάν και εφόσον ο ένας γονέας δεν έχει την δυνατότητα καταβολής διατροφής αυτό 
δεν μπορεί να μεταβιβάζεται σε ανιόντες ή όποιον τρίτο. Ας αναλάβει το κράτος τέτοιου είδους πληρωμές. Η 
εξιδανίκευση του θεσμού της διατροφής πρέπει να σταματήσει δεδομένου ότι τα παιδιά των οποίων τα έξοδα 
μοιράζονται με φυσικό τρόπο στους 2 γονείς έχουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο. 
29 Μαρτίου 2021, 21:25 | Βασίλειος Αλεξιάδης Άρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 21:16 | Ν. Ν.Το περιεχόμενο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό να 
διασφαλίζεται η ισότητα μητέρας και πατέρα στις διεκδικήσεις και στις υποχρεώσεις τους. 
29 Μαρτίου 2021, 21:09 | Μπουρελακου ΑλεξανδραΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:16 | Κακαβακη Αιμιλια Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:08 | Ευανθία ΑθανασίουΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
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σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:12 | Χρήστος ΑθανάσακοςΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:49 | Κωνσταντίνα Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:33 | Παναγιώτης ΑδαλόπουλοςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:04 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ.Άρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή υπόχρεου 
29 Μαρτίου 2021, 20:09 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣΟι δαπάνες του παιδιού να 
προσδιορίζονται με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των 
αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της 
διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες 
των γονέων και το χρόνο ανατροφής. 
29 Μαρτίου 2021, 20:06 | Αναστάσιος ΑγγελουΆρθρο 10. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
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σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:40 | Παναγιώτης ΑγγελιδηςΆρθρο 10. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣΆρθρο 10. Να ορίζεται ότι ο καθένας από τους γονείς 
μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα ή υπόχρεου29 Μαρτίου 2021, 19:31 | 
ΚΟΚΟΛΗΣ Κωνσταντίνοςθα πρέπει να προστεθεί η φράση «Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.», για να πάψουν τα παιδιά να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία στη διεκδίκηση 
υπέρογκων ποσών διατροφής. 

29 Μαρτίου 2021, 19:00 | ΑΝΤΩΝΙΑ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9.«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονεών τους.(..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14.Συνεπ́ειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:55 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΗ ΓΙΑΓΙΑ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:22 | ΝΤΙΝΑΚΙ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
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12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:50 | ΚΑΡΑΓΙΩ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
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29 Μαρτίου 2021, 19:17 | ΣΟΤΟΣ➢Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
29 Μαρτίου 2021, 19:27 | ΜΑΝΟΣ Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
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από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:58 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:51 | ΣΤΕΛΙΟΣ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
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πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

29 Μαρτίου 2021, 19:23 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 
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να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:07 | ΓΙΩΡΓΟΣ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:26 | ΣΤΟΥΠΑ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
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Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:31 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
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«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:58 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν 
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δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:20 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 



2845 
 

συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

29 Μαρτίου 2021, 19:51 | ΕΜΙΛΙ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 . Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 29 Μαρτίου 2021, 18:11 | Papadopoulou AnnaΗ διάταξη αυτή είναι βαθιά προβληματική τόσο από δογματική 
όσο και από πρακτική σκοπιά. Γεννά τεράστια ζητήματα δικονομικά. Αμφότεροι οι γονείς, ως νόμιμοι 
αντιπρόσωποι του δικαιούχου της αξίωσης διατροφής θα ασκούν ένδικα βοηθήματα (αιτήσεις προσωρινής 
επιδίκασης, αγωγές). Άμεσο αποτέλεσμα τουλάχιστον ο διπλασιασμός (ποσοτικά) των εισαγωγικών δικογράφων, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση των πινακίων και τις χρεώσεις. Ως απάντηση σε μία αγωγή 
διατροφής προσήκει πλέον η άσκηση αντίθετης αγωγής διατροφής του άλλου γονέα (όχι απλώς η προβολή 
απαντητικών ισχυρισμών – ενστάσεων). 
29 Μαρτίου 2021, 17:56 | Νικόλας Δ. Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
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προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑΟΛΑ από 50-50Τέλος στην αποκλειστική επιμέλεια των 
μαμάδων σε ποσοστά άνω του 95% 
29 Μαρτίου 2021, 17:02 | Μαρία Γ. Πως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν 
γονέα έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του; 
Προφανώς με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, 
δηλαδή, πάλι με τη προσφυγή στα Δικαστήρια! Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και 
κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; Για 
παράδειγμα, εάν οι γονείς διαφωνούν για την επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το 
εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; 
Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της 
απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον του; 
29 Μαρτίου 2021, 17:38 | ΣΠΥΡΟΣ Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με βάση πίνακες που 
καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις 
συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής αντικαθίσταται με την έννοια 
των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων και το χρόνο ανατροφής.Η 
2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για 
τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ 
έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. 
Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» . 
29 Μαρτίου 2021, 17:48 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑΣτο συγκεκριμένο άρθρο 
αφαιρείται η πρόβλεψη ότι τις αξιώσεις διατροφής τις ασκεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια κατά του γονέα που 
δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου και εισάγεται η πρόβλεψη ότι κάθε γονέας μπορεί να ασκεί κατά του άλλου τις 
αξιώσεις διατροφής του τέκνου. Η διάταξη εναρμονίζεται με την γενική διάταξη του άρθρου 1484 ΑΚ, σύμφωνα 
με την οποία το ανήλικο έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του εφόσον τα εισοδήματά του δεν αρκούν για 
την διατροφή του. Ωστόσο, στις σχετικές δίκες θα εκλείπει το έννομο συμφέρον του γονέα που δεν ασκεί την 
επιμέλεια του τέκνου να ζητά διατροφή από τον γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και υποβάλλεται στις 
καθημερινές δαπάνες για λογαριασμό του τέκνου. Αν ασκηθεί τέτοια αγωγή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή 
ουσία αβάσιμη. Συνεπώς δεν γίνεται αντιληπτός ο στόχος και το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης 
διάταξης.Επιπλέον, η διάταξη αυτή είναι βαθιά προβληματική τόσο από δογματική όσο και από πρακτική σκοπιά 
καθώς δίνει την δυνατότητα και στους δύο γονείς, να ασκούν ένδικα βοηθήματα. Άμεσο αποτέλεσμα από την 
εφαρμογή της θα είναι τουλάχιστον ο διπλασιασμός (ποσοτικά) των εισαγωγικών δικογράφων, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την επιβάρυνση των πινακίων και τις χρεώσεις. Ως απάντηση σε μία αγωγή διατροφής προσήκει 
πλέον η άσκηση αντίθετης αγωγής διατροφής του άλλου γονέα (όχι απλώς η προβολή απαντητικών ισχυρισμών – 
ενστάσεων). 
29 Μαρτίου 2021, 17:35 | Ανδρέας Μιχαλόπουλος«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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29 Μαρτίου 2021, 16:51 | Δημήτριος Μιχαλόπουλος«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 16:35 | Ευαγγελία Φώσκολου«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 16:04 | Κρίνα Γαβαλά«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 16:33 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΣημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 16:01 | Κατίνα ΠΤίποτε δεν είναι ξεκάθαρο στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Γονική μέριμνα, 
επιμέλεια, αποφάσεις, επικοινωνία, διατροφή, όλα μαζί στον ίδιο κουβά.. με παραθυράκια όμως. Αν είναι ποτέ 
δυνατόν να μπορέσει κάποιος να καταλάβει και να πράξει σύμφωνα με τα οριζόμενα. Όχι μόνο θα επικρατήσει 
σύγχυση και χάος σε γονείς και παιδιά για τα όρια ευθύνης και όχι μόνο, αλλά και πανικός στα δικαστήρια με 
οικογενειακές υποθέσεις.Έως τώρα ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου ασκεί αξιώσεις διατροφής 
Τώρα κάθε ένας απο τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα. 
Προφανώς, γιατί και η επιμέλεια δεν θα είναι πλέον είναι ξεκάθαρη. 
29 Μαρτίου 2021, 15:43 | ΒασίληςΔηλαδή κάποιος εγκαταλείπει το μωρό και τη σύντροφο του, αργότερα 
αναγνωρίζει το μωρό, επικοινωνεί τόσο όσο του επιτρέπει η προσωπική του ζωή και τα Hobby του με το παιδί, 
δηλώνει δήθεν και ώς γνωστόν αδύνατος οικονομικά ελ επαγγελματίας για να υπολογιστεί μικρότερη διατροφή 
ενώ η μητέρα παλεύει μόνη της για όλα εξ αρχής. 
Πλέον θα μπορεί να ασκήσει και αξίωση διατροφής ο κύριος? Μπράβο νομοσχέδιο!! 
29 Μαρτίου 2021, 15:22 | αθανασιος κροκιδηςΆρθρο 10 
Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. 
Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε 
ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου 
αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα 
έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:46 | Ευστράτιος ΑγγελακακηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 
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2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις 
διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο 
γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που 
έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με 
τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:59 | Γιάννης ΑγαπηδάκηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα,2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:24 | Βασίλης Πλιτσικας Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.  
29 Μαρτίου 2021, 13:04 | Βασίλης ΠαπαςΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:01 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΑΡΘΡΟ 10Πως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου 
από τον έναν γονέα έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά 
του; Προφανώς με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, 
δηλαδή, πάλι με τη προσφυγή στα Δικαστήρια! 
Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του 
παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του; Για παράδειγμα, εάν οι γονείς διαφωνούν για την 
επιλογή του φροντιστηρίου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το εάν θα πρέπει το παιδί να πάει σε 
φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα; Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει να δώσει 
τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της απόφασης; Πως προάγεται το συμφέρον 
του; 
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29 Μαρτίου 2021, 13:34 | Βασίλης ΚοτζιαςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:12 | Βασίλης ΚΟΖΟΝΑΚΗΣΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:17 | Βασίλης ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:59 | Βασίλης ΓΚΟΥΜΑΣΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:21 | Βαλλια Γεωργάκη Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
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σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:12 | Βαγγελης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:39 | Βαγγέλης Τζιαβολιας Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:47 | Βαγγέλης ΒαμβουνακηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:00 | ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 
2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις 
διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο 
γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που 
έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με 
τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:24 | Μαρία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
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προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:33 | Αριστοτέλης Δασκαλακης Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:21 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΣ Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:22 | Μαρίνα ΑθανασίουΑπό κοινού όλες οι σημαντικές αποφάσεις για το παιδί και φυσικά 
αμοιβαία ενημερωση και συζήτηση για το καλό και το συμφέρον του. Να τιμωρείται ή οποία σκοπιμη απόκρυψη 
σημαντικών ζητημάτων του παιδιού 
29 Μαρτίου 2021, 12:29 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣΆρθρο 10 
Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. 
Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε 
ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου 
αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα 
έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:41 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
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αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:47 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:40 | Αντώνης ΣτυλιανακηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:33 | Αντώνης ΠΕΤΡΑΚΗΣ Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:07 | ΑΝΝΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:13 | Ανδρέας Μαρκακης Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
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προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:50 | Ανδρέας ΑλεξανδρακηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 
2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις 
διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο 
γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που 
έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με 
τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:29 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ Ως πότε θα χρειάζεται ο γιος μου θα ταξιδεύει 500 χλμ. κάθε 
δεύτερη εβδομάδα 
καθότι η γυναικά του μετακόμισε σε άλλη πόλη χωρίς την σύμφωνη γνώμη του.Παρακαλούμε να αφαιρεθεί η 
επιμέλεια από τέτοιους γονείς, που προβαίνουν επίτηδες σε τέτοιες αλλαγές κατοικίας ώστε να αποξενώσουν 
πρακτικά τον έναν γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 11:52 | ARIS Κύριε Υπουργέ βλέπω σε ποσοστό αληθινών δημοσιεύσεων η πλειονότητα 
ανδρών, γυναικών παππούδων γιαγιάδων να ζητάνε αλλαγή του νομοσχέδίου και τροποποίηση την νομοθέτησης 
της Νομολογίας που επιδιώκετε, οι δε αληθινές δημοσιεύσεις ζητάνε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. πανευκολο να εξακριβωθεί 
χωρίς να εισαι ειδικόςΓια υπεράσπιση του νομοσχεδίου του οποίου ουδεμία σχέση έχει με ισότητα γονέων, 
ισότητα βαρών , κοινή ανατροφή βλέπουμε ονόματα συνήθως με την ίδια σύνταξη λόγου να μιλάνε γιααντρες 
βιαστες (οι κυριες μετα το διαζύγιο το πήραν χαμπάρι)για αντρες κακοποιητές ανηλίκων (το χαμόγελο του παιδιου 
σε έκθεση του για το 2020 τα αντίθετα ακριβώς λέει, διπλάσιο ποσοστό καταγγελιών για κακοποιήσεις παιδιών 
απο την μητέρα σε σχέση με των πατεράδων)για κακοποιήσεις γυναικών, υποννοώντας ότι όλος ο αντρικός 
πληθυσμός στην Ελλάδα ειναι κακοποιητές. (παλι μετα το διαζύγιο τον πηραν χαμπάρι ασχετως αν ειχαν σχέση 
δεκαετίες, η διατροφάρα πρέπει να χτιστεί σε γερά θεμέλια). Επειδή είναι στημένο καλά το όλο οικοδοήμημα της 
μη ψήφισης συνεπιμέλειας επειδή τα φθηνά κόλπα απευθύνονται σε χαμηλής νοημοσύνης άτομα, γεγονός που 
προσβάλει τους ψηφοφόρους της Κυβέρνησης Σας ενημερώνω ότι έχει γίνει σκοπός της ζωής μας η απόδοση 
δικαίου και η τιμωρία των ενόχων για αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων. 
29 Μαρτίου 2021, 11:33 | Δ.ΤΖΟΥΛΗΣΝα αναφέρεται ρητά στον νόμο ότι, κακή άσκηση γονικής μέριμνας είναι 
και η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου (εσωτερικό ή εξωτερικό) και να αφαιρείται η επιμέλεια όταν δεν 
συμφωνεί ο άλλος γονέας.  
 29 Μαρτίου 2021, 11:57 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΩΣ Άρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
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το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:57 | Αλέξανδρος ΧριστοπουλοςΆρθρο 10 
Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 
1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε 
ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου 
αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα 
έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:57 | Αλέξανδρος ΧατζηπαναγιωτηςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:11 | Αλέξανδρος ΚτιστακηςΆρθρο 10.  Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:24 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την 
τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη 
λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των 
γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των 
γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου 
γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της 
γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του 
τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:53 | Νικος ΜπριλλακηςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθεσ́εις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
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29 Μαρτίου 2021, 10:44 | ΑΣΈχω δικαίωμα στην εργασία, στην ήρεμη διαβίωση τη δικιά μου και των παιδιών μου 
και στη συνέχιση της ζωής μου. Θέλω να μπορώ να μετακινούμαι ελεύθερα εκεί που θα μπορώ να βρω τα βέλτιστα 
για εμένα και τα παιδιά μου. Έχω δικαίωμα στην ελευθερία μου. Το εν λόγω νομοσχέδιο καταπατάει το δικαίωμα 
της ελευθερίας το δικό μου και των παιδιών μου. 
29 Μαρτίου 2021, 10:12 | Ακης ΜαυρακηςΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:20 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:07 | Αστέριος ΤακίρηςΤο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό διατυπώνεται στο ψήφισμα 
2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να ανατρέφεται το ίδιο, ΙΣΟΧΡΟΝΑ και με τους δύο γονείς του. 
Αυτό δεν πρέπει να σταματά όταν υπάρχει διαζύγιο των δυο γονέων. Οι γονείς σταματούν να είναι σύζυγοι, δεν 
σταματούν όμως να είναι γονείς του παιδιού ποτέ. Η βίαιη αποδέσμευση του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού, 
αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο δημιουργίας της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά «υποχρεώνονται» και 
«αναγκάζονται» να ζουν, να αγαπούν και να μεγαλώνουν με τον έναν γονιό. Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική 
κακοποίηση.Όταν δεν συντρέχουν λόγοι απομάκρυνσης του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού (βία, σεξουαλική 
κακοποίηση κτλ) δεν θα πρέπει να υπάρχει αποξένωση του γονέα από το παιδί.Οι παραβατικοί γονείς δεν γίνεται 
να καθορίσουν το νέο νομοσχέδιο, αφού η Συνεπιμέλεια δεν αφορά τους παραβατικούς γονείς.Όταν ο γονέας 
θέλει και μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του, θα πρέπει να του επιτρέπεται να είναι κανονικός 
γονιός με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. και όχι ένας απλός επισκέπτης.Η εποχή που ο πατέρας εργαζόταν και 
η μητέρα καθόταν στο σπίτι, δεν υπάρχει πια. Οι δυο γονείς συμμετέχουν πλέον ενεργά στην εργασία και στο 
σπιτικό τους.Ο παλιός νόμος που σε περίπτωση «ασυμφωνίας» έδινε απλόχερα τα πάντα στην μητέρα, θα πρέπει 
να αλλάξει αφού μόνο κακό έφερε στην κοινωνία, αλλά κυρίως στην ψυχική υγεία του παιδιού.Οι δυο γονείς θα 
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην ανατροφή (μέριμνα και επιμέλεια) του 
παιδιού.Αν οι δυο γονείς «υποχρεωθούν» να καθίσουν και να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού χωρίς η μια 
πλευρά να γνωρίζει ότι τα παίρνει όλα σε περίπτωση ασυμφωνίας, τότε θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο καλό 
στη ζωή του παιδιού.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς έχουν λόγο 50-50 για όλα τα θέματα που αφορούν 
το παιδί.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς είναι ίσοι χωρίς να υπερτερεί ο ένας έναντι του 
άλλου.Συνεπιμέλεια σημαίνει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για τους δυο γονείς.Αν ο ένας γονέας 
εσκεμμένα δεν θέλει συνεργασία, γιατί τα θέλει όλα σύμφωνα με το παλιό νόμο, την στιγμή που ο άλλος γονιός 
είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να προσφέρει στην ανατροφή του παιδιού, τότε να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ να 
συνεργαστεί. Αν η «τεχνιτή ασυμφωνία» συνεχίζεται, αυτό να αποτελεί κακή άσκηση μέριμνας και επιμέλειας του 
παιδιού.Η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ψήφισμα που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού 
να ανατρέφεται το ίδιο από τους δυο γονείς του.Η Συνεπιμέλεια (ή η ίση μέριμνα όπως ανέλυσε ο Υπουργός κος 
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Τσιάρας, αν η επιμέλεια ενσωματωθεί στην μέριμνα και δεν υπάρχει διαχωρισμός τους) θα φέρει την ψυχική 
ηρεμία στο παιδί. Με την Συνεπιμέλεια θα σταματήσει να αποτελεί το παιδί λάφυρο και μέσο αντεκδίκησης 
μεταξύ των γονιών και κυρίως θα σταματήσει να εργαλειοποιείται.Το κύριο συστατικό της Συνεπιμέλειας είναι η 
Συν-απόφαση και η Συν-εργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί.Για την πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει το παιδί την δυνατότητα να ανατρέφεται ισόχρονα, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, και από τους δυο γονείς του.Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον γονιό που επιθυμεί 
να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού να μπορεί να είναι όσο γίνεται περισσότερο κοντά στο παιδί του. 
Θα πρέπει να διευκολύνονται περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση ώστε να βρεθούν κοντά 
στο παιδί τους και να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του.Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και Εναλλασσόμενη 
Κατοικία . Η ίση ανατροφή του παιδιού από τους δυο γονείς προϋποθέτει ίσο χρόνο επικοινωνίας αλλά και 
εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της απόστασης θα πρέπει να δίνεται ο 
ανάλογος χρόνος σε διακοπές και αργίες στον γονιό που ζει μακριά, ώστε να καλυφθεί το ισόχρονο και να 
σταματήσει ο γονιός αυτός να είναι επισκέπτης στη ζωή του παιδιού του.Οι τρεις “αγχωμένες” ώρες δυο φορές 
την εβδομάδα και οι 2 διανυκτερεύσεις τον μήνα δεν αποτελούν επικοινωνία γονέα με το παιδί του, αλλά τον 
καθιστούν επισκέπτη.Δεν γίνεται να συντηρηθούν ή να αναπτυχθούν σχέσεις γονέα και παιδιού με αυτές τις 
πρακτικές.Ο Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και η Εναλλασσόμενη Κατοικία θα φέρει ισορροπία στο παιδί και θα του 
δώσει όλα τα απαραίτητα ψυχικά εχέγγυα για να έρθει ολοκληρωμένο στην κοινωνία ως ενήλικος αργότερα.Το 
παιδί μπορεί να εναλλάσσεται ομαλά στις δυο κατοικίες που θα είναι στον ίδιο δήμο ή σε κοντινή απόσταση. Δεν 
γίνεται “μπαλάκι”. Αντίθετα μπαλάκι μπορεί κάλλιστα να γίνεται όταν αναγκάζεται να πάει επίσκεψη για λίγες 
ώρες και να επιστρέψει, όπως συμβαίνει σήμερα.Ο τρόπος που θα κατανεμηθεί ο ίσος χρόνος θα γίνεται μέσα 
από την συνεργασία των δυο γονέων, πχ τρεις μέρες στο ένα σπίτι, τρεις μέρες στο άλλο ή μια εβδομάδα στο ένα 
σπίτι, μια εβδομάδα στο άλλο.Η Συνεπιμέλεια σημαίνει δυο ίσοι γονείς. Δεν σημαίνει ένας γονιός και ένας 
επισκέπτης. Ο χρόνος επικοινωνίας θα καθορίζεται από το 1/3 του συνολικού χρόνου για τον κάθε γονιό με βάση 
να πάνε και οι δυο προς το 1/2, εφόσον ο κάθε γονιός θέλει να συμμετέχει. Δεν θα αποφασίζει ο ένας γονιός αν 
θέλει τον άλλον γονιό στην ζωή του παιδιού. Αν η απόσταση δεν επιτρέπει το απόλυτο 50-50 στον χρόνο, αυτός 
να μοιράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας περισσότερο χρόνο στον γονέα που βρίσκεται μακριά σε 
διακοπές και αργίες.Όλες οι επιστημονικές μελέτες συνηγορούν ότι η Συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο επικοινωνίας και 
εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που απαιτείται για την άρτια ανάπτυξη του παιδιού. 
Δεν υπάρχει καμιά μελέτη που να λέει ότι κάνει καλό να αποκόπτεται το παιδί από τον ένα γονιό του μετά το 
διαζύγιο. Οι εξαιρέσεις των παραβατικών γονέων που φυσικά και δεν πρέπει να επιζητούν συνεπιμέλεια, δεν 
γίνεται να καθορίσουν την τύχη όλων των γονέων που θέλουν, μπορούν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για 
το καλό του παιδιού τους.Οι μόνες αντιδράσεις για την σωστή αλλαγή του οικογενειακού δικαίου προέρχονται 
μόνο από συγκεκριμένες οργανώσεις που το προεδρείο τους δεν εκπροσωπεί την άποψη ούτε των μελών τους. 
Χαρακτηριστικό είναι πως ενώ γυναικείες οργανώσεις είναι κατά τις συνεπιμέλειας, υπάρχουν χιλιάδες μαμάδες, 
γιαγιάδες, θείες, αδερφές κτλ που είναι υπέρ της συνεπιμέλειας.Έχει δημιουργηθεί μια ατέλειωτη γενιά 
χωρισμένων γυναικών που στοχεύουν απλά στα χρήματα της διατροφής ενώ πολλές φορές αυτήν δεν την 
προσφέρουν για την ανατροφή του παιδιού για την οποία προορίζεται.Να μην αφεθεί κανένα παραθυράκι στην 
μητέρα που θέλει να επωφεληθεί της διατροφής και δημιουργεί σενάρια ασυμφωνίας για να μην συνεργαστεί.Τα 
παιδιά καταλαβαίνουν και όπως λέει ο λαός μας, όλα εδώ πληρώνονται. Όμως είναι πραγματικά άδικο για τα 
παιδιά να εργαλειοποιούνται με την βοήθεια του νόμου και να χάνουν ουσιαστικά χρόνια της ζωής τους, ζώντας 
μια συνεχόμενη πίεση.Όταν οι δυο γονείς με ίσους όρους βρεθούν σε ένα τραπέζι με την υποχρέωση να τα βρουν 
για το καλό του παιδιού, τότε θα καταφέρουμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνία που ονειρευόμαστε για τα 
παιδιά μας.Στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου το παιδί να είναι το κέντρο και όχι το συμφέρον του 
ενός γονέα.Τα παιδιά καταλαβαίνουν αλλά περιμένουν από εμάς τους μεγάλους να πλάσουμε ένα καλύτερο 
κόσμο για να ζουν χωρίς πίεση, χωρίς να εργαλειοποιούνται, χωρίς να αποτελούν λάφυρο.Τα παιδιά θέλουν αγάπη 
και να νιώσουν ξανά παιδιά!!! 
29 Μαρτίου 2021, 10:25 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
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πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:00 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:09 | Γιάννης ΦαήςΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:37 | Χριστοδουλακης ΜιχάληςΆρθρο 10  Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος 
του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:41 | Σταύρος Ζεμπίλης Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 



2858 
 

29 Μαρτίου 2021, 10:11 | Μαθιουδάκης ΠαντελήςΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:12 | Mιχαλης Παγκαλακης Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:17 | Μανώλης Χατζηδακης Άρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας:1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 09:55 | Άννα ΓεωργίουΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας:1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα,2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 09:55 | Δασκουλίδης ΓιάννηςΆρθρο 10 . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του 
πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις 
περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν 
πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις 
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή 
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σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται 
άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 09:57 | ΤΖΕΝΗ ΦΑΊΣ ΙωΆρθρο 10 Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις 
αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα, 
2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις 
διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο 
γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που 
έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
κατανομής ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με 
τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
29 Μαρτίου 2021, 02:52 | Αχιλλέας Ιωάννου Αξιότιμε κύριε υπουργέ. Βοηθήστε μας, σώστε την οικογένεια μας κ 
τις υπόλοιπες ελληνικές οικογένειες. Είμαι παππούς, εγω και η σύζυγος μου, έχουμε να δούμε την εγγόνα μας, 17 
μήνες. Μένουμε στην Ζακύνθο, ο γιος μου στην Αθήνα, Η μητέρα του εγγονού μας, έφυγε από το κοινό τόπο 
κατοικίας τους, την Αθήνα και μετακόμισε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τον νέο φίλο της.  Χωρίς τη συγκατάθεση 
του πρώην συζύγου της, του γιου μας. Με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει κάθε επαφή με την εγγόνα μας. Ο γιος 
μας πηγαίνει μια φορά το μήνα και μένει ένα σαββατοκυριακο με το παιδι του στο Ηράκλειο.  Το εγγονάκι μας 
κλαιει και θέλει να ειναι μαζί με τον πατέρα της,δε φτάνει ένα Σαββατοκύριακο και μερικές μέρες το καλοκαίρι 
για σωστή ανατροφή. Ο γιος μας είναι σε απόγνωση, η πρώην σύζυγος του, προσπαθεί να τον βγάλει από τη μέση 
και προωθεί το νέο φίλο της, ως μπαμπά του παιδιου. Το εγγονακι μας είναι διχασμενο και με πολλά προβλήματα 
συναισθηματικά. Η εγγόνα μας,μένει με εναν άγνωστο άνδρα στο σπίτι με τη μητέρα της και ο πατέρας, ουτε στο 
τηλέφωνο δεν μπορεί να μιλήσει με το παιδι του κ το μόνο που έχει είναι ένα Σαββατοκύριακο το μηνα και 
δεκαπέντε μέρες το καλοκαιρι και μια βδομάδα χριστουγεννα και Πάσχα. Αλλάξτε σας παρακαλώ το νόμο. 
Απαγόρεψτε να φεύγει ο ένας γονέας χωρίς τη συγκαταθεση του άλλου. Επίσης να έχει αναδρομική ισχύ. 
Tελευταίος κοινός τόπος κατοικίας πριν το διαζυγιο να θεωρείται ο τόπος κατοικίας του τέκνου.Ισο χρόνο και για 
τους δύο γονείς. Κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς.. Εναλλασσόμενη κατοικια. Αυστηρές ποινες για τη 
γονεϊκή αποξένωση 
29 Μαρτίου 2021, 02:46 | Μαρία ΚανάταΑρθρο1516 Να μην μπορεί ένας γονιός να παίρνει το παιδί και να 
αλλάζει τόπο διαμονής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και του άλλου γονιού ή δικαστική απόφαση.Η μονομερής αλλαγή 
τόπου διαμονής να συνιστά κακή άσκηση γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 01:43 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΑρθρο 10Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 01:48 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΑρθρο 10Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 01:53 | ΚΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑρθρο 10Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
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τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 01:55 | ΜΑΝΟΥΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑρθρο 10Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 01:27 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣΑρθρο 10Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 01:26 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣΑρθρο 10Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 00:49 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 00:34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣΑρθρο 10Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 00:51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΠροτείνω να προστεθεί στο τέλος της τελευταίας παραγράφου: 
…. μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ. Η 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 
ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 00:56 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΑρθρο 10Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 00:47 | ΘΩΜΑΣ ΛΕΒΑΣΑρθρο 10Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
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μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 23:45 | Χαριλαος ΓκουρπαςΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΟΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΓΟΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ. 
28 Μαρτίου 2021, 22:43 | Αχιλλεας ΓκουρμπαλιωτηςΚυριε Υπουργε, στην Σουηδια οπου διαμενω δεν εχει 
δικαιωμα καποιος γονιος να αλλαζει τοπο διαμονης του τεκνου χωρις την συμφωνη γνωμη του αλλου γονεα. Σας 
παρακαλω οπως προσθεσετε οτι η μονομερης απο τον εναν γονεα μεταβολη του τοπου διαμονης του παιδιου, 
χωρις τις απαραιτητες προυποθεσεις, θα πρεπει να αποτελει κακη ασκηση γονικης μεριμνας.Με εκτιμηση 
28 Μαρτίου 2021, 21:25 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΚύριε υπουργέ πολλοί γονείς που έχουν την επιμελεια αλλάζουν 
τον τόπο κατοικίας τους ώστε να δυσχεράνουν οσο το δυνατόν μπορούν την επικοινωνία με τον γονέα που δεν 
έχει την επιμελεια .Αυτό θα πρέπει να νομοθετηθεί ως κακή άσκηση επιμελειας. 
28 Μαρτίου 2021, 21:26 | Γιάννης ΜαρκόπουλοςΕπί δεκαετείες η μητέρα έπερνε τα τέκνα μακρυά από τον 
πατέρα ,έχοντυας το ακαταλόγιστο!Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 21:58 | SOFIA PAPA(Από την δημοσίευση του Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε., επίσημου επιστημονικού 
φορέα των Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου)1. Η υποχρέωση των αντιδικούντων γονέων να παρακολουθήσουν, 
πριν την προσφυγή στο δικαστήριο, συνεδρίες οικογενειακής διαμεσολάβησης από ειδικά εκπαιδευμένους και 
διαπιστευμένους διαμεσολαβητές ειδικούς ψυχικής υγείας. Στόχος της διαμεσολάβησης θα είναι η προαγωγή της 
λειτουργικής επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και η δημιουργία ενός σχεδίου ανατροφής των παιδιών, το οποίο 
θα αναγνωρίζει και θα ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Η συμφωνία των γονέων για τη 
ρύθμιση της επιμέλειας, της επικοινωνίας, και της διατροφής, και το σχέδιο ανατροφής, θα υποβάλλονται προς 
κρίση στο δικαστήριο. 
2. Από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί να προκύψει ότι ενδείκνυται ή/και επιβάλλεται η 
συμβουλευτική γονέων από ειδικούς ψυχικής υγείας, με στόχο, μέσω της ουσιαστικής κατανόησης των αναγκών, 
των συναισθημάτων, και της συμπεριφοράς των παιδιών μετά το χωρισμό, να προωθηθεί η κατάλληλη 
ανταπόκριση κάθε γονέα στις ανάγκες των παιδιών, και να υποστηριχθούν οι γονείς στο ρόλο τους και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θεωρούμε ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν μετά το χωρισμό των γονέων και τη 
διάσπαση της οικογενειακής ενότητας επηρεάζουν τη ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, 
επομένως ο θεσμός της συμβουλευτικής γονέων σε κάθε περίπτωση διαζυγίου, θα μπορούσε να αποδειχθεί 
εξαιρετικά χρήσιμος.3. Επιπλέον, η Πολιτεία θα πρέπει να θεσμοθετήσει το Οικογενειακό δικαστήριο, στο οποίο 
οπωσδήποτε θα προβλέπεται η δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας με θέσεις ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου, 
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, με εξειδίκευση στο πεδίο αυτό, που θα εκτιμούν την κάθε περίπτωση και 
θα επικουρούν τον δικαστή στην απόφασή του. Την έλλειψη αυτή «υποκαθιστούν» σήμερα οι αντίδικοι γονείς, 
προσκομίζοντας γνωματεύσεις από ειδικούς ψυχικής υγείας, συνήθως αντικρουόμενες, τις οποίες λαμβάνουν 
κατά περίπτωση υπόψη οι δικαστές, αναλώνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από τη ζωή των παιδιών, αλλά και των 
ιδίων, δαπανώντας μεγάλα ποσά, και επιβαρύνοντας την απονομή της δικαιοσύνης. Για τους παραπάνω λόγους, 
αλλά κυρίως γιατί η ανάπτυξη των παιδιών δεν μπορεί να περιμένει, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την ταχεία 
διεκπεραίωση αυτών των οικογενειακών υποθέσεων. 
28 Μαρτίου 2021, 18:29 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΠροτείνεται η εξής αλλαγή: Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 18:54 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜ ΣΤΥΛΣημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονεά μεταβολή του 
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τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 18:50 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 18:02 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΑρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 15:45 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΜΛΕΛΗ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς.Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 13:50 | ΓΙΩΡΓΟΣΆρθρο 10 Πράξεις από τον ένα γονέα Στο υπάρχον άρθρο 1516 του ΑΚ πρέπει 
να προστεθεί μόνο το ότι καθένας από τους γονείς μπορεί ν’ ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά του 
άλλου γονέα ή άλλου υπόχρεου. 
28 Μαρτίου 2021, 13:10 | Γιώργος ΒοργιάςΠροτείνω να γίνει ως εξής:Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης 
των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο 
των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του 
άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα 
διαβίωσης του τέκνου. Τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου θα ορίζονται με βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. 
28 Μαρτίου 2021, 11:58 | Χαρούλα ΓιώτηΆρθρο 10 . Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ 
. Άρθρο 1516 
Πράξεις από τον ένα γονέα Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση 
της γονικής μέριμνας: 
1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε 
ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου 
αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής η αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου, τα 
οποία είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
28 Μαρτίου 2021, 11:15 | ΦΕΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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28 Μαρτίου 2021, 11:02 | Γρηγόρης ΓιαννακάκηςΆρθρο 10 . Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 
1516 ΑΚ . Άρθρο 1516 
Πράξεις από τον ένα γονέα . Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην 
άσκηση της γονικής μέριμνας: 
1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε 
ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου 
αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής η αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου, τα 
οποία είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
28 Μαρτίου 2021, 10:07 | mkΟι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό 
και όλως προοδευτικό πνεύμα του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως επιτακτικά και 
υποχρεωτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια των τέκνων (πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου 
υποχρεώνει τα παιδιά των χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να ικανοποιούν τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις 
έρχονται σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού 
υπερτερεί έναντι των δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου αντιβαίνουν τις διατάξεις 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης). Η επιχειρούμενη αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, 
μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος των γυναικών. 
 28 Μαρτίου 2021, 00:21 | Μάριος ΤαμπακηςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθεσ́εις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
27 Μαρτίου 2021, 18:25 | Ψυλλας Αναστασιος«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
27 Μαρτίου 2021, 15:48 | Χριστίνα ΔάλλαΠροτείνω να γίνει: Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των 
γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των 
γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου 
γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφόσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατανομής ή αφαίρεσης της 
γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του 
τέκνου, τα οποία είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας.27 Μαρτίου 2021, 08:27 | Αντώνης ΠαύλουΗ αλλαγή του τόπου διαμονής κάθε παιδιού από τον ένα 
γονέα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του άλλου θα πρέπει να θεωρείται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας . 
27 Μαρτίου 2021, 07:52 | ΓεώργιοςΆρθρο 5 .να αναφέρεται ρητά το ισοχρονη.νομολογιακα επιβάλλεται 
αποκλειστικη επιμέλεια.αυτο απέτυχε.θελει ξεκάθαρη διατυπώση. Άρθρο 8 η αναφορά στον χρόνο να 
συμπληρώθει με εναλλακτική διαμονή στον χρόνο άλλου γονέα όχι λιγότερο του 1/3 ανά περίπτωση. Άρθρο 9 
όταν ο πατέρας αναγνωρίζει το παιδί εκτός γάμου να είναι από κοινού η άσκηση γονικής μέριμνας Άρθρο 10 
απαιτήση εγγραφής συμφωνίας γονέων για μεταβολή τόπου διαμονής τέκνου η τελεσίδικη ς δικαστικη ς 
απόφασης σε κάθε άλλη περίπτωση να θεωρηθεί κακή άσκηση επιμέλεια ς τεκνου Άρθρο 14 . Κακή άσκηση 
γονικής μέριμνας να θεωρηθεί1. η μη συμμόρφωση σε δικαστικες η εισαγγελικές αποφάσεις 2.η διαταραχή της 
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συναισθήματικης σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα3.η παρεμποδίση επικοινωνία ς του τέκνου με τον άλλο 
γονέα μετα από δικαστικη αποφαση η συμφωνία γονέων4.η υπαίτια παραλείψη άσκησης επικοινωνία ςκαθως και 
η κακή άσκηση επικοινωνία ς από τον γονέα που δικαιούται5.η μη καταβολή διατροφή ς αδικαιολόγητα6.η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία και αδίκημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 
οικονομική ς εκμεταλλεύση ς γενετήσιας ζωής 7.οι αβάσιμοι ψευδέις ισχυρισμό ι σε βάρος του άλλου γονέα. 
27 Μαρτίου 2021, 07:41 | Γεώργιος Κ.Μόνο με έγγραφη συμφωνία ο ένας γονέας να μέτοικει σε άλλη πόλη με το 
παιδί η με τελεσίδικη δικαστική απόφαση .σε κάθε άλλη περίπτωση να θεωρηθεί κακή άσκηση επιμέλεια ς27 
Μαρτίου 2021, 02:15 | Μαρία ΚοντογιάννηΆρθρο 1516 – Να παραμείνει ως είχεΑλίμονο αν δεν ακολουθούμε την 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. 
Σύμφωνη γνώμη από τον άλλον γονέα να απαιτείται ΜΟΝΟΝ όταν η αλλαγή κατοικίας διαταράσει σε σοβαρό 
βαθμό τον χρόνο επικοινωνίας του με το τέκνο. 
26 Μαρτίου 2021, 22:27 | Άγγελος ΖυρνόβαληςΆρθρο 10 Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 
ΑΚ 
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται και το 
άρθρο 1516 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 1516 Πράξεις από τον ένα γονέα. Ο καθένας από τους γονείς 
επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: 1. Όταν 
πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε 
ένας από τους γονείς ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΚΑΙ μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής 
που έχει το τέκνο ΒΑΣΕΙ ΠΙΝΑΚΑ, κατά του άλλου γονέα ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, Η ΣΕ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ, Ο ΑΛΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΑΝΙΣΑ Η ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Η ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑ ΔΥΟ ΕΤΗ.  
26 Μαρτίου 2021, 21:07 | Μπατσακουτσας ΔημήτρηςΣτην παρ.2 μετα την λέξη «..κατα του αλλου γονεα ή 
τρίτου..» να προστεθει «..κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφ΄ όσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις κατανομής η αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ 
ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου, τα οποία είναι συγκεκριμμένα ανάλογα την ηλικία του και θα 
ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σε ανάλογο πίνακα. 
(Βλ.πινακα ευλογες δαπάνες διαβιωσης Ελληνικης Στατιστικης Υπηρεσίας) και εφόσον δεν εχει κατανεμηθει 
εξισου η γονικη μεριμνα η οποια περιλαμβανει και την επιμέλειαΗ προσθηκη αυτη διευκολυνει τον δικαστή στις 
αποφάσεις αλλά και μειωνει τις αντιδικίες μεταξυ γονέων πράγμα που ειναι προς το συμφέρον του παιδιου καθως 
οι γονείς δεν αναλώνονται στα δικαστηρια αλλά ασχολούνται ουσιατικα με τα παιδια τους .  Προτάσεις αλλαγών 
στο Άρθρο 11 Επιμέλεια του προσώπου – Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 1518 ΑΚΗ επιμέλεια του προσώπου του 
τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του. (Θα πρέπει να 
αφαιρεθεί η δυνατότητα προσδιορισμού του τόπου διαμονής καθώς αυτό αναιρεί την κοινή και εξίσου γονική 
μέριμνα) 
26 Μαρτίου 2021, 17:21 | Βασιλης Βασιλειουθα προτεινα και η μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
25 Μαρτίου 2021, 23:47 | ΓΙΩΡΓΟΣΟ καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην 
άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για 
την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα,ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ???????????????? ΓΙΑΤΙ Ο ΕΝΑΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ??????????κάθε ένας από 
τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτουΗ ΧΑΡΑ ΤΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΘΑ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
25 Μαρτίου 2021, 23:10 | Ε.Τ‘Αρθρο 10 ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
25 Μαρτίου 2021, 23:05 | ΓΟΝΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται με 
βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των 
ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής 
αντικαθίσταται με την έννοια των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων 
και το χρόνο ανατροφής. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής 
«Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η 
συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση 
διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και 
αναλόγως των αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους 
δυο γονείς» . 
25 Μαρτίου 2021, 22:57 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΟΥΣΤΣΟΥ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικης́ μέριμνας και άμεση αφαίρεση αυτής.νέο άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα περί μεταβολής 
του τόπου διαμονής του ανήλικου τέκνουΠαρακαλώ όπως αφαιρεθεί η λανθασμένη υδατόπτωση: Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο».Διότι με προσωρινή διαταγή κατόπιν ασφαλιστικών ο γονέας που έχει 
την επιμέλεια προχωρά χωρίς οριστική απόφαση σε μεταβολή κατοικίας του τέκνου με βίαιη διακοπή της 
επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα που έχει την επικοινωνία μαζί του.Σωστή διατύπωση: 
Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. 
25 Μαρτίου 2021, 22:48 | Γιώργος ΔιγενάκηςΈγγραφη συμφωνία των γονέων για την αλλαγή του τόπου κατοικίας 
ή οριστική δικαστική απόφαση προκειμένου να μεταβληθεί ο τόπος κατοικίας του παιδιού. 
25 Μαρτίου 2021, 22:58 | ΕΛΕΝΗΕίναι βασικής σημασίας, μετά το διαζύγιο, κάνεις γονέας να μην μπορεί να 
αλλάξει τόπο κατοικίας τους παιδιού χωρίς την σύμφωνη γνώμη του άλλου γονέα!!! Θα πρέπει να αντιληφθούμε 
πως αυτή η πράξη είναι κακη άσκηση γονικής μέριμνας και πρέπει να προβλέπεται και να τιμωρείται!!!! Δεν είναι 
δυνατόν να διαταράσσεται ο ψυχισμός ενός παιδιού με μια τέτοια αλλαγή περιβάλλοντος αλλα και στέρησης τους 
ενός από τους δύο γονείς. 
25 Μαρτίου 2021, 22:21 | ΜΑΚΗΣΚρίνεται απαραίτητο να δοθεί σημασία στον αυθαίρετο τόπο αλλαγής του 
παιδιού!!! Να θεωρείται κακη άσκηση γονικής μέριμνας όταν ο ένας γονέας μετά το διαζύγιο και χωρίς την 
σύμφωνη γνώμη του άλλου γονέα παίρνει το παιδί και αλλάζει ο τόπος κατοικίας του. 
25 Μαρτίου 2021, 20:26 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ,ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ,ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ(ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ,ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ,ΔΗΜΙ0ΥΡΓΟΝΤΑΣ,ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ!!!ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ,Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΙΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΤΕ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ!!! 
25 Μαρτίου 2021, 18:10 | Παρασκευή Δ«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής«Στις περιπτώσεις διακοπής της 
συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς 
και όταν πρόκειται για ΤΕΚΝΟ γεννημένο ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του 
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ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια και πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των 
αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» 
.Και οι δύο γονείς να συμμετέχουν ΕΞΙΣΟΥ και απο ΚΟΙΝΟΥ και στις μετακινήσεις των παιδιών μεταξύ των δύο 
σπιτιών, όταν υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις. 
25 Μαρτίου 2021, 17:16 | ΟυδέτεροςΆΣΑΦΕΙΣ και ελλιπείς προσδιορισμοι σε όλα τα άρθρα. Τα παιδιά θα βρεθούν 
αντιμέτωπα με τεράστιες διχογνωμίες και ανυπέρβλητα προβλήματα. Τιποτα δεν είναι ξεκαθαρο. Ξεχασαμε και 
αυτά που ξέραμε για γονική μέριμνα και επιμέλεια, δεν βρισκεις άκρη για τα όρια ευθύνης και απόφασης. ΆΣ 
ληφθεί υπ όψιν ότι η συνεπιμελεια είναι ιδανική ΜΌΝΟ ΌΤΑΝ ΣΎΝΆΠΌΦΆΣΊΖΕΤΑΙ και όχι όταν επιβάλέτε εκ του 
νόμου.Το υπάρχων νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα και την υποχρέωση στους γονείς και μάλιστα αρμονικά που είναι 
και το καλύτερο για το παιδίΌσοι γονείς δεν το επιθυμούν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 
ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΗΝΙΣΟΥΝ Ή ΝΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ . Στην περίπτωση αυτή ο δικαστής ως έιδικός καλείται 
να αποφασίσει για το συμφέρον του τέκνου ΕΚΕΊΝΟΝ που ειναι καταλληλότερος να μέριμνα για τη φροντίδα και 
τα ζητήματα που το αφορούν.Το νεο νομοσχέδιο αν ψηφιστει ενισχύει ξεκάθαρα τις συνεχείς διαμάχες και για 
όλα τα θέματα θα προσφεύγουμε στα δικαστήρια. Αυτό είναι το ζητούμενο? Μήπως πρόκειται για σωφρινιστικα 
μέτρα για όσους τόλμησαν να χωρίσουν? Και για όσους τους εγκατέλειψαν? διπλό βασανιστήριο!… ας κτιστουν 
πτέρυγες στην Ευελπίδων,να προσληφθουν δικαστές για να αντέξουν τον τεράστιο αριθμό δικαστηρίων που 
έρχονται. 
25 Μαρτίου 2021, 15:13 | Άγγελος Ζυρνόβαλης«Άρθρο 1516 Πράξεις από τον ένα γονέαΟ καθένας από τους 
γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ:1. Όταν 
πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της 
βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. 3. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων 
του, κάθε ένας από τους γονείς ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΚΑΙ μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις 
διατροφής που έχει το τέκνο ΒΑΣΕΙ ΠΙΝΑΚΑ, κατά του άλλου γονέα ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, 
Η ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ, Ο ΑΛΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΑΝΙΣΑ Η ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Η ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑ ΔΥΟ ΕΤΗ.  
25 Μαρτίου 2021, 13:16 | Μπατσακουτσας ΔημήτρηςΣτην παρ.2 μετα την λέξη «..κατα του αλλου γονεα ή 
τρίτου..» να προστεθει «..κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, εφ΄ όσον κατόπιν συμφωνίας ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις κατανομής η αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δικαστικά, ο ένας γονέας επιβαρύνεται άνισα, ή εξ’ 
ολοκλήρου με τα έξοδα διαβίωσης του τέκνου, τα οποία είναι συγκεκριμμένα ανάλογα την ηλικία του και θα 
ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σε ανάλογο πίνακα. 
(Βλ.πινακα ευλογες δαπάνες διαβιωσης Ελληνικης Στατιστικης Υπηρεσίας) και εφόσον δεν εχει κατανεμηθει 
εξισου η γονικη μεριμνα η οποια περιλαμβανει και την επιμέλεια 
24 Μαρτίου 2021, 21:41 | Κωνσταντίνος R‘ Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής«Στις περιπτώσεις διακοπής της 
συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης καθώς 
και όταν πρόκειται για ΤΕΚΝΟ γεννημένο ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες του 
ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια και πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των 
αναγκών των ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» 
.Και οι δύο γονείς να συμμετέχουν ΕΞΙΣΟΥ και απο ΚΟΙΝΟΥ και στις μετακινήσεις των παιδιών μεταξύ των δύο 
σπιτιών, όταν υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις. 
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24 Μαρτίου 2021, 19:43 | ΟΣΤΓΠως θα εκδικάζονται αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου από τον έναν γονέα 
έναντι του άλλου, όταν και οι δύο το εκπροσωπούν, αφού θα ασκούν από κοινού την επιμέλειά του? Προφανώς 
με τον διορισμό ειδικού επιτρόπου (άρθρου 1517 ΑΚ) εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή, πάλι 
με τη προσφυγή στα Δικαστήρια!!!! Το σημαντικότερο όμως: πως θα υπολογίζεται η διατροφή και κυρίως ποιος 
θα πληρώνει τελικά τα έξοδα του παιδιού αφού και οι δύο γονείς ασκούν την επιμέλειά του? ΠΧ εάν οι γονείς 
διαφωνούν για την επιλογή του φροντιστήριου του παιδιού ή, ακόμα χειρότερα για το εάν θα πρέπει το παιδί να 
πάει σε φροντιστήριο, πως θα γίνει η επιλογή και ποιος θα πληρώνει τα δίδακτρα? Μάλλον ο Δικαστής θα πρέπει 
να δώσει τη λύση. Και το παιδί τι θα κάνει στο ενδιάμεσο μέχρι την έκδοση της απόφασης? Πως προάγεται το 
συμφέρον του? 
24 Μαρτίου 2021, 19:41 | Στρατος ΤασσοςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 
24 Μαρτίου 2021, 18:56 | Μανώλης Λαμπάκης‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
24 Μαρτίου 2021, 10:15 | ΣΑ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας 
του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
24 Μαρτίου 2021, 08:18 | Λάκης Γλαύκος . Παρατήρηση στο Αρθρο 1516 του Αστικού Κωδικά αντικαθίσταται και 
το άρθρο 1516 διαμορφώνεται ως εξής:Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
23 Μαρτίου 2021, 18:35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ. Να γίνει η διατύπωση «Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
 
23 Μαρτίου 2021, 18:50 | Σεπετσής Νικόλαος . Παρατήρηση στο Αρθρο 1516 του Αστικού Κωδικά αντικαθίσταται 
και το άρθρο 1516 διαμορφώνεται ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:14 | Λάμπρος Πηγούνης. ‘Αρθρο 10.«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
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προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:30 | Γεώργιος Χατζηελευθερίου. ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:00 | ΒΚ «…κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το 
τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου…».Δηλαδή ένας πατέρας που ως σήμερα ήταν ανύπαρκτος, που είναι κατ’ 
επάγγελμα άνεργος, θα έχει δικαίωμα διατροφής από την μητέρα που τα προηγούμενα χρόνια είχε επωμιστεί όλα 
τα έξοδα? 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:08 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ. * ‘Αρθρο 10.«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
23 Μαρτίου 2021, 12:06 | Χριστίνα Σερδενέ  ‘Αρθρο 10«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.  
 
23 Μαρτίου 2021, 12:02 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές . Είμαι αστυνομικός και υπηρετώ τον πολίτη 30 

χρόνια. Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου.Να αποδείξω ότι δεν είμαι εγκληματίας.Χάλασα μία μικρή 

περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην 
άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου.Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα 
πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που 
αθωώθηκα , Ε.Δ.Ε. που φυσικά και εκεί αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με 
δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα 
και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. 
Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω 
για το σχολείο για την άλλη μέρα.Όλα τα κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την 
διατροφή κανονικά. 
Καταλαβαίνετε πως είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες 
ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο.Τις διακοπές και τα 
Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι.Και φυσικά επειδή η 
πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο 
μπαμπάς…!!!Εγώ φυσικά επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης , έχω όλο τον χρόνο να αφιερωθώ στην 
ανατροφή της κόρης μου.Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες 
τροποποιήσεις-πινελιές που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα 
αυτά είναι σε βάρος των παιδιών…!!!*  ‘Αρθρο 10«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
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μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:15 | Αντώνης. Όποιος ή όποια επιθυμεί να προσφύγει στο δικαστήριο για αποκλειστική 
επιμέλεια ο πρώτος κανόνας πρέπει να είναι να παραιτείται από διεκδίκηση διατροφής. Πρέπει να δίνονται 
κίνητρα στους γονείς να συνεργάζονται για το συμφέρον του παιδιού. Δεν είναι δυνατόν το 2021 να συζητάμε για 
γονείς δύο ταχυτήτων. Είναι κατάντια για την κοινωνία μας και τον πολιτισμό μας.  
 
23 Μαρτίου 2021, 09:43 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ . Τι γίνεται με τα ανήλικα παιδιά ΑΜΕΑ ? ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Αυτός που έχει την επιμελεια επι της ουσίας η μητέρα εισπράτει πέραν της διατροφής και τα 
προνοιακά επιδόματα περίπου 1500 ευρώ μηνιαίως (δυο προνοιακά και σύνταξη) 
Τα προνοιακά επιδόματα είναι εξωιδρυματικά επιδόματα για να καλύπτουν τις θεραπευτικές ανάγκες του τέκνου 
(φυσιοθεραπείες εργο, λογο χειρουργικές επεμβάσεις κλπ) εφόσον δεν νοσηλεύεται και δεν του παρέχονται σε 
κάποιο ιδρυμα 
ΔυστυχώςΟυδείς έλεγχος υπάρχει για το που και πως δαπανώνται αυτά τα χρήαματα !!!! Εάν πράγματι 
δαπανώνται για τις θεραπευτικές ανάγκες του τέκνου και εάν αποταμιεύονται για τις μελλοντικές ανάγκες του 
τέκνου (θεραπευτικες χειρουργικές επεμβασεις κλπ) ή τελικά γίνονται φορέματα , καλλυντικά , επισκευες οικιών 
και κάθε ειδους άλλα πράγματα προφανώς άλλες ανάγκες . Συνεπώς ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο πρέπει 
να είναι συνδιαχειριστής ικαι να συναποφασιζουν από κοινού οι γονείς για την αξιοποίηση των προνοιακων 
επιδομάτων προς όφελος του τέκνου . 
Αφετέρου να τεθούν ασφαλιστικές δικλειδες και ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ όπως ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Της ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ το ίδιο και σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ μη απόδοσης των προνοιακών επιδοματων για τις 
πραγματικές ανάγκες του τέκνου ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 1516 . 
 
23 Μαρτίου 2021, 01:00 | Ελίνα. Αφού διευκρινιστεί με ξεκάθαρο τρόπο ποιες είναι οι «συνήθεις πράξεις 
επιμέλειας» και σε ποιες από αυτές θα μπορεί να προβαίνει ο κάθε γονέας, θα πρέπει επιπλέον να αποσαφηνιστεί 
πλήρως και ποια θα είναι η οικονομική συμμετοχή/συνεισφορά του κάθε γονέα στις πράξεις που συνεπάγονται 
κόστος π.χ. σχολεία-φροντιστήρια. Ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες ή μισά-μισά;Επίσης, 
εδώ μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα. Παραδείγματα: ο γονέας Α θέλει να βάλει το παιδί να κάνει δύο 
ξένες γλώσσες, ενώ ο γονέας Β μόνο μία. Ο γονέας Α θέλει να κάνει ιδιαίτερα στο παιδί για όλα τα μαθήματα του 
σχολείου, ενώ ο γονέας Β θέλει να το βάλει σε φροντιστήριο. Ο γονέας Α θέλει έναν σταθερό ιδιώτη παιδίατρο να 
παρακολουθεί το παιδί, ενώ ο γονέας Β θέλει να το πηγαίνει σε παιδίατρο κρατικού νοσοκομείου. Ο γονέας Α 
θέλει έναν ιδιώτη ορθοδοντικό για να βάλει σιδεράκια στο παιδί, ενώ ο γονέας Β θέλει να πάει το παιδί σε 
ορθοδοντικό του ΙΚΑ. Πώς θα λυθούν όλα αυτά και πώς θα κατανεμηθεί το κόστος; Πρέπει να υπάρξει λεπτομερής 
πρόβλεψη για όλα. 
 
22 Μαρτίου 2021, 15:21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ. Σύμφωνα με την προσθήκη της τελευταίας σειράς του 
νέου άρθρου, ο καθένας από τους δυο γονείς που ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα και επιμέλεια του 
προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους κατ’ άρθρο 1513ΑΚ, ανεξάρτητα με ποιον διαμένει το τέκνο μπορεί να 
ασκήσει αξίωση διατροφής του τέκνου κατά του άλλου γονέα! Κι εδώ θα αντιμετωπίσουμε το παράδοξο, να 
δικάζουμε αντίθετες αγωγές διατροφής του ανηλίκου από τον κάθε γονέα έναντι του άλλου, ενώ και οι δύο θα 
εκπροσωπούν, ως έχοντες την επιμέλεια, το ανήλικο τέκνο! Είναι προφανές, ότι σε τέτοια περίπτωση «σύγκρουσης 
συμφερόντων», πλέον, των γονέων με αυτά του ανηλίκου τέκνου, θα καταστεί απαραίτητος ο διορισμός 
επιτρόπου, με προηγούμενη δικαστική διαδικασία, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο και χρήμα, εις 
βάρος του ευάλωτου γονέα.Επίσης, «μένει στον αέρα» κυριολεκτικά, ποιος θα πληρώνει τα έξοδα του τέκνου 
σχετικά με την εκπαίδευσή του και την υγεία του (σχολεία, βιβλία, φροντιστήρια, γιατρούς κλπ). Ποιος δικαιούται 
τελικά σύμφωνα με το νέο νόμο να τα αξιώσει για το τέκνο του έναντι του άλλου γονέα; Σύμφωνα με τον ισχύοντα 
νόμο ο έχων την επιμέλεια γονέας δικαιούται ως αξιώσει έναντι του άλλου γονέα συμμετοχή του στην διατροφή 
του ανηλίκου τέκνου τους. Τώρα που η επιμέλεια του τέκνου θα ασκείται από κοινού, ποιος θα πληρώνει τελικά 
τα έξοδα του παιδιού και που πάει για άλλη μια φορά «το συμφέρον του τέκνου»; 
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22 Μαρτίου 2021, 07:59 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ  Οι δαπάνες του παιδιού να προσδιορίζονται 
με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των 
ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί ένας από τους δυο γονείς. Η έννοια της διατροφής 
αντικαθίσταται με την έννοια των δαπανών του παιδιού που μοιράζονται ανάλογα με τις δυνατότητες των γονέων 
και το χρόνο ανατροφής.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Η 2η παράγραφο του άρθρου 1516 να τεθεί ως εξής«Στις περιπτώσεις 
διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσεως του συμφώνου ελεύθερης 
συμβίωσης καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, η συμμετοχή των γονέων 
στις δαπάνες του ανηλίκου, ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, και σε περίπτωση διαφωνίας από το δικαστήριο 
με βάση πίνακες που καταρτίζονται κατ έτος από το υπουργείο οικονομικών και αναλόγως των αναγκών των 
ανηλίκων σύμφωνα με τις συνήθειες τους. Την αγωγή ασκεί οποιοσδήποτε από τους δυο γονείς» . 
 
20 Μαρτίου 2021, 20:29 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Δυστυχώς, με τη φράση «συνήθεις πράξεις 
επιμέλειας», μέχρι σήμερα εννοούνται σχεδόν τα πάντα εκτός από την πραγματοποίηση χειρουργικής 
επεμβάσεως ή τη διαχείριση της περιουσίας του τέκνου. Με το προτεινόμενο Άρθρο, επιβεβαιώνεται η απόλυτη 
εξουσία του γονέα με τον οποίον θα διαμένει κυρίως το παιδί, να εγγράφει το παιδί στο σχολείο και σε 
δραστηριότητες της αποκλειστικής του επιλογής, να επιλέγει μόνος του γιατρό που να αποδέχεται τις δικές του 
υποδείξεις κλπ. Ακόμη και μη συνήθεις πράξεις επιμέλειας, μπορεί για το συγκεκριμένο παιδί να έχουν ήδη 
καταστεί συνήθεις, όπως η υποβολή αιτήματος στο ΚΕΣΥ για ψυχο-εκπαιδευτική αξιολόγηση που γίνεται κάθε 
χρόνο. Στο παράδειγμα αυτό μάλιστα, η αποδοχή ή όχι της προτεινόμενης εκπαιδευτικής παρέμβασης από τους 
γονείς, που καθορίζει το είδος σχολικής φοίτησης για το επόμενο έτος, θα μπορεί κυρίως βάσει της περ. 2 -περί 
δήλωσης βούλησης- της πρώτης παραγράφου του προτεινόμενου άρθρου, να γίνεται από όποιον γονέα 
…προλάβει να πάει πρώτος στο ΚΕΣΥ και να δηλώσει πως τη δέχεται ή δεν τη δέχεται τη γνωμάτευση. 
Δημιουργείται πρόσφορο έδαφος ακόμη και για αποξενωτικές συμπεριφορές του ενός γονέα εναντίον του άλλου. 
Αυτό θα μπορούσε τουλάχιστον να βελτιωθεί πχ με περιορισμό των έως τώρα «συνήθων πράξεων επιμέλειας» 
στην πραγματικά καθημερινή φροντίδα του παιδιού. Οπωσδήποτε η λήψη της βούλησης του τέκνου δεν μπορεί 
να γίνεται από τον έναν γονέα μονάχα, αφού η γονική ισότητα απαιτεί τουλάχιστον συναπόφαση στα σοβαρά 
θέματα, όπως υγείας και εκπαίδευσης. 
 
20 Μαρτίου 2021, 09:57 | ΜΑΡΙΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΕΔΑΦΙΟ Ω Ως ΕΞΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΠΟΊΟΑΣΚΟΥΝ ΑΠΟΚΟΙΝΟΎ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ. 
 
19 Μαρτίου 2021, 23:31 | Ελίνα. Οι «συνήθεις πράξεις επιμέλειας» πρέπει να εξειδικευθούν και να αναφέρονται 
πιο συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, η επιλογή παιδιάτρου ο οποίος θα παρακολουθεί σταθερά το παιδί είναι μία 
τέτοια πράξη στην οποία ο κάθε γονέας θα μπορεί να επιχειρεί και μόνος του; Αν ναι, τότε ο κάθε γονέας θα 
επιλέγει τον δικό του παιδίατρο και θα δημιουργείται πρόβλημα. Γι’ αυτό, πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη και ρητή 
αναφορά σε ποιές πράξεις θα μπορεί ή δε θα μπορεί να προβαίνει ο κάθε γονέας. Και φυσικά να υπάρχει 
υποχρέωση για εκατέρωθεν ενημέρωση. 
 
19 Μαρτίου 2021, 20:48 | ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Προτείνεται η αντικατάσταση της διατύπωσης του Εδαφίου 
1 «Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της 
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα».με την ακόλουθη «Όταν πρόκειται για συνήθεις 
πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου που αφορούν αποκλειστικά θέματα διατροφής, ένδυσης και 
ψυχαγωγίας ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του έτερου γονέα ή 
για πράξεις, αποκλειστικά υγειονομικού ενδιαφέροντος, που έχουν επείγοντα χαρακτήρα».Με αυτή τη διατύπωση 
περιορίζονται οι περιπτώσεις αυθαίρετης εκτέλεσης ενεργειών, από τον έναν μόνο γονέα, που δύνανται να 
βλάψουν το τέκνο ή/και τα συμφέροντα αυτού. Επιπλέον, πως είναι δυνατόν, σε θέματα οικονομικά (περιουσίας, 
κλπ) που μπορεί π.χ. να έχουν παραχωρηθεί από τον μη έχοντα τη διαμονή, να αποφασίζει ο άλλος γονιός!!!! 
Ακόμα, μόνο θέματα υγείας δικαιολογούν την ανάγκη λήψης άμεσων αποφάσεων και πέραν αυτών η συμφωνία 
αμφότερων των γονέων είναι επιβεβλημένη. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 « Επιμέλεια του προσώπου – Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 1518 ΑΚ» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:04 | ΝικοςΔιαμαχη γονεων και κακοποιηση σωματικη με ασφαλιστικα και νομικα θα πρεπει 
να ειναι αμεση οταν υπαρχει αποδειξη η ψυχικη(που ΔΕΝ μπορεις να την αποδειξης μονο με αρσυ τκλησεων που 
ειμαι υπερ οταν φτανει ενα ζευγαρι στα δικαστηρια με εγκριση τους να ανοιγουν γονιος που αρνητε ειναι κατα 
του . Το ΥΠΟΜΟΝΗ που λενε οι ειδικοι εξαντλειται τι λυση θα δωσετε ?? 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Γιώργος ΓεωργιάδηςΟρθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται 
υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την 
οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεικής 
αποξένωσηςΣχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξί η διάταξη του Ν. 
1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς. 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | Δημητρα ΡοδοπουλουΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | Δημοσθένης Ραπτης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015 ΕΛΨΕ ΣΕΨ ΣΕΚ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Εμμανουέλα Πλατανακη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | Εμμανουηλ Παρτσινεβελος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Γιώργος Παρδας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
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4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Ελένη Πώς μπορεί να αποδειχθεί σε ένα δικαστήριο ότι ο ένας γονέας κατηγορεί τον 
άλλον στα παιδιά του και τους προκαλεί ψυχική φθορά και ανασφάλεια, όταν είναι ο λόγος του ενός εναντίον του 
άλλου; Άμεση στελέχωση των δικαστηρίων με ειδικούς ψυχικής υγείας. Να μπορούμε να μεγαλώσουμε ψυχικά 
υγιείς ανθρώπους 
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Κυριακη Παπαδοπουλου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
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Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Λεωνίδας ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής– Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
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παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια (πλην 
κακοποιητικών καταστάσεων φυσικά) ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ:1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι παιδική 
κακοποίηση) 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη 
Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νά’ναι ορφανά και γονείς να θρηνούν 
παιδιά που ζουν!») 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Ζιάτα Πολυξένη Ορθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται υποχρέωση 
και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την οικογένεια του, 
ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεϊκής αποξένωσης Σχετικά 
με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξεί η διάταξη του Ν. 1329/1983 και τα ορθά όρια 
που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν 
την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους 
μακριά από βία και καταναγκασμούς   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | diologoΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
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εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
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εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς  την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Ζωή Α Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»!Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | Ζαβιτσάνου Κ. Ορθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται υποχρέωση 
και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την οικογένεια του, 
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ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεϊκής αποξένωσης Σχετικά 
με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξεί η διάταξη του Ν. 1329/1983 και τα ορθά όρια 
που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν 
την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους 
μακριά από βία και καταναγκασμούς. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:08 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. 
Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 
αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η 
χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα 
ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
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μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 19:03 | ΧΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
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ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν  
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:47 | Σ.Αλ Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, 
είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε 
την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων 
αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι 
νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται 
μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν 
νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη 
δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, 
που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες 
που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην 
ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
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μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 
1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα 
συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία 
για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε 
πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική 
στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική 
κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και 
δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
 
1 Απριλίου 2021, 19:47 | Νέστορας Δημάκης Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ασκείται από κοινού από 
τους δύο γονείς και περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφήΗ επιμέλεια του τέκνου είναι υποχρέωση και δικαίωμα του 
κάθε γονιού και θα πρέπει να αφαιρείται από τον γονιό μόνο αν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι για αυτό. 
1 Απριλίου 2021, 19:28 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 2020 Αναφορές 
Κακοποίησης Παιδιών2. Διαχωρισμός ανά ιδιότητα θύτη (στη σχέση του με το θύμα / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1)ΓΟΝΕΙΣ 
(αφορά καιτους δύο) 3752)ΜΗΤΕΡΑ 3863)ΠΑΤΕΡΑΣ 1914)ΑΤΟΜΟ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
525)ΑΛΛΟ 119 ΣΥΝΟΛΟ 1123Απο τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι «γυναικείες» οργανώσεις του Κου Τσιάρα που 
αρμέγουν το Ελληνικό δημοσιο αποκρύπτουν οτι οι κακοποίησεις απο γυναίκες ειναι σε Υπερδιπλάσιο Ποσοστό 
απο αυτό των αντρών. Ουδεις βέβαια σιχυρίζεται ότι όλες οι μάνες κακοποιούν τα παιδια τους ούτε οτι όλες οι 
μητέρες αποξενώνουν τα παιδιά απο τον πατέρα.Το μεγαλύτερο ποσοστό υπερασπιστών της Κοινής επιμέλειας 
ειναι γυναίκες, με πρώτη και καλύτερη την Κλινική Ψυχολόγο Μαρία Καπερώνη, απο αυτήν ξεσκεπάστηκαν οι 
ψευτοκακοποίησεις με photoshop.Η προπαγανδα των συλλόγων του Υπουργού Τσιάρα και του Μέρα 25 
αποκαλύφθηκε με στοιχεία.Η επόμενη κίνηση των γονέων θα είναι να αναζητήσουν ευθύνες για παράβαση 
καθήκοντος, αυτό το νομοσχέδιο 
σε καμμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών και δεν έχει σκοπό να νομοθετήσει κοινή 
επιμέλεια εναλλασσόμενη κατοικία.  
1 Απριλίου 2021, 19:57 | ΑνναΟ υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. 
Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις 
γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και 
τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε 
γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε 
βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με 
αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά 
σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και 
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την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
 
1 Απριλίου 2021, 19:02 | Κωστας Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
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καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά  α αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | Αλεξανδρα Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : 
α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη 
γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της 
Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την 
υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον 
πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες 
την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών 
ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα 
ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται 
αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης 
με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
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αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων 
σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις 
αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο 
μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική 
ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, 
με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. 
Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που 
θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία 
για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε 
πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική 
στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική 
κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και 
δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
1 Απριλίου 2021, 19:06 | Μαρία μπακ.Συνεπιμελεια εδώ και τώρα πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους αυτός ο νόμος 
να σταματήσει πλέον η εκμετάλλευση των παιδιών .το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει 2 γονείς με ίσα 
ανατροφή εναλοσομενη κατοικία ίσα δικαιώματα. 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | Γαυριηλ ΤσαραςΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. 
Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα 
παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους και πρέπει 
να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η 
διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων και ΟΧΙ σε υπέρογκες και 
παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και οι τρόποι μεταφοράς των 
παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους δύο γονείς, κυρίως όταν 
υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και 
στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου εως τα μέσα Σεπτεμβριου 
δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. 
Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν 
γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η 
μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων. ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την 
χώρα μας ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 501 Απριλίου 2021, 19:48 | NAΣυμφωνώ με την προσθήκη της παραγράφου 
4 με την οποία ιδρύεται υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο 
γονέα αλλά και την οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή 
της γονεϊκής αποξένωσηςΣχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού να διατηρηθεί αυτολεξί η διάταξη 
του Ν. 1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς. 1 Απριλίου 2021, 18:02 | Χρήστος 
«καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του» Δεν επιτρέπεται να καθορίζει κανείς αυτόβουλα τον τόπο 
διαμονής του τέκνου. ΔΙΑΚΟΨΤΕ αυτές τις μετακινήσεις των τέκνων με ένα νόμο. Είναι αδιανόητο να αλλάζουν το 
σταθερό τους περιβάλλον τα τέκνα, χωρίς σοβαρότατη αιτία. 
1 Απριλίου 2021, 18:52 | Μακης ΚαταραςΘέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 
εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:51 | Μαρία Γ.Γαλετάκη Άρθρο 11 1518 προσθήκη εδαφ γ’ ΑΚ « Κάθε γονέας υποχρεούται να 
διαφυλάσσει και να ενισχύει » τις συνθήκες διαβίωσης του τέκνου, την ομαλή, απρόσκοπτη και ασφαλή κοινωνική 
οικονομική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη του, την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους 
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αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας 
έχει αποβιώσει.» 
1 Απριλίου 2021, 18:55 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 
9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:37 | Χαρης Μπαμπης Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 
1 Απριλίου 2021, 17:31 | Σταθόπουλος Διονύσιος Ορθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται 
υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την 
οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεϊκής 
αποξένωσης Σχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξεί η διάταξη του Ν. 
1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς1 Απριλίου 2021, 17:14 | Γιώργος 
ΠαρασκευόπουλοςΗ επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη 
μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του.Τόπος διαμονής του 
παιδιού οι κατοικίες και των 2 γονέων. Συνεπιμέλεια όπως πριν την διάσταση των γονέων. Αυτό διασφαλίζει το 
σεβασμό στο παιδί και το πραγματικό του συμφέρον. Και οι 2 γονείς δίπλα σε κάθε απόφαση του παιδιού τους, 
αυτό θα αποτελεί το πιο σημαντικό μάθημα ζωής του παιδιού που θα το ακολουθεί σε κάθε του βήμα. 
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1 Απριλίου 2021, 17:52 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | ΣΜΑΡΩ ΚΛ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:06 | ΙΟΥΛΙΑ ΚΛ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
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διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
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τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:41 | ΒΑΣΣΩ ΚΛ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έ ει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
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αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί  
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:19 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
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Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
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με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ  46ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 
αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η 
χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα 
ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
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ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | ΧΑΛΟΦΤΗ ΤΟΥΛΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
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αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
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διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:42 | Στελλα Ιωσηφιδου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
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τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
1 Απριλίου 2021, 16:42 | NTGR ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ  Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί 
ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
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μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις 
για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και 
τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:04 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΤ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
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στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:26 | ΧΡΥΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
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συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων 
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσ κηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά 
στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 
ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 
εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής 
άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
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Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 
αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
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ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:45 | ΣΤΕΛΙΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ1 Απριλίου 2021, 16:12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΖΑΜΠΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας 
– Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων 
του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και 
νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΖΑΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
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ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
1 Απριλίου 2021, 16:07 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
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ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:43 | ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορο yν το 
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τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:52 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:21 | ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:31 | ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΜΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου 
Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για 
όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα 
διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:54 | Αδαμ Κοτσαμπασης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
1 Απριλίου 2021, 16:52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας 
– Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων 
του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και 
νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:45 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ  
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΤΟΥΠΑ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
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εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:54 | ΣΤΟΥΠΑ ΝΤΙΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:20 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΚ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:01 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:40 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
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ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΥΧ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:43 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:01 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΙ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:35 | ΠΟΛΙΤΗ ΑΛ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:07 | ΑΛΕΞ  ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:32 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
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1 Απριλίου 2021, 16:14 | ΖΑΡΑΚΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΙΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου 
Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για 
όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα 
διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:16 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Μιχαλης Καφουρος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
1 Απριλίου 2021, 16:35 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | ΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:36 | daffy13 ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:17 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜ ΣΤΥΛ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:35 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
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1 Απριλίου 2021, 16:02 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΕΝΑ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:36 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:13 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:52 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΠΑ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:28 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:32 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 1 Απριλίου 2021, 16:05 | ΕΜΙΛΙ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:19 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | ΤΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 
Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης 
των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο 
ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
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ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις 
για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και 
τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:20 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
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τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 
αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η 
χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα 
ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:  Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
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επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:40 | ΤΡΕΛΟΘΕΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ .Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
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δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | ΠΑΝΑΘΑ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
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Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
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αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | ΖΙΟ 10ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ . Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί 
ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
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σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις 
για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και 
τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | daffy13 ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
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της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ .  Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να 
τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
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α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:37 | ΤΡΕΛΟ ΓΙΑΓΙΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΟ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
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διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ .Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
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διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:18 | ΧΑΛΟΦΤΗ ΜΕΓΑΡΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή 
διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν 
αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα 
δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση 
του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον 
άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 
Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου 
ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων 
και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ . Η 
παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
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μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 1 Απριλίου 2021, 16:47 | Βούλα Καραγιωργου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
1 Απριλίου 2021, 16:46 | ΧΑΛΟΦΤΗ ΤΟΥΛΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ . Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 
αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
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ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:10 | ΝΤΟΥΝΤΑ ΜΕΓΑΡΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
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τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:35 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
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μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου . Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 16:35 | ΒΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
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Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:06 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΙΟΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
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άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 



2948 
 

1 Απριλίου 2021, 16:44 | ΝΙΚ ΜΕΝΔ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου/. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
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οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | ΜΕΝΔΩΝΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
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διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:36 | Αναστασιος Αλτουνης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
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του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 15:41 | Μιχαλης ΜπαλατσοςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:39 | ΝΙΚΟΣ 777 ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
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επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
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ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | ΝΙΚΟΣ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
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ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου . Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:12 | Βασιλική Πρεβελάκη Άρθρο 11 Ένα ζευγάρι όταν χωρίζει,προφανώς στην συντριπτική 
πλειοψηφία,έζησε ένα χρονικό διάστημα,με σημαντικές διαφωνίες ,έλλειψη επικοινωνίας,έντονες 
διαμάχες,τσακωμούς,αποστασιοποίηση και γενικώς ένα σπίτι που θύμιζε πεδίο μάχης,με αποδέκτες τα παιδιά,τα 
οποία σίγουρα έζησαν μακροχρόνιους τσακωμούς,προστριβές και σε πολλές περιπτώσεις,ενδοοικογενειακή 
βια.Οι περιπτώσεις αυτές,είναι τόσες πολλές.όσο πολλές ήταν και περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης .οι 
οποίες,βγήκαν πρόσφατα στην δημοσιότητα.Γυναίκες κακοποιημένες,παιδιά κακοποιημένα,ψυχολογική βία,είναι 
πράγματα που συμβαίνουν δυστυχώς πολύ συχνά.Και οι γυναίκες εξακολουθούν να μην μιλούν,λόγω έλλειψης 
πόρων,επειδή φοβούνται μην κλιμακωθεί η βία σε αυτές ή τα παιδιά τους. Υπάρχουν και οι πιο λάιτ 
περιπτώσεις,που επίσης είναι πάρα πολλές.όπου οι πατεράδες απλώς αδιαφορούν για τα παιδιά τους. Πως είναι 
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δυνατόν να δοθεί συνεπιμέλεια σε αυτούς τους γονείς,όταν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταφέρουν να 
συννενοηθούν,για μια πληθώρα από ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του παιδιού,όταν έχουν 
προηγηθεί τόσο προβληματικές σχέσεις ανάμεσα στο ζευγάρι? Αναλογίζονται αυτοί που το προτείνουν τι ολέθριες 
συνέπειες θα έχει ένα τέτοιο νομοσχέδιο για τα παιδιά,αν ψηφιστεί? Μπορούν να σηκώσουν την ευθύνη για τις 
πολλές οικογένειες που ανήκουν σε αυτές τις περιπτώσεις που προανέφερα? 
 
1 Απριλίου 2021, 15:42 | Λαζαρος ΜαυροπουλοςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | Εμι Γαλανη Η έμφυλη βία και συγκεκριμένα η ενδοοικογενειακή βία έχει καταστεί για 
τις Ευρωπαίες μεταξύ 15 και 44 χρόνων η πρώτη αιτία αναπηρίας και θανάτου, αφήνοντας πίσω ακόμη και τα 
αυτοκινητικά δυστυχήματα ή τον καρκίνο Ας αναλογιστούμε, όμως και, πόσες υποθέσεις εμφυλης βιας δεν 
φτάνουν ποτέ στα δικαστήρια, πόσες γυναίκες σιωπούν κάτω από το βάρος των συνεχών απειλών και του φόβου, 
πόσες φορές η αστυνομία τις στέλνει πίσω στον κακοποιητή τους. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια είναι συχνά για 
τον πρώην σύντροφο το μέσο άσκησης εξουσίας και συνιστά νέα μορφή άσκησης βίας στο θύμα του. Ήδη πολλοί 
απειλούν τις μητέρες των παιδιών τους πως θα τους πάρουν το παιδί πριν ακόμα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Το 
δικαίωμα επίσκεψης και φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και τα παιδιά μεγάλο ρίσκο, 
θέτει τις γυναίκες θύματα βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους και κάποιες φορές τις εκθέτει σε 
αυτόν χωρίς καμία απολύτως ασφάλεια. Το συχνά λεγόμενο από τους υποστηρικτές της διά νόμου πρόβλεψης 
ισόχρονης κατανομής της επιμέλειας και στους δύο γονείς, με υποχρεωτική την εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου, ότι τούτο προβλέπεται σε διεθνή κείμενα ή σε ξένες νομοθεσίες, είναι επίσης ανακριβές. Διότι αυτό που 
πράγματι προβλέπεται διεθνώς (και δικαίως) είναι να δίνει ο νόμος τη δυνατότητα για συνεπιμέλεια και εναλλαγή 
διαμονής του τέκνου και να ενθαρρύνει σχετικώς τον δικαστή και όχι να επιβάλλει τούτο ο νόμος εκ προοιμίου… 
Η Αυστραλία, η πρώτη χώρα που εισήγαγε το 2006 τον όρο της αναγκαστικής συνεπιμέλειας στις περιπτώσεις των 
διαζυγίων και διάστασης συντρόφων, με νόμο αφαίρεσε την αναγκαστική συνεπιμέλεια, καθώς κρίθηκε 
επικίνδυνη, γιατί έδινε το δικαίωμα εργαλειοποίησης του παιδιού για κακοποίηση συντρόφων και παιδιών. Σε 
περιπτώσεις όπως αυτές ορισμένων επαρχιών του ισπανικού κράτους, όπου πρόσφατα επιχειρήθηκε να 
εφαρμοστεί η υποχρεωτικότητα στη συνεπιμέλεια (Χώρα των Βάσκων και Αραγονία), δεν εφαρμόζεται 
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υποχρεωτική συνεπιμελεια , όταν υπάρχει υποψία ενδοοικογενειακής/έμφυλης βίας ή όταν δεν υπάρχει 
προηγούμενη συμφωνία των γονέων, ενώ στην Ιταλία, με κοινωνικές συνθήκες πολύ κοντινές στη δική μας χώρα, 
αποσύρθηκε πλήρως το αντίστοιχο νομοσχεδίου, το οποίο είχε προταθεί από την ακροδεξιά Λέγκα του Βορρά και 
το λαϊκιστικό Κίνημα των 5 Αστέρων. 
Η Γαλλία νομοθετεί αναστολή του δικαιώματος γονικής μέριμνας και επικοινωνίας του κακοποιητή με το παιδί, 
από την πρώτη στιγμή της Ποινικής Δίωξης ενώ εδώ μέχρι την «αμετάκλητη» απόφαση, δηλαδή μέχρι την 
χρονοβόρα και πολυδάπανη απόφαση του Άρειου Πάγου, ο κακοποιητής θα μπορεί να παίρνει το παιδί μέχρι και 
1/3 του συνολικού χρόνου. Τα παιδιά, όμως, δεν είναι αντικείμενο ή εμπόρευμα που αν συμβεί κάποια βλάβη ή 
ζημιά σε αυτά κατά τη διάρκεια της συνεπιμέλειας, μετά θα αλλάξεις τη ρύθμιση, γιατί αποδείχτηκε ότι είναι 
επιβλαβής για το παιδί. Η Δικαιοσύνη έχει καθήκον να προστατεύσει τα παιδιά απο το ρίσκο του κινδύνου και να 
υπολογίσει τον κίνδυνο εκ των προτέρων. Μιλάμε για ανθρώπους με ίσα δικαιώματα, όπως αναγνωρίζονται στη 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και, επιπρόσθετα, στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του παιδιού. Σύμφωνα 
με τις θέσεις που καταγράφει η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος σε πρόσφατη παρέμβασή της, σε διάφορες 
ηλικιακές φάσεις των παιδιών που εχουν εναλλασσόμενη κατοικια εμφανίζουν άγχη και άλλες δυσκολίες στη 
διαχείριση της εναλλασσόμενης κατοικίας. Σε ποιο περιβάλλον ισότητας θα αναπτυχθεί και θα στεριώσει η 
υποχρεωτική συνεπιμέλεια; Η Ελλάδα είναι τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε θέματα ισότητας των 
φύλων.Επιπλέον η διάθεση του χρόνου των γυναικών στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί από το 2005 μέχρι σήμερα με 
το έμφυλο χάσμα να διογκώνεται αντί να γεφυρώνεται, καθώς το 38% των γυναικών ασχολούνται με την φροντίδα 
και την εκπαίδευση των μελών της οικογένειας τους, τουλάχιστον μια ώρα την ημέρα, ποσοστό που στους άντρες 
αγγίζει το 20%. Περίπου το 85% των γυναικών μαγειρεύουν και ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού σε σχέση 
με το 16% των ανδρών. Ειδικοί του ΟΗΕ εκτιμούν ότι το χάσμα της φτώχειας μεταξύ ανδρών και γυναικών θα 
μεγαλώσει το 2021 λόγω της οικονομικής ύφεσης. Το επερχόμενο νομοσχέδιο, όχι μόνο, δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει 
στα δικαστήρια, στα ελληνικά νοικοκυριά, στη ζωή της Ελληνίδας μητέρας, αλλά έρχεται να διπλασιάσει τα 
δικαστήρια, λόγω των εγγενών δυσλειτουργιών που επιχειρεί να νομοθετήσει, αντί να ελαφρύνει τα βάρη που 
κουβαλάει η ελληνιδα μητερα στην πλάτη της. Η μετακόμιση μπορεί να είναι αναγκαία για την εύρεση δουλειάς 
ή αναγκαστική αν μια μονογονεϊκή οικογένεια δεν μπορεί να πληρώσει το νοίκι .Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν ήδη, 
αν κάποιος γονιός χρειαστεί να μετακομίσει σε άλλη πόλη, πρέπει να πάρει την άδεια του άλλου, κάτι που τον 
καθιστά ευάλωτο αν η σχέση δεν είναι καλή.. Υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν γυναίκες και παιδιά σε χωριά ή 
πόλεις ενδεχομένως χωρίς κανένα υποστηρικτικό δικτυο . 0σον αφορά το σύνδρομο γονικής αποξένωσης 
,θεωρείται επιστημονικά αβάσιμο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ, αφού απέτυχε να περάσει τον 
καθιερωμένο έλεγχο περί αποδειξιμότητας των επιστημονικών προτύπων. Δεν αναγνωρίζεται από την 
Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία ή από οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό σώμα. Ουτε ο Ο.Η.Ε και ο Π.Ο.Υ δεν το 
αναγνωρίζει και μάλιστα εφιστά την προσοχή σε όσους χρησιμοποιούν τέτοιου είδους όρους. Σε έγγραφο τους 
που συνυπογράφουν 32 χώρες πρέπει να δίνεται προσοχή σε θέματα ενδοοικογενειακής, όταν αυτού του είδους 
οι όροι χρησιμοποιούνται μαζί, γιατί στοχεύουν στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα εγκλήματα 
που έχουν κάνει οι θύτες, προκειμένου να κερδίσουν δικαιώματα πάνω στα θύματα και να συνεχίζουν να 
εγκληματούν. 
Ο επινοητής του συνδρόμου άλλωστε ισχυριζόταν ότι δεν υπήρχε τίποτα πολύ λάθος με την παιδοφιλία, 
αιμομικτική ή μη.!! Γνωστός εμπειρογνώμονας ενδοοικογενειακής βίας, τον Jon Conte του Πανεπιστημίου της 
Ουάσινγκτον,το χαρακτηριζει ως “ίσως το πιο μη-επιστημονικό κομμάτι σκουπιδιών που έχω δει στο ακαδημαϊκό 
πεδίο στην εποχή μου”. Έγκριτες/οι ψυχίατροι και η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία συμφωνυν όταν δεν υπάρχει 
συναίνεση στη συνεπιμέλεια, το παιδί πρέπει να μείνει με τον καταλληλότερο γονέα και να έχει επικοινωνία με 
τον άλλο γονέα όσο ορίζει η/ο δικαστής κρίνοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά (όπως ισχύει μέχρι τώρα). Οποτε 
είμαστε ΥΠΕΡ της συναινετικής συνεπιμέλειας εφόσον υπάρχουν οι προδιαγραφές και η συναίνεση και των δύο 
γονέων. 
Ζηταμε: • Δημόσια και δωρεάν διαμεσολάβηση για την επίλυση των οικογενειακών διαφορών στις περιπτώσεις 
που μπορούν να επιτευχθούν συναινετικές λύσεις • Ίδρυση εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων για το 
χειρισμό των αντιδικιών, με διαδικασίες που θα προστατεύουν την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού 
• Δημόσια και δωρεάν συμβουλευτική γονέων, παρακολούθηση των παιδιών από παιδοψυχολόγους, 
παιδοψυχιάτρους, κοινωνικές/ούς λειτουργούς • Ολική αλλαγή της διαχείρισης των καταγγελιών 
ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής κακοποίησης: Εξαντλητική διερεύνησή τους σε συνθήκες ασφάλειας και 
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υποστήριξης της καταγγέλλουσας • Παροχή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους χαμηλού εισοδήματος 
χωρισμένους γονείς • Να αναλάβει το κράτος μεγάλο μέρος των δαπανών και βαρών ανατροφής με δημόσιους 
και δωρεάν παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, πρόσληψη προσωπικού για την επέκταση 
και καλύτερη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των γονέων στην αγορά 
εργασίας κ.ο.κ. • Σε περιόδους έξαρσης της κρίσης της κοινωνικής αναπαραγωγής (καθώς τέτοια κρίση βιώνουν 
πλέον και στην «κανονικότητα» οι πυρηνικές οικογένειες), όπως στην περίπτωση της πανδημίας COVID-19, ειδικό 
κρατικό/δημόσιο μηχανισμό μέριμνας για παροχή βοήθειας σε διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς στο σπίτι 
ώστε να είναι σε θέση να συνεχίζουν την αμειβόμενη εργασία τους αλλά και την κοινωνική/προσωπική τους ζωή, 
το οποίο είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της ψυχικής υγείας των ίδιων και των παιδιών. 
Τελος , δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εκκρεμούν δικαστήρια εναντίον κάποιων ενεργών μπαμπάδων για 
κακοποίηση (ανάμεσά τους αυτός που κακοποίησε την πρώην σύζυγό του στο προαύλιο του σχολείου των παιδιών 
του, μπροστά στα μάτια γονιών, παιδιών και δασκάλων στην Κέρκυρα). 
1 Απριλίου 2021, 15:46 | Αποστόλης Μαγγινας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΥΛΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣΟρθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία 
ιδρύεται υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και 
την οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεϊκής 
αποξένωσης Σχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξεί η διάταξη του Ν. 
1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς. 
1 Απριλίου 2021, 15:00 | ΑΡΓΥΡΗΣΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
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ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων Άρθρο 11 (ΑΚ 1518) 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Ορθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται υποχρέωση και στους δύο γονείς 
να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν 
ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεϊκής αποξένωσης. Σχετικά με την ανατροφή και  
. τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξεί η διάταξη του Ν. 1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, 
δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια 
του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και 
καταναγκασμούς  1 Απριλίου 2021, 15:29 | Γιωργος ΚωνσταντινιδηςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:42 | ΤΣΟΥΧΛΑΚΙ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
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Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
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οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:54 | ΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται 
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από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί  
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:22 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
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αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
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δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:57 | ΤΟΥΛΑΚΙ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
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Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:16 | ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 



2970 
 

εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
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ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. Πηγές 1 https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.691823 2 https://elpse.com/wp-
content/uploads/2020/07/ELPSE-KEIMENO-GIA-TH-SYNEPIMELEIA.pd 
 
1 Απριλίου 2021, 14:50 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 
αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η 
χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα 
ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμο νής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
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ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:06 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 
αντικαθίσταται ως εξής: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
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περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 14:07 | ΠΑΟΚΙ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
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– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:39 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
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διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:10 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΠΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
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ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η  
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:46 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΠΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
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και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:19 | ΝΙΚΟΣ ΣΤ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ 
Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό ε ιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ/ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις 
για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και 
τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
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επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:02 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
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αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:54 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΤ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 
αντικαθίσταται ως εξής: 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής 
του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά 
τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του 
τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση 
και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο 
αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 
2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην 
αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
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το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:36 | ΚΟΥΛΑ ΣΤΟΥΠΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. 
Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 
ΑΚ 
Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
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ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 
Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:16 | ΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
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δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
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Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:43 | ΜΑΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ   ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:12 | ΑΝΝΑ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
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διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
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διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:39 | ΒΑΣΣΙΛΕΙΑ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
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από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:13 | ΒΑΣΩ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
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αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
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διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:47 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
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διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:19 | ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
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συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης  συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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. 1 Απριλίου 2021, 14:44 | ΤΟΥΛΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
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οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:18 | ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
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και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη  Συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:46 | ΤΑΝΙΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
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επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. 
Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον 
ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή 
δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα 
σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση 
του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της 
διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
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ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:33 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥΆρθρο 11 (ΑΚ 1518) 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ Ορθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται υποχρέωση και στους δύο γονείς 
να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν 
ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεϊκής αποξένωσης Σχετικά με την ανατροφή και 
τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξεί η διάταξη του Ν. 1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, 
δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια 
του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και 
καταναγκασμούς. 
1 Απριλίου 2021, 14:48 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μαςΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μαςΚαταργήστε τις επαγγελματίες μανεςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
1 Απριλίου 2021, 14:44 | Στυλιανη Ισος χρονος και στους δυο γονεις των παιδιων. Μην αποκλειουμε τα παιδια 
μας απο το αυτονοητο δικαιωμα τους να μεγαλωσουν σωστα. Μην τους στερουμε το δικαιωμα αυτο. Πως μπορει 
καποιος να εχει αποψη οτι ετσι ειναι καλυτερα οταν απλα ολοι οι αλλοι δεν εχουν καν την επιλογη….και πια 
επιλογη? Του να δει το παιδακι τον πατερα του? Την μητερα του? Πως μπορει καποιος να το ακυρωνει αυτο? 
Αναμορφωση οικογενειακου δικαου αμεσα. Η Ελληνικη κοινωνια το εχει αμεσα αναγκη. Οι συνθηκες εχουν 
οριμασει απο χρονια. Καντε τα αυτονοητα πραξη.  
1 Απριλίου 2021, 13:02 | Δεσποινα Το σωστο σε εναν γαμο ειναι το 50/50. Μερικες φορες ομως αυτο δεν γινεται 
κ ο γαμος χαλαει. Απο εκει και μετα, θελει συνεπιμμελεια, ισος χρονος των παιδιων με τους γονεις τους. Δεν 
υπαρχει καλος ή κακος γονεας, οταν ολοι θελουν να συμβαλλουν στην ανατροφη των παιδιων τους. Δεν πρεπει 
να αποκλειεται κανεις απο αυτο. Γιατι μονο κακο στα παιδακια μας κανουμε. Ειμαι και εγω μανουλα και μπορω 
να καταλαβω τον πονο καποιου που δεν βλεπει το παιδι του. Που πρεπει να το επθιστρεψει στης 8μιση ακριβως 
γιατι θα φαει μηνυση. Αυτα δεν πρεπει να γινονται. Αν καποιος δεν μπορει συνεπιμμελεια λογω αποστασης, ας 
παρει κατ ελαχιστο το 1/3. Λογικο και ανθρωπινο ειναι. Τι θα πουμε αυριο στα παιδια μας? Σου στερησα τον 
πατερα σου/την μητερα σου γιατι μου εδινε το δικαιωμα ο νομος? Ποιον θα κοροιδεψουμε με αυτον τον τροπο? 
Γι αυτο ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΡΑ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 13:16 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
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μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:04 | Χ.Κ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ . ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50 . ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των 
παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονεά (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 
5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́́́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
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αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι κακοποίηση των παιδιών) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 
ΕΛΛΗΝΕΣ 
 
1 Απριλίου 2021, 12:11 | ARHS Προ ημερών ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ανταποκρινόμενος στην αποστολή του, 
αποστολή που επιτάσσει την πάταξη της γονεικής αποξένωσης, χωρίς ψευδοδιαχωρισμούς σε μητέρα & πατέρα, 
ως είναι γνωστό η γονεική αποξένωση βασανίζει και γυναίκες και άντρες, προέβη σε ενημέρωση προς τον 
επίτροπο Δικαιοσύνης της Ε.Ε«ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η εκ μέρους της Ελληνικής 
Κυβέρνησης προσπάθεια συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα 
κοινωνικά δικαιώματα οδηγεί σε ακόμα περισσότερη παραβίασή τους. Σας είναι γνωστό ότι στην Ελληνική 
Δημοκρατία δεν λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σε 
εφαρμογή ενός νομολογιακού εθίμου αποκλειστικής επιμέλειας, πάντα, κατά κανόνα, αφαιρείται ένας από τους 
γονείς από την ανατροφή των παιδιών του και τα μεγαλώνει αυτά ένας από τους γονείς, σχεδόν πάντα η μητέρα. 
Προσπαθώντας να εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις, τις πολιτικές των κρατικών οργανισμών και τις οδηγίες της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα την οδηγία 1158/2019, τη 18η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση, πριν από την ψήφιση από τη Βουλή, σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Στο 
όνομα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο νόμου φέρνει τους Έλληνες πολίτες σε χειρότερη θέση 
από αυτήν όπου βρίσκονται σήμερα. 

 Αντί να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα ανατρέφεται και από τους δύο γονείς στην περίπτωση διαζυγίου, 
διατηρείται η επιμέλεια κοινή στους γονείς, αλλά η φροντίδα του προσώπου1 υποχρεωτικά ex lege, πάντα, 
ασκείται από το «γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει».  Καταργείται η συναινετική, με σύμφωνο κοινής 
επιμέλειας, εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου αφού απαιτεί το νομοσχέδιο να οριστεί «γονέας με τον οποίο το 
παιδί διαμένει».  Αντί να εξομοιώνονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και αναγνωρίστηκαν, για 
τα παιδιά που π.χ. ο πατέρας ζήτησε να γίνουν εξετάσεις DNA συνεχίζει μόνον η μητέρα τους να τα ανατρέφει.  
Αντί ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, ο «γονέας με 
τον οποίο το παιδί διαμένει» μόνος καθορίζει τον τόπο κατοικίας του παιδιού και μόνο για τη μεταβολή του, 
αφότου ο ένας τον καθορίσει, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο γονέων.  Αντί για ανατροφή και από τους δύο 
γονείς, προβλέπεται η επικοινωνία με τον δευτερεύοντα γονέα.  Αντί να έχουν ίσες διανυκτερεύσεις με ελάχιστο 
το 35 % με κάθε γονέα, προβλέπεται κατά τεκμήριο το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας με τον ένα γονέα. 
Πρακτικά αυτό 
σημαίνει τρεις ώρες Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, δύο Σάββατα βράδυ την εβδομάδα, πέντε μέρες τις διακοπές 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δέκα μέρες το καλοκαίρι.  Χωρίς να προβλέπονται μηχανισμοί, όπως η 
εξίσου απονομή χρόνου από τη Δικαιοσύνη, τα parenting plans, οι πίνακες διατροφής τέκνων και η φιλική 
Δικαιοσύνη, προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση, που μπορεί να τη διατάξει το δικαστήριο στη μέση μιας 
δίκης αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο.Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, αντί να εφαρμοστούν οι καλές 
πρακτικές που συνιστούν διεθνείς οργανισμοί και εφαρμόζουν όλες οι χώρες, νομοθετείται μια νομολογία 
δεκαετιών, που 
θέλει την ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα, που θα λέγεται «αυτός που συνήθως το παιδί διαμένει», αντί 
γονέας με επιμέλεια, όπως σήμερα λέγεται. Η κατάσταση θυμίζει τις πρακτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στην 
είσοδό της στη ζώνη του Ευρώ. Αντί να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά στάνταρ, νομιμοποιούνται αποκλίνουσες 
εσωτερικές πρακτικές, δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, χορηγούνται ψευδή στοιχεία. Μόνο που το τίμημα 
στην περίπτωση αυτή είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου γονέων και κυρίως του παιδιού. Οι 
διεθνείς συμβάσεις συνάπτονται για να εφαρμοστούν πραγματικά και όχι προσχηματικά. Παρακαλούμε για τη 
προσοχή και τις ενέργειές σας.Η εκ μέρους σας έκφραση γνώμης κατά πόσο η επικείμενη νομοθετική αλλαγή είναι 
σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης καθώς και με τις διεθνείς συμβάσεις είναι κρίσιμη. Ελληνικό 
Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – Σύλλογος «Συνεπιμέλεια»» 
Δυστυχώς ο Σύλλογος είχε πιστέψει τα λόγια ενός συντεχνίτη Υπουργού και μίας κυβέρνησης που είχoyν 
μετατρέψει τον αποπρονατολισμό των Ελλήνων σε εθνικό σπόρ.Αυτό αποκαλύφθηκε γρήγορα και καλούμαστε 
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μετα απο 2 χρόνια να κάνουμε ότι δεν γνωρίζαμε τι θα εφερνε ο Κος Τσιάρας και ότι κάποιοι έπεσαν απο τα 
σύννεφα.Επειδή οι ανακρίβειες αυτής της κυβέρνησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΜΌ προτείνω ο σύλλογος να προσβάλει 
τις εγκληματικές διατάξεις της Κυβέρνησης στον ΟΗΕ. Το αυτό να γίνει άμεσα.Τα δύο χρόνια Τσιάρα δεν πρέπει 
να μας κάνουν να ξεχνάμε οτι αυτός ο Κύριος παραβάινει καθ ‘εξιν το διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο ατιμωρητί. Να 
ζητήσουμε να παραπεμφθεί για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Αμεσες καταγγελίες σε όλα τα Διεθνή όργανα με το 
ΟΝΟΜΑ του επάνω. 
ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ.Θυμίζω την κατάληξη Κοντονή Παρασκευόπουλου Καλογήρου, πλέον όμως δεν μας 
αρκεί μόνο να εξαφανιστεί απο το πολιτικό προσκήνιο ο Κος ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΣΙΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
1 Απριλίου 2021, 12:50 | Βανεσσα Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:49 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην  
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:21 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? 
ποιον κοροϊδεύετέ???όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα 
σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ1 Απριλίου 2021, 12:13 | δεσποινα βελανοπουλουΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 
ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:34 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟΝτρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν 
τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα 
για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην 
συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50  
1 Απριλίου 2021, 11:20 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
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πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
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που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:03 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
1 Απριλίου 2021, 11:01 | Αγγελος Ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:55 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 .Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθισ́ταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 
(…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 

των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ 
‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 
1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
 
1 Απριλίου 2021, 10:05 | Ανδρέας ΧασούνηςΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 09:12 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO .O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
1 Απριλίου 2021, 09:41 | ΑνδρέαςΤο άρθρο αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών 
ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες 
τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι 
και αν θέλουν.Δίνεται το καλύτερο κίνητρο για όλους τους μπαμπάδες !Αφού εξασφαλίζουν ότι δικαίωμα έχει 
ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός 
κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το παιδί και οι υποχρεώσεις τους απέναντί του.Να παρακαλάμε τους 
εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή 
σχολείου, θέμα υγείας?Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
1 Απριλίου 2021, 09:41 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠρέπει να γίνει κατανοητό με αυτό το Νομοθέτημα, σε γονείς ανεξαρτήτως 
φύλλου ότι απαξ και γίνουν γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν πρίν, εξειδικεύω.Κάποιοι γονείς 
επικαλούνται το δικαίωμα της καρίερας σε άλλο τόπο σαν να μην υπάρχει παιδί, σαν να μην έχει δικαίωμα το 
παιδί να επικοινωνεί με τον άλλον γονέα.Το αυτό δεν θεραπεύεται με αυτό το νομοσχέδιο, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ. 
Συνεχίζει ο γονέας με την επιμέλεια να ασκεί την απεριόριστη εξουσία του η οποία πηγάζει απο τις δικαστικές 
αποφάσεις.Ο Νομοθέτης πάλι αυθαιρετεί καθ εξιν.Ο Νομοθέτης ενώ έδινε συγκεκριμένες υποσχέσεις πριν την 
ψήφιση του Νομοσχεδίου έπραξε ακριβώς τα αντίθετα.Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Κος Υπουργός θα είχε παυθεί 
άμεσα για ασυνέπεια λόγω και έργων.Εδω το είπαμε δεν είμαστε Σουηδία αλλά βαλκάνια, και θέλει ο Κος 
Υπουργός να μας επιβάλλει δια νόμου να παραμείνουμε τριτοκοσμική χώρα.Επειδή ο Υπουργός εσφαλμένα 
θεωρεί ότι μπορεί κατα το δοκούν να αλλάζει προεκλογικές υποσχέσεις, υποσχέσεις που έπαιξαν ρόλο στην 
διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος,επειδή το θεωρώ ανούσιο να προτείνω αλλαγές κατ άρθρο σε αυτόν 
ειδικά τον Υπουργό ,ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΠΟΥ ΧΩΡΊΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΊΣ. 
1 Απριλίου 2021, 08:30 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
1 Απριλίου 2021, 08:23 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
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ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:54 | Δημητρης Καμακης1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 
6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού 
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
1 Απριλίου 2021, 07:07 | Σπύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
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που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 06:58 | Α. Σ.,Χ.Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι παιδική κακοποίηση)ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα)ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 23:23 | KEKOS ALEXIS ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
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τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
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επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
  
31 Μαρτίου 2021, 23:02 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣΟρθή η προσθήκη της 
παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού 
με τον άλλο γονέα αλλά και την οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για 
την αποφυγή της γονεϊκής αποξένωσηςΣχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξεί 
η διάταξη του Ν. 1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που 
δεν είναι παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού 
με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς. 
31 Μαρτίου 2021, 23:38 | ΑΑ ΤΕΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΛΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ . ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΝΟΜ/ΚΗΣ. ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ . ΜΑΖΙ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΘΟΠΙΥΛΟΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:27 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
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επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας.Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
 

31 Μαρτίου 2021, 22:28 | Αθανασιος Μ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση:α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:54 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ 
ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:57 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
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ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 31 Μαρτίου 2021, 22:50 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ Επιστρέφει το ν.σ. στην προσφιλή του μέθοδο της υποχρέωσης, όπου 
υποκρύπτεται και πάλι το αντιεπιστημονικό σύνδρομο της γονικής αποξένωσης, και θέτει υποχρεώσεις των 
γονέων όχι προς το παιδί, αλλά προς τον άλλο γονέα, σαν ο άλλος γονέας να μην είναι ικανός να ενισχύει την 
σχέση του με το τέκνο και τα αδέλφια, αλλά χρειάζεται συνδρομή. Οι χωρισμένες μητέρες έχουν ένα βουνό 
υποχρεώσεων, και καλά θα κάνουν οι χωρισμένοι πατεράδες να καλλιεργούν σωστά τις σχέσεις τους με τα τέκνα 
αντί να τίθενται υποχρεώσεις προς τις γυναίκες να το κάνουν αυτό, υποκρύπτοντας πίσω από την ουδέτερη 
γλώσσα και νέες υποχρεώσεις των γυναικών που έχουν το βαρύ φορτίο τους. Πολλοί χωρισμένοι πατεράδες έχουν 
την τρυφερότητα και το ενδιαφέρον για τα παιδιά τους, και δεν χρειάζεται καμία για να τα αποκτήσουν, και η 
γονεϊκότητα δε είναι υποχρέωση αλλά ευχαρίστηση, αντίθετα από όλο το πνεύμα του νομοσχεδίου, που γι’ αυτό 
το όλο πνεύμα πρέπει να αποσυρθεί. 
31 Μαρτίου 2021, 22:51 | Μαρια Γιαγια – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. 
Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
31 Μαρτίου 2021, 22:24 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
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από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
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Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:16 | Γιώργος Κ.Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ!!! 
31 Μαρτίου 2021, 22:10 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 21:47 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
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ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:53 | Ιωάννης ΤΑντικειμενικά κριτήρια διαβίωσης – Υπολογισμός ύψους διατροφής Δεν 
γίνεται πουθενά μνεία για δημιουργία αντικειμενικών κριτηρίων υπολογισμού καταβολής διατροφής κι αυτό γιατί 
δεν αξιοποιούνται τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για αντίστοιχες περιπτώσεις διαμάχης με τράπεζες για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή υπολογισμό δόσης δανείου κλπ. Όταν λοιπόν ο κατώτατος μισθός είναι 650 ευρώ 
στην Ελλάδα εμφανίζονται γονείς που καταθέτουν στο δικαστήριο ότι τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά έχουν 
μηνιαίες ανελαστικές δαπάνες 600-700 ευρώ με αποτέλεσμα ο δικαστής ως άλλος Σολομώντας να χωρίζει το ποσό 
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στα δύο και να αναγνωρίζει από τη μια πλευρά το ποσό ως υπηρεσίες και από την άλλη να διατάσσει διατροφή 
σε ανθρώπους που αδυνατούν να καλύψουν τις στοιχειώδης ανάγκες επιβίωσης οδηγώντας τους είτε στην 
εξαθλίωση είτε στην μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης με ότι αυτό συνεπάγεται. Αν το παιδί έχει πάγιες 
ανάγκες σε αυτό το ύψος δεν είναι λογικό να έχει τουλάχιστον αντίστοιχες ο γονέας που καλείται να καλύψει και 
έτερες ανάγκες; 
31 Μαρτίου 2021, 21:23 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε«Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:19 | Καλλίνα Δ.Από τη φράση «ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον οποίο 
συνήθως διαμένει» πρέπει να αφαιρεθεί το επίρρημα «συνήθως». Από μόνη της αυτή η λέξη αναιρεί την ισότητα 
μεταξύ των γονέων, τους κατατάσσει σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα και κατ’ ουσίαν παραπέμπει σε 
αποκλειστική επιμέλεια. Η κατοικία του «δευτερεύοντα» γονέα δεν είναι ξενοδοχείο, αφού στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυτός έχει διαμορφώσει κανονικό παιδικό δωμάτιο εντός αυτής. Η κατοικία του οποιουδήποτε καλού 
γονέα πρέπει να θεωρείται και κατοικία του παιδιού ακόμα και αν εκεί διαμένει 5 ή και λιγότερες ημέρες το μήνα. 
Μοναδική εξαίρεση επιβάλλεται να είναι η περίπτωση όπου κάποιος γονέας (αληθώς) κακοποιεί ή παραμελεί το 
παιδί του. Σε αυτήν την περίπτωση ο νόμος πρέπει να αντιμετωπίζει το γονέα αυτόν ως δευτερεύοντα και σε 
ακραίες περιπτώσεις να τον απομακρύνει από το παιδί.Η επικοινωνία με το παιδί πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και η κατοικία αντίστοιχα εναλλασσόμενη. Το ελάχιστο πρέπει να είναι το 35% και όχι το 
μέγιστο.Εφαρμογή άμεσα και στην χώρα μας της κοινοτικής οδηγίας 2079 του 2015 
31 Μαρτίου 2021, 21:18 | Κ.Ν.Χ.Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 21:20 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΟρθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται 
υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την 
οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεικής 
αποξένωσηςΣχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξί η διάταξη του Ν. 
1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
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παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς. 
31 Μαρτίου 2021, 20:25 | maria karampela Προστίθεται η πρόβλεψη «κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει 
και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του 
άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει». Ωστόσο τέτοια υποχρέωση δεν 
μπορεί να θεσπισθεί άνευ ετέρου. Υπάρχουν περιπτώσεις που συντρέχουν απολύτως δικαιολογημένοι λόγοι για 
τους οποίους το παιδί δεν επιθυμεί να διατηρήσει στενή ή και επιθυμεί να μην διατηρήσει καμία σχέση με τον μη  
έχοντα την επιμέλειά του γονέα και την οικογένειά του (π.χ. σε περιπτώσεις κακοποίησης, ασέλγειας, κ.α.) και κατ' 
επέκταση ο άλλος γονέας δεν μπορεί να έχει εκ του νόμου υποχρέωση να κάμψει την βούληση του παιδιού του 
και να το εκθέσει σε κίνδυνο. Αυτή η 
πρόβλεψη καταλύει την αυτοπροαίρετο της βούλησης του παιδιού και τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματά 
του, κυρίως όμως το δικαίωμα στην προσωπικότητα. Επιπρόσθετα, ως Κέντρο Διοτίμα θεωρούμε η συγκεκριμένη 
προσθήκη περί υποχρέωσης εκάστου γονέα να διαφυλάξει και να ενισχύσει τη σχέση των τέκνων με τον έτερο 
γονέα και την οικογένειά του εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του υποτιθέμενου συνδρόμου «γονεϊκής 
αποξένωσης» το οποίο σαφώς υπονοεί τη στερεοτυπική σεξιστική αντίληψη για τη δήθεν εκδικητική 
χειριστικότητα των μητέρων και έχει καταγγελθεί από την Επιτροπή Οτενιο για την Παρακολούθηση και Εφαρμογή 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ως όρος υποτιμητικός και κακοποιητικός για τις γυναίκες. Ευθύνη κάθε 
γονέα είναι πρωτίστως να οικοδομεί μια υγιή σχέση συναισθηματικής εγγύτητας με το τέκνο της/ του. Επιπλέον, 
η οριζόντια αναφορά σε υποχρέωση «διαφύλαξης» και «ενίσχυσης» της1 
σχέσης του τέκνου με τον άλλον γονέα είναι προβληματική στις περιπτώσεις που ο άλλος  γονέας δεν ενεργεί, 
παρότι εξίσου οφείλει, προς την ίδια κατεύθυνση! Η διάταξη αυτή θα γεννήσει σωρεία νέων δικών, 
υπερφορτώνοντας τα Δικαστήρια όλης της χώρας (με δεδομένο μάλιστα ότι καλύπτει και τις εκκρεμείς υποθέσεις), 
ιδίως εν όψει της νέας διάταξης του άρθρ. 1532 ΑΚ. Σύμφωνα με το Κέντρο Διοτίμα, κρίνεται ορθότερο να 
θεσπιστεί υποχρέωση παράλειψης κάθε αδικαιολόγητης πράξης που αποσκοπεί στην υπονόμευση της σχέσης του 
τέκνου με τον έτερο γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 19:10 | Μ.Ε Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και 
προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. Αφαίρεση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική́ απόφαση. 
31 Μαρτίου 2021, 18:05 | ΜαρίαΗ συγκεκριμένη προσθήκη περί υποχρέωσης εκάστου γονέα να διαφυλάξει και 
να ενισχύσει τη σχέση των τέκνων με τον έτερο γονέα και την οικογένειά του εντάσσεται στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης του υποτιθέμενου συνδρόμου «γονεϊκής αποξένωσης» το οποίο σαφώς υπονοεί τη στερεοτυπική 
σεξιστική αντίληψη για τη δήθεν εκδικητική χειριστικότητα των μητέρων και έχει καταγγελθεί από την Επιτροπή 
Οτενιο για την Παρακολούθηση και Εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ως όρος υποτιμητικός και 
κακοποιητικός για τις γυναίκες. Ευθύνη κάθε γονέα είναι πρωτίστως να οικοδομεί μια υγιή σχέση 
συναισθηματικής εγγύτητας με το τέκνο της/ του. Επιπλέον, η οριζόντια αναφορά σε υποχρέωση «διαφύλαξης» 
και «ενίσχυσης» της σχέσης του τέκνου με τον άλλον γονέα είναι προβληματική στις περιπτώσεις που ο άλλος 
γονέας δεν ενεργεί, παρότι εξίσου οφείλει, προς την ίδια κατεύθυνση! Η διάταξη αυτή θα γεννήσει σωρεία νέων 
δικών, υπερφορτώνοντας τα Δικαστήρια όλης της χώρας (με δεδομένο μάλιστα ότι καλύπτει και τις εκκρεμείς 
υποθέσεις), ιδίως εν όψει της νέας διάταξης του άρθρ. 1532 ΑΚ. Να θεσπιστεί υποχρέωση παράλειψης κάθε 
αδικαιολόγητης πράξης που αποσκοπεί στην υπονόμευση της σχέσης του τέκνου με τον έτερο γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 18:46 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ.ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
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συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:39 | Γρυλλάκη Ευδοκία Επιμέλεια του προσώπου Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου 
περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον 
προσδιορισμό του τόπου διαμονής του, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ Ή ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:49 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ  
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
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επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα31 Μαρτίου 2021, 17:38 | ανώνυμοςΡητά θα έπρεπε να απαγορεύεται η απαξιωτική αναφορά στον έτερο 
γονέα μπροστά στα τέκνα, καθώς και η κατηγορία αυτού. Θα έπρεπε να απαγορεύεται διά νόμου γιατί αποτελεί 
έγκλημα εναντίον των τέκνων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:35 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ Προστίθεται η πρόβλεψη «κάθε γονέας υποχρεούται να 
διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την 
οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει». Ωστόσο τέτοια 
υποχρέωση δεν μπορεί να θεσπισθεί άνευ ετέρου. Υπάρχουν περιπτώσεις που συντρέχουν απολύτως 
δικαιολογημένοι λόγοι για τους οποίους το παιδί δεν επιθυμεί να διατηρήσει στενή ή και επιθυμεί να μην 
διατηρήσει καμία σχέση με τον μη έχοντα την επιμέλειά του γονέα και την οικογένειά του (π.χ. σε περιπτώσεις 
κακοποίησης, ασέλγειας, κ.α.) και κατ’ επέκταση ο άλλος γονέας δεν μπορεί να έχει εκ του νόμου υποχρέωση να 
κάμψει την βούληση του παιδιού του και να το εκθέσει σε κίνδυνο. Αυτή η πρόβλεψη καταλύει την αυτοπροαίρετο 
της βούλησης του παιδιού και τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματά του, κυρίως όμως το δικαίωμα στην 
προσωπικότητα. Επιπρόσθετα, ως Κέντρο Διοτίμα θεωρούμε η συγκεκριμένη προσθήκη περί υποχρέωσης 
εκάστου γονέα να διαφυλάξει και να ενισχύσει τη σχέση των τέκνων με τον έτερο γονέα και την οικογένειά του 
εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του υποτιθέμενου συνδρόμου «γονεϊκής αποξένωσης» το οποίο 
σαφώς υπονοεί τη στερεοτυπική σεξιστική αντίληψη για τη δήθεν εκδικητική χειριστικότητα των μητέρων και έχει 
καταγγελθεί από την Επιτροπή Οτενιο για την Παρακολούθηση και Εφαρμογή της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης ως όρος υποτιμητικός και κακοποιητικός για τις γυναίκες. Ευθύνη κάθε γονέα είναι 
πρωτίστως να οικοδομεί μια υγιή σχέση συναισθηματικής εγγύτητας με το τέκνο της/ του. Επιπλέον, η οριζόντια 
αναφορά σε υποχρέωση «διαφύλαξης» και «ενίσχυσης» της σχέσης του τέκνου με τον άλλον γονέα είναι 
προβληματική στις περιπτώσεις που ο άλλος γονέας δεν ενεργεί, παρότι εξίσου οφείλει, προς την ίδια 
κατεύθυνση! Η διάταξη αυτή θα γεννήσει σωρεία νέων δικών, υπερφορτώνοντας τα Δικαστήρια όλης της χώρας 
(με δεδομένο μάλιστα ότι καλύπτει και τις εκκρεμείς υποθέσεις), ιδίως εν όψει της νέας διάταξης του άρθρ. 1532 
ΑΚ. Σύμφωνα με το Κέντρο Διοτίμα, κρίνεται ορθότερο να θεσπιστεί υποχρέωση παράλειψης κάθε αδικαιολόγητης 
πράξης που αποσκοπεί στην υπονόμευση της σχέσης του τέκνου με τον έτερο γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:14 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ.ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
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παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 

31 Μαρτίου 2021, 14:15 | TRLOGI3➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
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συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
31 Μαρτίου 2021, 14:52 | Κατερίνα Με αυτό το νόμο και αυτη τη διάταξη, θα έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στις 
σημαντικές αποφάσεις του παιδιού ακόμα και ένα αδιάφορος πατέρας.Οπως γινόταν και παλιά δηλαδή.Μην μας 
γυρίσετε χρόνια πίσω.Οι πατεράδες που στέκονται σαν πατέρες έχουν και το χρόνο και το σεβασμό των παιδιών 
τους, δεν χρειάζεται νόμος για αυτό. 
 31 Μαρτίου 2021, 14:33 | μανια κ .Προστίθεται η πρόβλεψη «κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να 
ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου 
γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει». Ωστόσο τέτοια υποχρέωση δεν μπορεί 
να θεσπισθεί άνευ ετέρου. Υπάρχουν περιπτώσεις που συντρέχουν απολύτως δικαιολογημένοι λόγοι για τους 
οποίους το παιδί δεν επιθυμεί να διατηρήσει στενή ή και επιθυμεί να μην διατηρήσει καμία σχέση με τον μη 
έχοντα την επιμέλειά του γονέα και την οικογένειά του (π.χ. σε περιπτώσεις κακοποίησης, ασέλγειας, κ.α.) και κατ' 
επέκταση ο άλλος γονέας δεν μπορεί να έχει εκ του νόμου υποχρέωση να κάμψει την βούληση του παιδιού του 
και να το εκθέσει σε κίνδυνο. Αυτή η πρόβλεψη καταλύει την αυτοπροαίρετο της βούλησης του παιδιού και τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματά του, κυρίως όμως το δικαίωμα στην προσωπικότητα. Επιπρόσθετα, ως 
Κέντρο Διοτίμα θεωρούμε η συγκεκριμένη προσθήκη περί υποχρέωσης εκάστου γονέα να διαφυλάξει και να 
ενισχύσει τη σχέση των τέκνων με τον έτερο γονέα και την οικογένειά του εντάσσεται στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης του υποτιθέμενου 
συνδρόμου «γονεϊκής αποξένωσης» το οποίο σαφώς υπονοεί τη στερεοτυπική σεξιστική αντίληψη για τη δήθεν 
εκδικητική χειριστικότητα των μητέρων και έχει καταγγελθεί από την Επιτροπή Οτενιο για την Παρακολούθηση 
και Εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ως όρος υποτιμητικός και κακοποιητικός για τις γυναίκες. 
Ευθύνη κάθε γονέα είναι πρωτίστως να οικοδομεί μια υγιή σχέση συναισθηματικής εγγύτητας με το τέκνο της/ 
του. Επιπλέον, η οριζόντια αναφορά σε υποχρέωση «διαφύλαξης» και «ενίσχυσης» της1 
σχέσης του τέκνου με τον άλλον γονέα είναι προβληματική στις περιπτώσεις που ο άλλος γονέας δεν ενεργεί, 
παρότι εξίσου οφείλει, προς την ίδια κατεύθυνση! Η διάταξη αυτή θα γεννήσει σωρεία νέων δικών, 
υπερφορτώνοντας τα Δικαστήρια όλης της χώρας (με δεδομένο μάλιστα ότι καλύπτει και τις εκκρεμείς υποθέσεις), 
ιδίως εν όψει της νέας διάταξης του άρθρ. 1532 ΑΚ. Σύμφωνα με το Κέντρο Διοτίμα, κρίνεται ορθότερο να 
θεσπιστεί υποχρέωση παράλειψης κάθε αδικαιολόγητης πράξης που αποσκοπεί στην υπονόμευση της σχέσης του 
τέκνου με τον έτερο γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:54 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ορθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία 
ιδρύεται υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και 
την οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεικής 
αποξένωσης Σχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξί η διάταξη του Ν. 
1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς. 
31 Μαρτίου 2021, 13:23 | Βασιλης ΑδαμοπουλοςΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής– 
Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, 
για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα 
διαζύγια . (πλην κακοποιητικών καταστάσεων φυσικά)ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι 
παιδική κακοποίηση) 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα 
Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να 
θρηνούν παιδιά που ζουν!») 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 
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ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 13:51 | ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σταματήστε τη γονική αποξένωση που υφίσταται ο μη έχον την 
επιμέλεια γονέας.Σταματήστε την ψυχολογική βία που ασκείται στα παιδιά που δεν τα αφήνουν να δουν ούτε καν 
να επικοινωνήσουν με τον μη έχον την επιμέλεια γονέα.Σταματήστε να δίνετε τη δυνατότητα δικαστή και 
εκτελεστή στον ένα γονέα κατά του άλλου με βασικό θύμα τα παιδιά και των σχέσεων με τον μη έχον την επιμέλεια 
γονέα.Αντιμετωπίζετε τον χωρισμένο πατέρα με τον ποιο σκληρό ρατσισμό.Σεβαστείτε το δικαίωμα του παιδιού 
να έχει κοντά του ενεργούς στη ζωή του και τους 2 γονείς.Συνεπιμέλεια με ανταλλακτική κατοικία τώρα.Η Ελλάδα 
είναι ευρωπαϊκή χώρα μην την κρατάτε στο παρελθόν. 

31 Μαρτίου 2021, 13:04 | EYGENIA➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:04 | LAMPROS➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
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ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:29 | GIROY LA➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
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διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:48 | DIMIS13➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:57 | GLKL➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
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των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:18 | ΝΤΙΝΙΟ 44➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
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τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:28 | ΜΑΝΟΣ 77➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 

31 Μαρτίου 2021, 13:54 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ12➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
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γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συν λικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…)2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
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επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 

31 Μαρτίου 2021, 13:20 | ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΟΣ➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:28 | ΜΑΡΙΟΣ 7➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
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γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:45 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΠ➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
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επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:07 | ΘΑΝΟΣ➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:34 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ ΞΑΔΕΡΦΟΣ➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
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γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:17 | TASOPOYLOS➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 



3041 
 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:37 | THANOS➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:52 | GKLAR➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
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επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:34 | ΔημήτρηςΗ αποκλειστική επιμέλεια ανηλίκων τέκνων πρέπει να δίνεται στον γονέα που 
είναι ικανός να την ασκήσει μόνος του όχι φορτώνοντας τα παιδιά στην γιαγιά/παππού θεία/θειο. και να επιδιώκει 
η επαφή – επικοινωνία με τον άλλο γονέα να είναι εάν είναι δυνατόν και καθημερινά όχι όπως σήμερα μου δίνεις 
μεγαλύτερη διατροφή εάν θες να δεις το παιδί σου. 

31 Μαρτίου 2021, 13:07 | ΤΡ3ΜΑΝ➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 



3043 
 

επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:29 | ΝΤΙΜΙΣ13➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:15 | ΠΟΛΙΤΗ➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 
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πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:01 | ΜΠΙΛΑΚΙ➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:56 | ΤΣΟΥΧΛΙ➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:13 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
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επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:20 | ΤΑΝΑΚΙ➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
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31 Μαρτίου 2021, 13:51 | ΤΑΝΙΑ➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:14 | ΝΙΚΟΣ 89➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
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επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:32 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ➢‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
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31 Μαρτίου 2021, 13:53 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 96➢ ‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:16 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
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επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:40 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
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31 Μαρτίου 2021, 13:06 | ΚΑΡΑΓΙΩ 92➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:20 | ΣΤΟΥΠΑ 74➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
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επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

3 1 Μαρτίου 2021, 13:56 | ΣΤΕΛΙΟΣ 77➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
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31 Μαρτίου 2021, 13:22 | Γιωργος Αγγελιδης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής– 
Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, 
για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα 
διαζύγια (πλην κακοποιητικών καταστάσεων φυσικά)ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι 
παιδική κακοποίηση) 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα 
Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να 
θρηνούν παιδιά που ζουν!») 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 

31 Μαρτίου 2021, 13:18 | ΕΜΙΛΙΤΣΑ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:48 | ΕΜΙΛΑΚΙ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 



3054 
 

είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:09 | ΜΠΟΥΛ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
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συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:26 | ΜΑΡΙΟΣ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:47 | ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
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ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 13:33 | ΓΕΡΟΣΤΑ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
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τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:51 | ΣΤΑΥΡΟΣ 83➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:43 | GEROS➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
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άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:55 | STAVROS➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:15 | STAUROS➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:24 | MARIOS➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
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επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:49 | mpoyl➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
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31 Μαρτίου 2021, 12:14 | ANGELIKI➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:49 | NIKOLAS➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
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Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:21 | ΓΙΩΡΓΟΣ 88➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:35 | ΛΕΒΑΝΤAKI➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
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φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:03 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
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«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:31 | ΕΜΙΛΙ 77➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:37 | STELIOS➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
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κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:09 | ΜΗΤΣΟΣ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
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συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:37 | ΧΙΟΣ 13➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:02 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΣ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
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ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 

31 Μαρτίου 2021, 12:14 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ➢ ‘‘‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
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τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
31 Μαρτίου 2021, 09:00 | ΝΙΚΟΣΕίμαι παππούς 2 κοριτσιών που έχω να τα δώ ,όπως και η μητέρα τους ,η γιαγιά 
τους και όλοι οι συγγενείς ,φίλοι ,νονοί 5 χρόνια. Ο τοξικός πατέρας τα έστρεψε εναντίον της μάνας και 
συνακόλουθα εναντίον όλων γιατί δεν τον άντεχε άλλο και αυτός για εκδίκηση εφάρμοσε στυγνή αποξένωση. 
Κανενός δικαστή το αυτί δεν ίδρωσε που δεν εφάρμοζε τις δικαστικές αποφάσεις για επικοινωνία. Για αυτό τον 
λόγο πρέπει να τιμωρείται πάραυτα η γονική αποξένωση και να θεσπιστεί υποχρέωση συνεπιμέλειας 50-50 για 
να πάψουν τα παιδιά μα είναι κτήμα των αποξενωτών και χειραγωγημένα. Κράτος στο οποίο οι δικαστικές 
αποφάσεις δεν γίνονται σεβαστές και δεν εφαρμόζονται δεν είναι κράτος δικαίου αλλά κράτος ανομίας. 
31 Μαρτίου 2021, 09:02 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΦΗΣΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με  
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 09:08 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής– Ίσου 
Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για 
όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια 
(πλην κακοποιητικών καταστάσεων φυσικά)ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι παιδική 
κακοποίηση) 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη 
Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν 
παιδιά που ζουν!») 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 



3069 
 

Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 09:51 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥΕδώ μπαίνουν και σωφρονιστικά μέτρα για τα παιδιά, απαράδεκτο, να 
εκφράζει ο νόμος τέτοιες απόψεις και να διαπαιδαγωγεί τους γονείς με τον αυταρχισμό. Επίσης, ο λέει ότι ο κάθε 
γονέας πρέπει να καλλιεργεί τη σχέση με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του, παραπέμποντας επίσης και σε 
αυτό το άρθρο, όπως και σε άλλα, στο αντιεπιστημονικό και καταδικασμένο από τη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα σύνδρομο της γονικής αποξένωσης, υπονοώντας ότι αν κάποιο παιδί δεν θέλει σχέσεις με τον άλλο 
γονέα ή την οικογένειά του, φταίει ο ένας γονέας. Κι εδώ ένας αυταρχισμός και μια επιβολή από το νόμο για το τι 
πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι στις σχέσεις τους, όπου κυρίως φωτογραφίζονται οι γυναίκες ως αυτές που 
διαρρηγνύουν τους δεσμούς των παιδιών με τον πατέρα. Ουδέν ψευδέστερον. Φαίνεται και από εδώ πόσο 
αχρείαστος είναι αυτός ο νόμος που βάζει διαρκώς νέες επιβολές. Αν ψηφιστεί, τα δικαστήρια θα πάρουν φωτιά 
με τις προσφυγές για το θέμα αυτό.  
31 Μαρτίου 2021, 07:56 | Β.Θ.Καμία συνεπιμέλεια σε καταδικασμένους για βία. 
31 Μαρτίου 2021, 02:14 | Θ. ΖιάκαΟι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) οι οποίοι εξέτασαν ατομικούς, 
οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών μετά το 
διαζύγιο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η μετακόμιση 
σε νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή προσαρμογή του 
παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή εχθρότητα και η δυσκολία 
προσαρμογής των γονέων». Συνεπώς, σε μια συγκρουσιακή διάσπαση συμβίωσης, όπου εκτός από τις σωματικές 
βλάβες, έχει επέλθει και εξακολουθητικά έντονη ψυχολογική βία και εκβιασμός του τύπου: «θα σε καταστρέψω, 
δεν θα ξαναδεις τα παιδιά ποτέ ξανα, εάν τολμήσεις τα πάρεις και φύγεις» και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των 
παιδιών, πώς θα μπορέσουν να ξεπεραστούν, ώστε να οδηγηθεί το πρώην ζευγάρι σε πολιτισμένο καθορισμό της 
επιμέλειας των τέκνων; Έχετε διερωτηθεί ΤΙ σημαίνει κακοποιητικός σύντροφος; Ιδού, ενδεικτικά:  Στις 
28/11/2019 η 31χρονη Κλειώ, ΑΜΕΑ, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 40χρονο φίλο της μέσα στο σπίτι τους 
στον Κατσαμπά Ηρακλείου Κρήτης.  Στις 22/12/2019 η 33χρονη Αδαμαντία δολοφονήθηκε από τον 54χρονο 
σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους, όπου βρίσκονταν 
και το 4χρονο παιδί τους, στη Νέα Αλικαρνασσό Κρήτης.  Στις 23/01/2020 μια 50χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε 
από τον 48χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του κι αυτοκτόνησε με το 
ίδιο όπλο μέσα στο σπίτι τους στην Μακρακώμη Φθιώτιδας. Στις 18/08/2020 μια 52χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε 
από τον 60χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους 
στην Παναγία Καλαμπάκας, όπου ζούσαν με τα 3 παιδιά τους.  Στις 26/10/2020 μια 37χρονη γυναίκα 
δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην Καλλιθέα, όπου ζούσαν με τις 2 κόρες τους. 

 Στις 22/11/2020 μια 44χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 44χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με 
την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους στον Πύργο Διρού Μάνης, όπου ζούσαν με τα 2 παιδιά τους.31 
Μαρτίου 2021, 00:10 | Φωτιος ΑγγελοπουλοςΗ Διατροφή που θα δίδεται να ελέγχεται στο 80% της με αποδείξεις, 
ή να δίδεται μέσω πιστωτικής κάρτας. Τα έξοδα του παιδιού πρεπει ι να είναι γνωστα και στους δύο γονείς και να 
τα επιβαρύνονται σύμφωνα με τις δυνατότητες τουςΜε τον νομο που προοθηται ο πατερας ειναι ικανος να εχει 
το παιδι 10 μερες το μηνα … αλλα οχι 15 ??Ποιον νομιζεται οτι κοροηδευετε?? ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ?? 
30 Μαρτίου 2021, 23:30 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 23:36 | Παναγιωτης ΑβραμηςΆρθρο 1518 Επιμέλεια του προσώπου. Η επιμέλεια του 
προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, 
καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει ότι το δικαστήριο 
επιζητεί με τις αποφάσεις του την από ΚΟΙΝΟΥ και ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ του τέκνου και από τους δύο γονείς, με 
εξαίρεση: α) την περίπτωση κακής άσκησης, β) την περίπτωση αδυναμίας, γ) την περίπτωση άλλης συμφωνίας 
των γονέων. Τόπος κατοικίας του ανηλίκου είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα 
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σ’ αυτή το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του εκτός και αν αυτό δεν είναι δυνατόν 
λόγω άλλης συμφωνίας των γονέων. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο δεν μπορεί να διαμένει λιγότερο από το 1/3 των 
ημερών ενός έτους με κάθε έναν από τους γονείς του. 
Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με 
κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά 
είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Κατά τη μόρφωση και την 
επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. 
Γι’ αυτό τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή 
αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών. Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να 
ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου 
γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει.». Όπου υπάρχει ο όρος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ να 
αντικατασταθεί με τον όρο ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ. Και οι δύο γονείς από 50-50 σε όλα για τα παιδιά τους ! 
30 Μαρτίου 2021, 23:53 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΗ 
προτεινόμενη προσθήκη της θέσπισης υποχρέωσης εκάστου γονέα να διαφυλάξει και να ενισχύσει τη σχέση των 
τέκνων με τον έτερο γονέα και την οικογένειά του εισάγει ένα πρωθύστερο σχήμα, καθώς η διαφύλαξη και 
οικοδόμηση ουσιαστικής σχέσης με το τέκνο και συναισθηματικής εγγύτητας με αυτό, που είναι προς το συμφέρον 
του παιδιού, αποτελεί ευθύνη εκάστου γονέα πρωτίστως. 
30 Μαρτίου 2021, 22:16 | Κωστας σαμαραςΟρθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται 
υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την 
οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεικής 
αποξένωσηςΣχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξί η διάταξη του Ν. 
1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς 
30 Μαρτίου 2021, 21:31 | Γιώργος ΔικαίοςΕπειδή ο νόμος είναι πολύ ασαφής, δεν εξειδικεύει ζητήματα,επειδή 
σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις μέχρι τώρα αναφέρόταν η υποχρέωση του γονέα που έχει την επιμέλεια να 
διευκολύνει την επικοινωνία αλλά η μη συμμόρφωση δεν επέφερε ΟΥΔΕΜΙΑ ΤΙΜΩΡΊΑ επι τω πρακτέω,για αυτό 
και ουδείς γονέας διευκόλυνε την επικοινωνία.Επειδή ο δικαστής καλείτε να παίξει τον οικονομολόγο και να 
υπολογίσει το 1/3 σε ανύπαρκτα εισοδήματα ακόμα και ανέργου, οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης λαμβάνονται 
υπόψιν μόνο για άμυνα απέναντι στις τράπεζες, στις διατροφές έχουμε άλλο καθεστώς. Εκει ο πατέρας δεν έχει 
ελάχιστο επιπεδο διαβίωσης, το συμφέρον του τέκνου ειναι η εκδοση απογράφου και να μετατραπεί ο πατέρας 
του σε άστεγο..επειδή ο δικαστής καλέιται να παίξει τον παιδοψυχολόγο και αποφάσίζει μέσα σε μία μέρα να 
πετάει πατεράδες εξώ απο το ίδιο τους το σπίτι με μία προσωρινή εντολή μετοίκησης διότι επιβαρύνουν τον 
ψυχισμό των ανηλίκων, επειδή η όλη συμπεριφορά σας δεν ειναι μόνο παράνομη και μη συμβατή με την ΕΣΔΑ και 
την ΔΣΔΠ αλλά και πλήρως αντισυνταγματική, επειδή το νομοσχέδιο φτιάχτηκε με σκοπό να συνεχίσει να 
εξυπηρετεί τα έσοδα των δικηγορικών συλλόγων, Πρέπει να επέμβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άμεσα. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 21:21 | M.MΠροστίθεται η πρόβλεψη «κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να 
ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου 
γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει». Ωστόσο τέτοια υποχρέωση δεν μπορεί 
να θεσπισθεί άνευ ετέρου. Υπάρχουν περιπτώσεις που συντρέχουν απολύτως δικαιολογημένοι λόγοι για τους 
οποίους το παιδί δεν επιθυμεί να διατηρήσει στενή ή και επιθυμεί να μην διατηρήσει καμία σχέση με τον μη 
έχοντα την επιμέλειά του γονέα και την οικογένειά του (π.χ. σε περιπτώσεις κακοποίησης, ασέλγειας, κ.α.) και κατ’ 
επέκταση ο άλλος γονέας δεν μπορεί να έχει εκ του νόμου υποχρέωση να κάμψει την βούληση του παιδιού του 
και να το εκθέσει σε κίνδυνο. Αυτή η πρόβλεψη καταλύει την αυτοπροαίρετο της βούλησης του παιδιού και τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματά του, κυρίως όμως το δικαίωμα στην προσωπικότητα. Επιπρόσθετα, ως 
Κέντρο Διοτίμα θεωρούμε η συγκεκριμένη προσθήκη περί υποχρέωσης εκάστου γονέα να διαφυλάξει και να 
ενισχύσει τη σχέση των τέκνων με τον έτερο γονέα και την οικογένειά του εντάσσεται στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης του υποτιθέμενου συνδρόμου «γονεϊκής αποξένωσης» το οποίο σαφώς υπονοεί τη στερεοτυπική 
σεξιστική αντίληψη για τη δήθεν εκδικητική χειριστικότητα των μητέρων και έχει καταγγελθεί από την Επιτροπή 
Οτενιο για την Παρακολούθηση και Εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ως όρος υποτιμητικός και 
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κακοποιητικός για τις γυναίκες. Ευθύνη κάθε γονέα είναι πρωτίστως να οικοδομεί μια υγιή σχέση 
συναισθηματικής εγγύτητας με το τέκνο της/ του. Επιπλέον, η οριζόντια αναφορά σε υποχρέωση «διαφύλαξης» 
και «ενίσχυσης» της σχέσης του τέκνου με τον άλλον γονέα είναι προβληματική στις περιπτώσεις που ο άλλος 
γονέας δεν ενεργεί, παρότι εξίσου οφείλει, προς την ίδια κατεύθυνση! Η διάταξη αυτή θα γεννήσει σωρεία νέων 
δικών, υπερφορτώνοντας τα Δικαστήρια όλης της χώρας (με δεδομένο μάλιστα ότι καλύπτει και τις εκκρεμείς 
υποθέσεις), ιδίως εν όψει της νέας διάταξης του άρθρ. 1532 ΑΚ. Σύμφωνα με το Κέντρο Διοτίμα, κρίνεται ορθότερο 
να θεσπιστεί υποχρέωση παράλειψης κάθε αδικαιολόγητης πράξης που αποσκοπεί στην υπονόμευση της σχέσης 
του τέκνου με τον έτερο γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 20:38 | ΧΑΡΗΣΟρθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται υποχρέωση και 
στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την οικογένεια του, ιδίως 
αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεϊκής αποξένωσης Σχετικά με 
την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξεί η διάταξη του Ν. 1329/1983 και τα ορθά όρια 
που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν 
την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους 
μακριά από βία και καταναγκασμούς. 
30 Μαρτίου 2021, 19:39 | Ιωάννα Τιμωρεί η πολιτεία τα παιδιά που καταγγέλλουν κακοποίηση; Από τον Γιώργο 
Νικολαΐδη, Ψυχίατρο και Διευθυντή Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 
Προ λίγων ημερών δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την 
άσκηση της γονεϊκής μέριμνας, νομοσχέδιο που είναι περισσότερο γνωστό ως «συνεπιμέλεια» καθώς εισάγει για 
πρώτη φορά την υποχρεωτική συνεπιμέλεια των παιδιών των χωρισμένων γονιών καθιερώνοντας υποχρέωση 
διαμονής των ανηλίκων κατά τα 2/3 του χρόνου στον έναν και κατά το 1/3 του χρόνου στον άλλο γονέα τους. 
Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων ένθεν κακείθεν. Ωστόσο μια από τις ρυθμίσεις που 
εμπεριέχει μοιάζει να έχει ξεχωριστή σημασία. Το Άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο 
αντικαθιστά το Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» 
(δηλαδή τον διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 2/3-1/3) «είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής». Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι αν ο ένας γονέας έχει κατηγορηθεί για 
εγκλήματα κατά του παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική απόφαση να γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να 
αναιρεθεί ο κανόνας του «2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση θεωρείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα 
ένδικα μέσα – στην πράξη «αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η 
πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν. Μια υπόθεση κακοποίησης 
παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να 
τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα 
παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να 
περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. 
30 Μαρτίου 2021, 19:40 | Δημητρης Δ.Από τη φράση «ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα με τον 
οποίο συνήθως διαμένει» πρέπει να αφαιρεθεί το επίρρημα «συνήθως». Από μόνη της αυτή η λέξη αναιρεί την 
ισότητα μεταξύ των γονέων, τους κατατάσσει σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα και κατ’ ουσίαν παραπέμπει σε 
αποκλειστική επιμέλεια. Η κατοικία του «δευτερεύοντα» γονέα δεν είναι ξενοδοχείο, αφού στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυτός έχει διαμορφώσει κανονικό παιδικό δωμάτιο εντός αυτής. Η κατοικία του οποιουδήποτε καλού 
γονέα πρέπει να θεωρείται και κατοικία του παιδιού ακόμα και αν εκεί διαμένει 5 ή και λιγότερες ημέρες το μήνα. 
Μοναδική εξαίρεση επιβάλλεται να είναι η περίπτωση όπου κάποιος γονέας (αληθώς) κακοποιεί ή παραμελεί το 
παιδί του. Σε αυτήν την περίπτωση ο νόμος πρέπει να αντιμετωπίζει το γονέα αυτόν ως δευτερεύοντα και σε 
ακραίες περιπτώσεις να τον απομακρύνει από το παιδί.Η επικοινωνία με το παιδί πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ και η κατοικία αντίστοιχα εναλλασσόμενη. Το ελάχιστο πρέπει να είναι το 35% και όχι το 
μέγιστο.Εφαρμογή άμεσα και στην χώρα μας της κοινοτικής οδηγίας 2079 του 2015 
30 Μαρτίου 2021, 18:32 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.Συνεπιμελ́εια – Ίσος Χρόνος 50/50 και Εναλλασσόμενη Κατοικία με κατοικία 
του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
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,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ!!!! 
30 Μαρτίου 2021, 18:45 | Εύα Π. Στο εν λόγω νομοσχέδιο πλήττεται η παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού 
δικαίου, που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη 
λύση του γάμου. Αντίθετα, το παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και 
τις ορέξεις…) γονέων που αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να 
εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το ν/σ θωρακίζει το 
τεκμήριο επικοινωνίας ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να 
καταστεί η δικαστική απόφαση αμετάκλητη!ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΜΕΣΑ!!!!καταστροφικό για το «συμφέρον» του 
τέκνου!!!!! 
30 Μαρτίου 2021, 18:11 | ΜαργαρίταΗ Διατροφή που θα δίδεται να ελέγχεται στο 80% της με αποδείξεις, ή να 
δίδεται μέσω πιστωτικής κάρτας. Τα έξοδα του παιδιού πρέπει ι να είναι γνωστά και στους δύο γονείς και να τα 
επιβαρύνονται σύμφωνα με τις δυνατότητες τους.Με τον νόμο που προωθείται ο γονέας είναι ικανός να έχει το 
παιδί 10 μέρες το μήνα … άλλα όχι 15 ??Ποιον νομίζετε οτι κοροϊδεύετε?? ΌΛΑ ΓΙΑ τους δικηγόρους ??Από κοινού 
και εξ ίσου και αδιαίρετη η γονική μέριμνα. 
30 Μαρτίου 2021, 17:11 | Γιώτα ΠΗ επιμέλεια πρέπει να ασκείται από κοινού σε όλες τις παραμέτρους. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο δυστυχώς δεν δίνει λογαριασμό στον άλλο γονέα για το πως χρησιμοποιεί την 
διατροφή και δυστυχώς ο άλλος γονέας ανήμπορος πληρώνει μόνο και δεν έχει λόγο σε θέματα πολύ σημαντικά 
όπως η μόρφωση. 
30 Μαρτίου 2021, 15:22 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥΑΛΛΟ ΕΝΑ ΑΓΚΑΘΙ ΣΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΝΟΜΟ. Τι σημαίνει ότι ο κάθε 
γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, 
καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος έχει αποβιώσει; Δεν 
μπορεί να μπαίνουν τέτοιες υποχρεώσεις, η γονεϊκότητα είναι αγάπη και φροντίδα, όχι καχυποψία για το ποιος 
γονέας δεν ενισχύει τη σχέση με τον άλλο γονέα, εκτός αν διαφεύγει στους νομοθέτες ότι υπάρχουν συχνότατα 
μεγάλες συγκρούσεις των γονέων και συχνότατα υποτίμηση και βία εναντίον των γυναικών και των παιδιών. 
30 Μαρτίου 2021, 13:05 | ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕπιμέλεια του προσώπου – Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 
1518ΑΚ. Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή του, την επίβλεψη, την 
μόρφωση και την εκπαίδευση καθώς και τον προσδιορισμό του τόπο διαμονής του. Ο έχων την επιμέλεια και 
μπορεί να αποφασίζει για αυτά τα θέματα, αποκτά κυρίαρχη θέση στην ζωή του παιδιού που στις περισσότερες 
περιπτώσεις τον κάνει αυταρχικό στην συμπεριφορά του προς τον άλλο γονέα. Δεν υπάρχει ισότητα αντίθετα 
υπάρχει αποξένωση και μονομερής ανατροφή. Αυτό έχει δείξει η πρακτική. 
30 Μαρτίου 2021, 12:36 | Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΑΡΘΡΟ 11 Κοινή επιμέλεια σε όλα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:42 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣχωρίς κοινή επιμέλεια δεν έχει νόημα .Το οφείλουν και 
υποχρεούνται και λαμβάνουν υπ’ όψη μόνο φιλολογικό ενδιαφέρον έχουν 
30 Μαρτίου 2021, 11:47 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΜΗΤΈΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ. ΣΩΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΖΥΓΟ 
ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΜΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ. ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΣΙΩΠΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ 
ΦΥΛΑΚΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΝΑ ΔΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΑΘΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!! ΞΕΣΚΟΝΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΣΟ 
ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΞΙΖΟΥΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΣΚΥΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΑΡΚΩΝΕΙ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ, ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ. ΣΩΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ, 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΩΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΗΘΕΛΕ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝ ΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΛΥΠΑΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΠΛΑ 
ΣΕ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΙΡΟΥΝ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ Η ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ!!!! ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ. ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΝ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 11:57 | ARHS Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών,επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ αυτό και ο πιό 
άσχετος μπορεί να το κατανοήσειεπειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την 
συνεπιμέλεια,επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, 
έχει αυτοδυναμία, η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό. επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο 
Υπουργός, αλλά μόνο σε αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή»Επειδή η μιλίνα 
μας δεν τον ψήφισε ουτε το ΜΩΒ 
Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης, Επειδή οι Ευρωπαικές Οδηγίες , οι αποφάσεις 
του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις επιταγές της ΔΣΔΠ απο αυτό 
το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες,επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση και για αυτό θέλει να 
αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 40% που ψήφισε ΝΔ 
και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων Η ΛΥΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ 
ΜΕ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ 
30 Μαρτίου 2021, 10:55 | Γκαραμπέτ Ατζέμογλου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές . μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από 
τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική. παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
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αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:57 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως  και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με  
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:01 | Πέτρος Τζάνος Πολύ σωστή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται 
υποχρέωση και στους δύο (2) γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την 
οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεϊκής 
αποξένωσης. Σχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται «αυτολεξί» η διάταξη του 
Ν.1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς. 
30 Μαρτίου 2021, 08:36 | Ηλιαννα ΡηγαΗ Διατροφή που θα δίδεται να ελέγχεται στο 80% της με αποδείξεις, ή 
να δίδεται μέσω πιστωτικής κάρτας. Τα έξοδα του παιδιού πρεπει ι να είναι γνωστα και στους δύο γονείς και να 
τα επιβαρύνονται σύμφωνα με τις δυνατότητες τουςΜε τον νομο που προοθηται ο πατερας ειναι ικανος να εχει 
το παιδι 10 μερες το μηνα … αλλα οχι 15 ??Ποιον νομιζεται οτι κοροηδευετε?? ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ?? 
30 Μαρτίου 2021, 08:32 | Χρήστος ΓκούβερηςΑς μη φοβομαστε τον ορο κοινη επιμελεια. Να προστεθει ο ορος 
σε όλα τα σχετικα κειμενα. 
30 Μαρτίου 2021, 02:43 | Σ. ΓούλαΣτο νομοσχέδιο να μην «εισάγεται και τονίζεται η υποχρεωτικότητα της συν-
απόφασης των γονέων και της ενίσχυσης της σχέσης του τέκνου με τον άλλον γονέα, χωρίς επιπλέον να λαμβάνει 
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υπόψη τον κίνδυνο, σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, να εκθέσει σε επαναθυματοποίηση μητέρες και 
τέκνα»Επιπλέον, η προϋπόθεση της αμετάκλητης καταδίκης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία κλπ. για να 
περιοριστεί ή αποκλειστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του ή για να τεκμαίρεται η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
τελεί σε ευθεία σύγκρουση με τον Ν. 3500/2006 και τον Ν. 4135/2018 (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που 
προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων μη επικοινωνίας (μη προσέγγισης της κατοικίας των 
σχολείων και των εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) ήδη από το αρχικό στάδιο της υποβολής της καταγγελίας για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του κακοποιητικού γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 02:46 | Μ. Κούκα Δεν υπάρχει «Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια» η «Υποχρεωτικός Χρόνος 
Επικοινωνίας» σε καμιά χώρα της ΕΕ ή δυτικές χώρες όταν υπάρχει διαφωνία γονέων. Αποφασίζουν τα δικαστήρια 
και μάλιστα στατιστικές παγκοσμίως δείχνουν την μητέρα ως πιο κατάλληλο γονέα σε ποσοστό από 75-95%. 
Ξαφνικά βλέπουμε τους άντρες να διεκδικούν τον ρόλο της γυναίκας και ειδικά της μητέρας. Με την ντροπιαστική 
εικόνα παραπάνω όπου προσβάλλει την μητέρα τι άλλο θα διεκδικήσουν – μήπως να κυοφορούν κιόλας; 
«Όπως αναφέρει η εταιρεία οικογενειακού δικαίου» —«Και επειδή ακριβώς κάθε ζεύγος γονέων και κάθε παιδί 
είναι διαφορετικά από τα άλλα και οι συνθήκες ζωής τους δεν είναι ίδιες, δεν είναι ορθή και πρέπει να 
αποφεύγεται η νομοθέτηση γενικής φύσεως κριτηρίων και προτεραιοτήτων για τον προσδιορισμό του 
συμφέροντος του παιδιού. Η έννοια της συνεπιμέλειας δεν είναι μονοσήμαντη. Υπάρχουν διάφορες μορφές 
κοινής άσκησης της επιμέλειας του παιδιού. Μπορούν να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις για όλα τα σοβαρά 
θέματα του παιδιού, το οποίο θα διαμένει κυρίως με τον ένα γονέα και θα απολαμβάνει την κατά το δυνατόν 
ευρύτερη επικοινωνία με τον άλλο. Μπορεί να κατανέμεται η γονική μέριμνα μεταξύ των γονέων. Μπορεί το παιδί 
να διαμένει εναλλάξ στις κατοικίες των δύο γονέων, είτε για ίσο χρόνο, είτε για άνισο, αν υπάρχουν οι κατάλληλες 
συνθήκες και αυτή η λύση δεν αντίκειται στο συμφέρον του. Η συνεπιμέλεια με την τελευταία αυτή μορφή 
προϋποθέτει γονείς, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να συνεργασθούν 
αρμονικά για την ισορροπημένη ανατροφή του παιδιού τους.» 
29 Μαρτίου 2021, 23:02 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ AΡΤΑΣΝα καταστεί υποχρεωτική εντός του 
χρόνου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για κάθε παιδί κατ’ έτος παιδοψυχιατρική εκτίμηση η οποία στην 
περίπτωση που οι γονείς έχουν χωρίσει να αναφέρεται στα πρβλ στην άσκηση της επιμέλειας και γονικής μέριμνας 
και υποχρεωτικά να τίθεται ως έγγραφο υπόψη του Δικαστηρίου. 
29 Μαρτίου 2021, 23:05 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗΤο τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
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ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
29 Μαρτίου 2021, 22:52 | Αναστάσιος Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο όρος ‘επιμέλεια (custody)’ αλλά γονικές 
ευθύνες (parental responsibilities) που είναι κοινές και περιέχουν τα πάντα. Αυτές είναι δικαίωμα και καθήκον.Εάν 
κάποιος γονέας με την υπάρχουσα αυθαίρετη νομολογία δεν έχει κοινή επιμέλεια έχει αποκλειστεί εντελώς από 
την ζωή του παιδιού του.Ο σεβασμός της οικογενειακής ζωής αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται 
από το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ETS No. 5) και πολλά διεθνή νομικά 
κείμενα. Το πραγματικό γεγονός του να βρίσκονται μαζί ένας γονέας και το παιδί είναι ένα ουσιαστικό μέρος της 
οικογενειακής ζωής. Ο χωρισμός γονέα και παιδιού έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στις σχέσεις τους. Μόνο σε 
εξαιρετικές περιστάσεις και ιδιαίτερα σοβαρές υπό το πρίσμα του συμφέροντος του παιδιού θα πρέπει να 
επιτραπεί να δικαιολογηθεί ένας χωρισμός, που διατάσσεται από δικαστή. 
29 Μαρτίου 2021, 20:31 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ Ορθή η προσθήκη της παραγράφου 
4 με την οποία ιδρύεται υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο 
γονέα αλλά και την οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή 
της γονεικής αποξένωσηςΣχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξί η διάταξη του 
Ν. 1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς. 
29 Μαρτίου 2021, 20:16 | ΑΘΗΝΑπιστευω οτι και οι δυο γονεις πρεπει να εχουν την επιμελεια των παιδιων τους 
29 Μαρτίου 2021, 19:37 | αρησΗ προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. 
Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος 
Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ο δε 
πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του Κου Τσιάρα και 
κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα οικογενειακά δεν τηρήθηκε, 
με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε σωστές αποφάσεις και δεν άλλαξε 
τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες δεν αφορούν τον κόσμο που έρχεται 
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αντιμέτωπος μέ ένα ελλεεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή οι επόμενες εκλογές ειναι με απλή 
αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις σας με την παραμονή του 
Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ της συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. 
Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε καμμία αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας 
θα χάνει την γγονική μέριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ.ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  
29 Μαρτίου 2021, 19:16 | arisΗ προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. 
Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος 
Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ο δε 
πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του Κου Τσιάρα και 
κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα οικογενειακά δεν τηρήθηκε, 
με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε σωστές αποφάσεις και δεν άλλαξε 
τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες δεν αφορούν τον κόσμο που έρχεται 
αντιμέτωπος μέ ένα ελλεεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή οι επόμενες εκλογές ειναι με απλή 
αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις σας με την παραμονή του 
Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ της συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. 
Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε καμμία αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας 
θα χάνει την γγονική μέριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ.ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
29 Μαρτίου 2021, 18:45 | ΔΙΟΝΥΣΗΣΗ Διατροφή που θα δίδεται να ελέγχεται στο 80% της με αποδείξεις, ή να 
δίδεται μέσω πιστωτικής κάρτας. Τα έξοδα του παιδιού πρεπει ι να είναι γνωστα και στους δύο γονείς και να τα 
επιβαρύνονται σύμφωνα με τις δυνατότητες τους 
29 Μαρτίου 2021, 18:16 | Papadopoulou AnnaΗ διάταξη αυτή θα γεννήσει σωρεία νέων δικών, υπερφορτώνοντας 
τα Δικαστήρια όλης της χώρας (συνεκτιμωμένου του γεγονότος ότι καλύπτει και τις εκκρεμείς υποθέσεις). Ιδίως 
εν όψει της νέας διάταξης του άρθρ. 1532 ΑΚ. 
29 Μαρτίου 2021, 18:30 | ΔΙΟΝΥΣΗΣΠως διασφαλίζεται η υποχρεωση της διαφύλαξης της σχεσης με τον αλλο 
γονεα και την οικογένεια του? Να γραφούν ο προυποθέσεις και οι ποινές 
29 Μαρτίου 2021, 17:16 | Νικόλας Δ.Στο άρθρο 1518 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος και το άρθρο 1518 διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 1518 Επιμέλεια του προσώπου Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ 
ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, 
καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ, Ο ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ. Κατά την 
ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική 
συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι 
παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι’ αυτό τον 
σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων 
κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών. Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει την 
σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως 
όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει.». 
29 Μαρτίου 2021, 17:10 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑΠροστίθεται η πρόβλεψη 
«κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους 
αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας 
έχει αποβιώσει». Ωστόσο τέτοια υποχρέωση δεν μπορεί να θεσπισθεί άνευ ετέρου. Υπάρχουν περιπτώσεις που 
συντρέχουν απολύτως δικαιολογημένοι λόγοι για τους οποίους το παιδί δεν επιθυμεί να διατηρήσει στενή ή και 
επιθυμεί να μην διατηρήσει καμία σχέση με τον μη έχοντα την επιμέλειά του γονέα και την οικογένειά του (π.χ. 
σε περιπτώσεις κακοποίησης, ασέλγειας, κ.α.) και κατ’ επέκταση ο άλλος γονέας δεν μπορεί να έχει εκ του νόμου 
υποχρέωση να κάμψει την βούληση του παιδιού του και να το εκθέσει σε κίνδυνο. Αυτή η πρόβλεψη καταλύει την 
αυτοπροαίρετο της βούλησης του παιδιού και τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματά του, κυρίως όμως το 
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δικαίωμα στην προσωπικότητα.Επιπρόσθετα, ως Κέντρο Διοτίμα θεωρούμε η συγκεκριμένη προσθήκη περί 
υποχρέωσης εκάστου γονέα να διαφυλάξει και να ενισχύσει τη σχέση των τέκνων με τον έτερο γονέα και την 
οικογένειά του εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του υποτιθέμενου συνδρόμου «γονεϊκής αποξένωσης» 
το οποίο σαφώς υπονοεί τη στερεοτυπική σεξιστική αντίληψη για τη δήθεν εκδικητική χειριστικότητα των μητέρων 
και έχει καταγγελθεί από την Επιτροπή Grevio για την Παρακολούθηση και Εφαρμογή της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης ως όρος υποτιμητικός και κακοποιητικός για τις γυναίκες. Ευθύνη κάθε γονέα είναι 
πρωτίστως να οικοδομεί μια υγιή σχέση συναισθηματικής εγγύτητας με το τέκνο της/ του. Επιπλέον, η οριζόντια 
αναφορά σε υποχρέωση «διαφύλαξης» και «ενίσχυσης» της σχέσης του τέκνου με τον άλλον γονέα είναι 
προβληματική στις περιπτώσεις που ο άλλος γονέας δεν ενεργεί, παρότι εξίσου οφείλει, προς την ίδια 
κατεύθυνση! Η διάταξη αυτή θα γεννήσει σωρεία νέων δικών, υπερφορτώνοντας τα Δικαστήρια όλης της χώρας 
(με δεδομένο μάλιστα ότι καλύπτει και τις εκκρεμείς υποθέσεις), ιδίως εν όψει της νέας διάταξης του άρθρ. 1532 
ΑΚ. Σύμφωνα με το Κέντρο Διοτίμα, κρίνεται ορθότερο να θεσπιστεί υποχρέωση παράλειψης κάθε αδικαιολόγητης 
πράξης που αποσκοπεί στην υπονόμευση της σχέσης του τέκνου με τον έτερο γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 15:57 | ΜΚΧωρίσαμε κι ακολούθησε το σύντροφό της στην άλλη άκρη της χώρας. Η 
συνεπιμέλεια θα επέβαλλε την παραμονή στον από κοινής επιλογής τόπο κατοικίας. Πείτε μου πώς μπορώ να 
βλέπω το παιδί μου τα επόμενα 10 χρόνια, εφόσον δεν κατοχυρώνεται η συνεπιμέλεια. 
29 Μαρτίου 2021, 12:46 | Μαρίνα ΑθανασίουΝα ακούνε οι γονείς τις ανάγκες του παιδιού τους και να μην είναι 
μέσο ανταγωνισμού στο τι θα διαλέξει ως δραστηριότητα προβάλλοντας πάνω του τις δικές τους ανάγκες και 
φιλοδοξίες. Να προωθείται η σχέση με τον άλλο γονεα και φυσικά και με τους συγγενείς του. Μπαμπάδες και 
παππούδες έχουν να δουν τα εγγόνια τους ακόμα και δύο χρόνια γιατί κάποιες έτσι αποφάσισαν.Να θεωρηθεί και 
αυτό παρεμπόδιση επικοινωνίας και παράπτωμα. 
29 Μαρτίου 2021, 10:49 | Αστέριος ΤακίρηςΤο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό διατυπώνεται στο ψήφισμα 
2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να ανατρέφεται το ίδιο, ΙΣΟΧΡΟΝΑ και με τους δύο γονείς του.  
Αυτό δεν πρέπει να σταματά όταν υπάρχει διαζύγιο των δυο γονέων. Οι γονείς σταματούν να είναι σύζυγοι, δεν 
σταματούν όμως να είναι γονείς του παιδιού ποτέ. Η βίαιη αποδέσμευση του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού, 
αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο δημιουργίας της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά «υποχρεώνονται» και 
«αναγκάζονται» να ζουν, να αγαπούν και να μεγαλώνουν με τον έναν γονιό. Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική 
κακοποίηση.Όταν δεν συντρέχουν λόγοι απομάκρυνσης του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού (βία, σεξουαλική 
κακοποίηση κτλ) δεν θα πρέπει να υπάρχει αποξένωση του γονέα από το παιδί.Οι παραβατικοί γονείς δεν γίνεται 
να καθορίσουν το νέο νομοσχέδιο, αφού η Συνεπιμέλεια δεν αφορά τους παραβατικούς γονείς.Όταν ο γονέας 
θέλει και μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του, θα πρέπει να του επιτρέπεται να είναι κανονικός 
γονιός με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. και όχι ένας απλός επισκέπτης.Η εποχή που ο πατέρας εργαζόταν και 
η μητέρα καθόταν στο σπίτι, δεν υπάρχει πια. Οι δυο γονείς συμμετέχουν πλέον ενεργά στην εργασία και στο 
σπιτικό τους.Ο παλιός νόμος που σε περίπτωση «ασυμφωνίας» έδινε απλόχερα τα πάντα στην μητέρα, θα πρέπει 
να αλλάξει αφού μόνο κακό έφερε στην κοινωνία, αλλά κυρίως στην ψυχική υγεία του παιδιού.Οι δυο γονείς θα 
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην ανατροφή (μέριμνα και επιμέλεια) του 
παιδιού.Αν οι δυο γονείς «υποχρεωθούν» να καθίσουν και να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού χωρίς η μια 
πλευρά να γνωρίζει ότι τα παίρνει όλα σε περίπτωση ασυμφωνίας, τότε θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο καλό 
στη ζωή του παιδιού.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς έχουν λόγο 50-50 για όλα τα θέματα που αφορούν 
το παιδί.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς είναι ίσοι χωρίς να υπερτερεί ο ένας έναντι του 
άλλου.Συνεπιμέλεια σημαίνει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για τους δυο γονείς.Αν ο ένας γονέας 
εσκεμμένα δεν θέλει συνεργασία, γιατί τα θέλει όλα σύμφωνα με το παλιό νόμο, την στιγμή που ο άλλος γονιός 
είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να προσφέρει στην ανατροφή του παιδιού, τότε να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ να 
συνεργαστεί. Αν η «τεχνιτή ασυμφωνία» συνεχίζεται, αυτό να αποτελεί κακή άσκηση μέριμνας και επιμέλειας του 
παιδιού.Η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ψήφισμα που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού 
να ανατρέφεται το ίδιο από τους δυο γονείς του.Η Συνεπιμέλεια (ή η ίση μέριμνα όπως ανέλυσε ο Υπουργός κος 
Τσιάρας, αν η επιμέλεια ενσωματωθεί στην μέριμνα και δεν υπάρχει διαχωρισμός τους) θα φέρει την ψυχική 
ηρεμία στο παιδί. Με την Συνεπιμέλεια θα σταματήσει να αποτελεί το παιδί λάφυρο και μέσο αντεκδίκησης 
μεταξύ των γονιών και κυρίως θα σταματήσει να εργαλειοποιείται.Το κύριο συστατικό της Συνεπιμέλειας είναι η 
Συν-απόφαση και η Συν-εργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί.Για την πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει το παιδί την δυνατότητα να ανατρέφεται ισόχρονα, 
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όσο αυτό είναι δυνατόν, και από τους δυο γονείς του.Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον γονιό που επιθυμεί 
να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού να μπορεί να είναι όσο γίνεται περισσότερο κοντά στο παιδί του. Θα 
πρέπει να διευκολύνονται περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση ώστε να βρεθούν κοντά στο 
παιδί τους και να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του.Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και Εναλλασσόμενη Κατοικία 
Η ίση ανατροφή του παιδιού από τους δυο γονείς προϋποθέτει ίσο χρόνο επικοινωνίας αλλά και εναλλασσόμενη 
κατοικία.Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της απόστασης θα πρέπει να δίνεται ο ανάλογος χρόνος σε 
διακοπές και αργίες στον γονιό που ζει μακριά, ώστε να καλυφθεί το ισόχρονο και να σταματήσει ο γονιός αυτός 
να είναι επισκέπτης στη ζωή του παιδιού του.Οι τρεις “αγχωμένες” ώρες δυο φορές την εβδομάδα και οι 2 
διανυκτερεύσεις τον μήνα δεν αποτελούν επικοινωνία γονέα με το παιδί του, αλλά τον καθιστούν επισκέπτη.Δεν 
γίνεται να συντηρηθούν ή να αναπτυχθούν σχέσεις γονέα και παιδιού με αυτές τις πρακτικές.Ο Ίσος Χρόνος 
Επικοινωνίας και η Εναλλασσόμενη Κατοικία θα φέρει ισορροπία στο παιδί και θα του δώσει όλα τα απαραίτητα 
ψυχικά εχέγγυα για να έρθει ολοκληρωμένο στην κοινωνία ως ενήλικος αργότερα.Το παιδί μπορεί να 
εναλλάσσεται ομαλά στις δυο κατοικίες που θα είναι στον ίδιο δήμο ή σε κοντινή απόσταση. Δεν γίνεται 
“μπαλάκι”. Αντίθετα μπαλάκι μπορεί κάλλιστα να γίνεται όταν αναγκάζεται να πάει επίσκεψη για λίγες ώρες και 
να επιστρέψει, όπως συμβαίνει σήμερα.Ο τρόπος που θα κατανεμηθεί ο ίσος χρόνος θα γίνεται μέσα από την 
συνεργασία των δυο γονέων, πχ τρεις μέρες στο ένα σπίτι, τρεις μέρες στο άλλο ή μια εβδομάδα στο ένα σπίτι, 
μια εβδομάδα στο άλλο.Η Συνεπιμέλεια σημαίνει δυο ίσοι γονείς. Δεν σημαίνει ένας γονιός και ένας επισκέπτης. 
Ο χρόνος επικοινωνίας θα καθορίζεται από το 1/3 του συνολικού χρόνου για τον κάθε γονιό με βάση να πάνε και 
οι δυο προς το 1/2, εφόσον ο κάθε γονιός θέλει να συμμετέχει. Δεν θα αποφασίζει ο ένας γονιός αν θέλει τον 
άλλον γονιό στην ζωή του παιδιού. Αν η απόσταση δεν επιτρέπει το απόλυτο 50-50 στον χρόνο, αυτός να 
μοιράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας περισσότερο χρόνο στον γονέα που βρίσκεται μακριά σε 
διακοπές και αργίες.Όλες οι επιστημονικές μελέτες συνηγορούν ότι η Συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο επικοινωνίας και 
εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που απαιτείται για την άρτια ανάπτυξη του παιδιού. Δεν υπάρχει καμιά 
μελέτη που να λέει ότι κάνει καλό να αποκόπτεται το παιδί από τον ένα γονιό του μετά το διαζύγιο. Οι εξαιρέσεις 
των παραβατικών γονέων που φυσικά και δεν πρέπει να επιζητούν συνεπιμέλεια, δεν γίνεται να καθορίσουν την 
τύχη όλων των γονέων που θέλουν, μπορούν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού τους.Οι 
μόνες αντιδράσεις για την σωστή αλλαγή του οικογενειακού δικαίου προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες 
οργανώσεις που το προεδρείο τους δεν εκπροσωπεί την άποψη ούτε των μελών τους. Χαρακτηριστικό είναι πως 
ενώ γυναικείες οργανώσεις είναι κατά τις συνεπιμέλειας, υπάρχουν χιλιάδες μαμάδες, γιαγιάδες, θείες, αδερφές 
κτλ που είναι υπέρ της συνεπιμέλειας.Έχει δημιουργηθεί μια ατέλειωτη γενιά χωρισμένων γυναικών που 
στοχεύουν απλά στα χρήματα της διατροφής ενώ πολλές φορές αυτήν δεν την προσφέρουν για την ανατροφή του 
παιδιού για την οποία προορίζεται.Να μην αφεθεί κανένα παραθυράκι στην μητέρα που θέλει να επωφεληθεί της 
διατροφής και δημιουργεί σενάρια ασυμφωνίας για να μην συνεργαστεί.Τα παιδιά καταλαβαίνουν και όπως λέει 
ο λαός μας, όλα εδώ πληρώνονται. Όμως είναι πραγματικά άδικο για τα παιδιά να εργαλειοποιούνται με την 
βοήθεια του νόμου και να χάνουν ουσιαστικά χρόνια της ζωής τους, ζώντας μια συνεχόμενη πίεση.Όταν οι δυο 
γονείς με ίσους όρους βρεθούν σε ένα τραπέζι με την υποχρέωση να τα βρουν για το καλό του παιδιού, τότε θα 
καταφέρουμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνία που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας.Στην αναμόρφωση του 
οικογενειακού δικαίου το παιδί να είναι το κέντρο και όχι το συμφέρον του ενός γονέα.Τα παιδιά καταλαβαίνουν 
αλλά περιμένουν από εμάς τους μεγάλους να πλάσουμε ένα καλύτερο κόσμο για να ζουν χωρίς πίεση, χωρίς να 
εργαλειοποιούνται, χωρίς να αποτελούν λάφυρο.Τα παιδιά θέλουν αγάπη και να νιώσουν ξανά παιδιά!!! 
29 Μαρτίου 2021, 10:17 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕπειδή ο νόμος είναι πολύ ασαφής, δεν εξειδικεύει ζητήματα,επειδή σε 
όλες τις δικαστικές αποφάσεις μέχρι τώρα αναφέρόταν η υποχρέωση του γονέα που έχει την επιμέλεια να 
διευκολύνει την επικοινωνία αλλά η μη συμμόρφωση δεν επέφερε ΟΥΔΕΜΙΑ ΤΙΜΩΡΊΑ επι τω πρακτέω,για αυτό 
και ουδείς γονέας διευκόλυνε την επικοινωνία.Επειδή ο δικαστής καλείτε να παίξει τον οικονομολόγο και να 
υπολογίσει το 1/3 σε ανύπαρκτα εισοδήματα ακόμα και ανέργου, οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης λαμβάνονται 
υπόψιν μόνο για άμυνα απέναντι στις τράπεζες, στις διατροφές έχουμε άλλο καθεστώς. Εκει ο πατέρας δεν έχει 
ελάχιστο επιπεδο διαβίωσης, το συμφέρον του τέκνου ειναι η εκδοση απογράφου και να μετατραπεί ο πατέρας 
του σε άστεγο..επειδή ο δικαστής καλέιται να παίξει τον παιδοψυχολόγο και αποφάσίζει μέσα σε μία μέρα να 
πετάει πατεράδες εξώ απο το ίδιο τους το σπίτι με μία προσωρινή εντολή μετοίκησης διότι επιβαρύνουν τον 
ψυχισμό των ανηλίκων,επειδή η όλη συμπεριφορά σας δεν ειναι μόνο παράνομη και μη συμβατή με την ΕΣΔΑ και 
την ΔΣΔΠ αλλά και πλήρως αντισυνταγματική,επειδή το νομοσχέδιο φτιάχτηκε με σκοπό να συνεχίσει να 
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εξυπηρετεί τα έσοδα των δικηγορικών συλλόγων,Πρέπει να επέμβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άμεσα.29 Μαρτίου 
2021, 10:46 | Α. ΙωάννουΗ επικοινωνία με το παιδί πρέπει να είναι υποχρεωτικά ΙΣΟΧΡΟΝΗ και η κατοικία 
αντίστοιχα εναλλασσόμενη. Το ελάχιστο πρέπει να είναι το 35% και όχι το μέγιστο. Οι εξαιρέσεις πάντα θα 
υπάρχουν και άλλωστε γι αυτό θα εξακολουθούν να κρίνουν την κάθε τέτοια περίπτωση οι Δικαστές. Οι εξαιρέσεις 
είναι τόσο κακοί γονείς που είναι δυνατό να κάνουν κακό στο παιδί τους και πρέπει να αντιμετωπίζονται 
διαφορετικά σίγουρα. Νομίζω ότι υπάρχουν κι άλλοι νόμοι που διέπουν περιπτώσεις κακοποιητών και πάντα 
λαμβάνονται υπόψη από τους Δικαστές. Σήμερα στην πλειονότητά τους οι γονείς που παίρνουν την επιμέλεια 
νομιμοποιούνται κακοποιητές όχι μόνο του παιδιού τους, έστω και άθελά τους, αλλά και του γονιού που δεν έχει 
την επιμέλεια και ολόκληρης της οικογένειάς του. Είμαι αποξενωμένη γιαγιά και παρακολουθώ σπαρακτικά από 
μακριά το εγγόνι μου χωρίς να τολμώ να το πλησιάσω, να το χαϊδέψω, να του πω κι εγώ παραμυθάκια, να το 
παίξω, γιατί την επιμέλεια την έχει η μαμά του και ο μπαμπάς του/γιος μου- αξιοπρεπέστατος και μορφωμένος 
μέχρι Διδακτορικό, που ζει πλέον μόνο γι αυτό το παιδάκι- το έχει μόνο δύο Σαββατοκύριακα το μήνα (τα δύο 
απογεύματα μέσα στη βδομάδα θεωρώ ότι είναι κοροϊδία για το ίδιο το παιδί, όχι μόνο για τον γονιό) και δεν 
τολμώ να του κλέψω αυτό τον πολύτιμο χρόνο για να το παίξω κι εγώ λιγάκι. Σε αντίθεση με την άλλη γιαγιά που 
έχει όλο τον χρόνο. Νομίζω ότι κι εγώ κάτι καλό θα μπορούσα να του προσφέρω και δεν έχω κάνει τίποτα που να 
αξίζω αυτή την κακοποίηση. 
29 Μαρτίου 2021, 09:36 | Α.Λ.Η επιμέλεια πρέπει να ασκείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από κοινού σε όλες του τις 
παραμέτρους. Δεν είναι δυνατό να παίρνει ο γονιός τηλέφωνο στο σχολείο να μάθει για το παιδί του και να του 
απαντάνε ότι τους έχει απαγορεύσει ο άλλος γονιός να δίνουν πληροφορίες! Τουλάχιστο στα ιδιωτικά σχολεία 
έτσι γίνεται δεν ξέρω για τα δημόσια. Κι αυτό είναι μόνο ένα μικρό παράδειγμα. Δεν είναι δυνατό να ρωτάει ο 
γονιός πού χτύπησε τόσο πολύ το παιδί και να του απαντάει ο άλλος «όπου θέλει να μη σε νοιάζει εγώ έχω την 
επιμέλεια»! 
 29 Μαρτίου 2021, 09:13 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: α. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να 
υπηρετήσει (αποκλειστικά) τα κάθε είδους συμφέροντα των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να 
μεγαλώνουν στην κοινωνία, στο πλαίσιο και των δύο γονέων τους (στενή οικογένεια) και των οικογενειών και των 
δύο γονέων τους, πατρικής και μητρικής, του πνευματικού τους γονέα, (ευρεία οικογένεια), συγγενών, φίλων και 
γειτόνων. β. Συνεπώς στο νομοσχέδιο οφείλεται να υπάρχουν διατάξεις οι οποίες να ρυθμίζουν μεταξύ άλλων, την 
επικοινωνία και την ανάπτυξη των σχέσεων των παιδιών χωρισμένων γονέων, όχι μόνο με τους γονείς τους αλλά 
και με την ευρύτερη οικογένειά τους (μητρική & πατρική). γ. Ο γονέας που έχει την γονική επιμέλεια και συνήθως 
λαμβάνει διατροφή οφείλει να διασφαλίζει την επικοινωνία και την ανάπτυξη των σχέσεων του ανήλικου τέκνου 
με όλη την οικογένεια του άλλου γονέα αλλά και με την δική του – δηλ. οφείλει να μην απομονώνει το παιδί από 
την ευρεία οικογένειά του. δ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας ενώ λαμβάνει την διατροφή, έχει 
αποξενώσει το ανήλικο παιδί από τον άλλο γονέα (με διάφορες μεθοδεύσεις) και το έχει απομονώσει επίσης από 
όλη την οικογένεια του άλλου γονέα και πιθανόν και από τα πρόσωπα του δικού του περιβάλλοντος που 
διαφωνούν με αυτήν του τη στάση και συμπεριφορά. ε. Συνεπώς στο νομοσχέδιο προτείνεται να προστεθούν 
ανάλογες διατάξεις με τις υποχρεώσεις του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, να μεριμνά για τα ανωτέρω, με 
την απειλή της σταδιακής μείωσης έως του μηδενισμού της διατροφής και της άρσης της γονικής μέριμνας. στ. 
Επιπλέον ο γονιός που θα έχει την γονική μέριμνα και λαμβάνει διατροφή, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον 
άλλο γονέα τουλάχιστον τρείς φορές το έτος σχετικά με τα βασικά ζητήματα της ανατροφής του τέκνου, (θέματα 
υγείας, σχολείου, εξωσχολικές δραστηριότητες, άλλα σημαντικά στοιχεία), ανεξάρτητα της επικοινωνίας του 
τέκνου με τον άλλο γονέα. ζ. Επίσης στο νομοσχέδιο προτείνεται να προβλεφθούν τα ακόλουθα στην περίπτωση 
χωρισμού των γονέων και ύπαρξη ανήλικου/ων τέκνου/ων – πριν την ανάθεση της γονικής επιμέλειας έστω και 
προσωρινής, (για την προστασία όλων των δικαιωμάτων των παιδιών): ζ1. υποχρέωση διενέργειας ψυχομετρικού 
ελέγχου /τέστ από δημόσιο φορέα και για τους δύο γονείς ζ2. υποχρέωση γραπτών προτάσεων προς τον φορέα 
διαμεσολάβησης και από τους δυο γονείς, σχετικά με όλα τα ζητήματα ανατροφής και γονικής μέριμνας για τα 
τέκνα τους – ιδιαίτερα σε όσα δύναται να διαφωνούν: για παράδειγμα εκκλησιασμού τέκνου, κ.α. ζ3. υποχρέωση 
διενέργειας ελέγχου DNA, και για τους δύο γονείς, μητρότητας (υπάρχει αιτιολόγηση!) και πατρότητας από 
δημόσιο φορέα η. Πρόσθετα στο νομοσχέδιο προτείνεται να υπάρξει ρύθμιση σχετική με την περίπτωση όπου, ο 
ένας γονέας επιδιώκει ή/και επιτυγχάνει την γεωγραφικά απομάκρυνση του ανήλικου τέκνου από τον άλλο γονέα, 
να μην μπορεί να το πράξει χωρίς πρότερη ειδική δικαστική απόφαση. Εάν δε το πράξει χωρίς ανάλογη δικαστική 
απόφαση, να της αφαιρείται η γονική επιμέλεια και να διακόπτεται η χορήγηση της διατροφής. θ. Επιπλέον καθώς 
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ο γονέας που έχει την γονική επιμέλεια και λαμβάνει διατροφή, μπορεί να απειλεί τον άλλο γονέα, π.χ. με διακοπή 
της επικοινωνίας του με το παιδί του, ώστε να μην του δίνει το ανήλικο τέκνο, για να έχει χρόνο με τους παππούδες 
του, τους θείους και τα ξαδέλφια του (απομόνωση όλα από τα μέλη της μίας οικογένειας του παιδιού), προτείνεται 
στο νομοσχέδιο να τεθεί ανάλογη διάταξη, περιορισμού ή/και εξάλειψης αυτού του φαινομένου. 
ι. Επίσης προτείνεται στο νομοσχέδιο να υπάρξει ρύθμιση ως ακολούθως: Τα ανήλικα παιδιά, χωρισμένων γονέων 
και με προβλήματα σχετικά με την ανατροφή και την επικοινωνία των τέκνων τους, να συναντιόνται υποχρεωτικά 
τουλάχιστον δύο φορές το έτος, σε κοινωνική δημοτική υπηρεσία, ή σε άλλη δημόσια δομή, ή παρουσία ενός 
διαμεσολαβητή, με τον γονέα που δεν έχει την γονική επιμέλεια ή/και με μέλη της οικογενείας του ια. Επιπλέον 
να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο διάταξη ως εξής: οι σχολικές μονάδες και οι υπηρετούντες σ΄ αυτές, υποχρεούνται 
να ασκούν ισότιμη μεταχείριση στους διαζευγμένους γονείς με ανήλικα τέκνα, ανεξάρτητα του ποιος έχει την 
γονική επιμέλεια. 
29 Μαρτίου 2021, 09:08 | Γεωργιος Σε εν ζωή και των δυο γονέων υποχρεωτική συνεπιμέλια. Μόνη παρένθεση η 
ψυχική υγεία του γονέα, η ασκηση βίας και η χρήση ουσιών, θα είναι λόγοι αποκλησμού από την συνεπιμέλια. 
Αν υπάρξει αλλαγή οικογενειακής κατάστασης του ενος ή και των δυο γονέων (γάμος, και απόκτηση ετεροθαλούς 
αδερφού) τότε να υπάρξει μεριμνα να μην αποκληστούν τα παιδιά απο την όποια περιουσιακή αξίωση. 
29 Μαρτίου 2021, 02:41 | Eva«Τέλος σε ό,τι αφορά την μεταβολή της κατοικίας του ανήλικου τέκνου και τον 
περιορισμό που προβλέπει το άρθρο 1519 στον γονέα με τον οποίο διαμένει, Θεωρούμε ότι ο περιορισμός αυτός 
αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της ελευθερίας μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως 
εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Το  
συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς η επικοινωνία του με το τέκνο που δεν 
διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά 
δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει 
ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του πράγμα που καταλήγει στο λογικό άτοπο και 
παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την καθημερινή φροντίδα του παιδιού και 
να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο 
οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως καταλληλότερος για να αναλάβει 
την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν αποφασίζει να μετοικήσει! Άλλωστε 
είναι προφανής όχι μόνον η αντισυνταγματικότητα αλλά και η αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που 
υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από 
την μέχρι σήμερα κατοικία του.Σε κάθε περίπτωση η σχετική διάταξη θα πρέπει να συμπεριλάβει περιστάσεις που 
το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψιν στην σχετική του απόφαση, όπως ζητήματα εργασίας, ζητήματα υγείας ή 
και εκπαιδεύσεως του γονέα με τον οποίο διαμένει το ανήλικο τέκνο και τα οποία ζητήματα μπορεί να 
υπαγορεύουν την αλλαγή κατοικίας του.» 
29 Μαρτίου 2021, 01:41 | Νικος ΠαναγιωτουΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ. ΤΟ 
ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ. 
28 Μαρτίου 2021, 23:05 | ΙΣΜΗΝΗ Γ.Είμαι πατέρας ανήλικου τέκνου 4 ετών και η γυναίκα μου δημόσιος 
υπάλληλος με οργανική θέση έκανε αίτηση μετάθεσης και την πήρε για την άλλη άκρη της Ελλάδας. Το θεωρώ 
πολύ εγωιστικό να υποστηρίζει ότι δεν έχει κανέναν εδώ. Το παιδί μου ποιος θα το προστατέψει να μην χάσει τον 
πατέρα του ? Το ότι χώρισε ένα ζευγάρι τα παιδιά δεν φταίνε σε κανέναν. Το κράτος πρέπει να μεριμνήσει και να 
ορίσει ασφαλιστικές δικλείδες ώστε ο τελικός αποδέκτης να είναι η καλή ψυχολογία των παιδιών!!! Σας 
Ευχαριστώ. 
28 Μαρτίου 2021, 23:36 | Νίκος ΛιώσηςΘα πρέπει να γραφτεί πως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί, η επιμέλεια του 
προσώπου του τέκνου, η οποία περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή 
του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του, παραμένει κοινή και από τους δυο γονείς.28 Μαρτίου 
2021, 14:33 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣθα σας παρακαλούσα επειδή το παιδί έχει δύο γονείς να υπάρχει από 
κοινού επιμέλεια και να μην είναι ο ένας γονιός που ενδιαφέρεται πχ μπαμπάς επισκέπτης στην ζωή του παιδιού 
του αλλά να πεζει σημαντικό ρόλο στο μεγάλωμα και στην διαπεδαγωγηση του παιδιού του γι’αυτό ζητάμε μόνο 
συνεπιμελεια και όταν ο γονιός δεν κρίνεται κατάλληλος μόνο και μόνο τότε να του αφερειτε η συνεπιμελεια σας 
ευχαριστώ πολύ 
28 Μαρτίου 2021, 13:55 | Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και 
Εφήβωνδιάρθρο 11: Επιμέλεια του προσώπουο νομικός όρος «σωφρονιστικά μέτρα» παραπέμπει σε 
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παραβατικότητα, σωφρονιστικά καταστήματα κ.ο.κ., και δεν είναι δόκιμος στο πεδίο της ανατροφής και 
διαπαιδαγώγησης των τέκνων από τους γονείς. Προτείνουμε μια τροποποίηση της διατύπωσης της πρότασης, 
όπως η ακόλουθη: » Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει 
υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα που δε 
θίγουν την αξιοπρέπειά του.» 
28 Μαρτίου 2021, 13:39 | maria Άρθρο 11 Προσωπική επικοινωνία Σύμφωνα με τις παρούσες προτάσεις δε πρέπει 
να υπάρχει «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο παρά 
μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια. Το ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις. 
28 Μαρτίου 2021, 01:25 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΗ επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την 
ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του και απο τους δύο γονείς,εκτός των περιπτώσεων 
που αυτή ασκείται κακώς απο τον ένα γονέα. 
27 Μαρτίου 2021, 23:08 | Ήρεμη ΔύναμηΆρθρο 11 Επιμέλεια του προσώπου – Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 
1518 ΑΚ 
Στο άρθρο 1518 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται 
νέο εδάφιο στο τέλος και το άρθρο 1518 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 1518 Επιμέλεια του προσώπου Η 
επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ περιλαμβάνει ιδίως 
την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου 
διαμονής του, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ, Ο ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ.  Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το 
ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. 
Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την 
αξιοπρέπεια του τέκνου. 
Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και 
τις προσωπικές του κλίσεις. Γι’ αυτό τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο και αν υπάρχει ανάγκη, 
να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών. Κάθε γονέας υποχρεούται να 
διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την 
οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει.».27 Μαρτίου 
2021, 20:16 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΙΑ, ΣΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ!!!Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΛΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ, ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ,ΠΡΟΣΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΦΥΣΙΚΑ. ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ. ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ.ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΗΣ!!!ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΙΑ ,ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ,ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ(ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ)ΓΙΑ 
ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΓΑΠΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.? ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ!!! 
27 Μαρτίου 2021, 18:00 | Ελίνα Να θυμάστε πάντα ότι υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος:«Μαμά, δε θέλω 
να δω τον μπαμπά.» 
«Μαμά, γιατί πρέπει να πηγαίνω στον μπαμπά ενώ δε θέλω;» «Μαμά, κάνε κάτι για να μη βλέπω καθόλου τον 
μπαμπά.» «Μαμά, ο μπαμπάς μου είπε ότι είσαι πολύ κακιά και γι’ αυτό δε θέλω να ξαναπάω σ’ αυτόν.» «Μαμά, 
δε γίνεται να μείνω για πάντα μόνο μ’ εσένα;» 
27 Μαρτίου 2021, 16:36 | Αχιλλέας Η επιμέλεια συμπεριλαμβάνει όλη την καθημερινότητα του παιδιού!!! και την 
ανατροφή του !!! 
εάν κάποιος γονέας δεν έχει κοινή επιμέλεια έχει αποκλειστεί εντελλώς από την ζωή του παιδιού του . Το ψήφισμα 
2079/2015 καθώς και στις ευρωπαικές χώρες της ένωσης που έχουν νομοθετήσει συνεπιμέλεια τα τελευταία 20 
χρόνια σουηδία,γαλλία δανία,βέλγιο δεν προβλέπουν γονέα που διαμένει το τέκνο και γονέα που έρχεται σε 
επικοινωνία …αλλά συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία! 
εβδομάδα/εβδομάδα Ας συμπορευτούμε με την Ευρώπη του 21 αιώνα με ίσο χρόνο κοινή ανατροφή και 
εναλλασσόμενη κατοικία 
27 Μαρτίου 2021, 15:03 | πετρος μακρηςειναι δικαιωμα 2 ανθρωπων που εχουν κανει γαμο και χωρισαν να 
μεγαλωνουν το παιδι-ια μαζι,το να παιρνει την επιμελεια ο ενας χωρις να εχει τα προσοντα και να υποφερει το 
παιδι,η να βγαζει τα απωθημενα του στον αλλο γονεα μεσω του παιδιου,η χωρις να εχει ελεχθει η ψυχικη του 
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υγεια,ειναι απιστευτο πως το εκαναν οι κυβερνησεις και πως το δεχοταν ο εκαστοτε γονεας εκτος 
επιμελειας.Πρεπει να υπαρχει συνεπιμελεια να εχει την ιδια αγαπη και απο τους δυο και οχι να αποφασιζει ο ενας 
οτι θελει αναλογα το προσωπικο του συμφερον. 
27 Μαρτίου 2021, 12:05 | Η επιμελεια να ειναι κοινοι και για τους δυο γονεις! Τα παιδια εχουν αναγκη και τους 
δυο γονεις!Επρεπε το νομοσχεδιο να ισχυει για το καλο των παιδιων μας!!! 
27 Μαρτίου 2021, 11:26 | Καιτη ΔημουΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:21 | Άγγελος Ζυρνόβαλης Στο άρθρο 1518 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος και το άρθρο 1518 διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 1518 Επιμέλεια του προσώπου 
Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ περιλαμβάνει 
ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου 
διαμονής του, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ, Ο ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ. Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το 
ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. 
Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την 
αξιοπρέπεια του τέκνου. Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν 
υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι’ αυτό τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο 
και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών. Κάθε 
γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, 
καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει 
αποβιώσει.». 
 
26 Μαρτίου 2021, 06:23 | ΘΑΝΑΣΗΣΝα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις όσων επιθυμούν τη συνεπιμέλεια, ώστε 
να απαλειφθούν οι ασάφειες του νομοσχεδίου και να καταστεί εφαρμόσιμος αυτος ο σημαντικός νόμος, από τον 
οποίο περιμένουμε όχι μόνο να αλλάξει την κοινωνία και να επαναφέρει τη δικαιοσύνη, αλλά να παιδεύσει και να 
εκπαιδεύσει τους γονείς, να γίνουν πραγματικοί γονείς, προς όφελος των παιδιών. Προκαλει αντιδράσεις διότι 
θίγει όλους τους εγωιστές και φέρει προ των ευθυνών τους, γονείς που χρησιμοποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο 
είτε ως μέσο για την απαλλαγή από την επιμέλεια, είτε ως μέσο εκδίκησης του πρώην συντρόφου. 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:09 | ΓΙΩΡΓΟS ‘ Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, 
την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής 
του.ΑΠΕΙΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑΓι’ αυτό τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο και αν υπάρχει 
ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών.ΣΩΘΗΚΑΜΕ ΤΩΡΑ. ΕΜΑΣ 
ΠΑΝΤΩΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΑΜΕ 
ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ.Κάθε 
γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, 
καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέαΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΛΛΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΟ 
24 Μαρτίου 2021, 20:49 | Κωνσταντίνος R. «Άρθρο 1518.Επιμέλεια του προσώπου.Η επιμέλεια του προσώπου 
του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον 
προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει ότι το δικαστήριο επιζητεί με τις 
αποφάσεις του την από ΚΟΙΝΟΥ και ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ του τέκνου και από τους δύο γονείς, με εξαίρεση: α) την 
περίπτωση κακής άσκησης, β) την περίπτωση αδυναμίας, γ) την περίπτωση άλλης συμφωνίας των γονέων. Τόπος 
κατοικίας του ανηλίκου είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο 
μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του εκτός και αν αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω άλλης 
συμφωνίας των γονέων. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο δεν μπορεί να διαμένει λιγότερο από το 1/3 των ημερών 
ενός έτους με κάθε έναν από τους γονείς του.Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς 
διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη 
σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την 
αξιοπρέπεια του τέκνου. Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν 
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υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι’ αυτό τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο 
και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών.Κάθε 
γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, 
καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει 
αποβιώσει.».Όπου υπάρχει ο όρος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ να αντικατασταθεί με τον όρο ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ.Και οι δύο γονείς 
από 50-50 σε όλα για τα παιδιά τους ! 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:33 | Παγώνα. Αφού δεν θέλουν κάποιες την ισότητα στα πάντα. Να οριστεί σαφώς στον 
νόμο να ανατίθεται η αποκλειστική επιμέλεια στους πατεράδες και οι μανάδες να έχουν το μαχητό τεκμήριο του 
1/3 επικοινωνίας και να πληρώνουν και διατροφή, για να δούμε κι αυτό το μοντέλο για τα επόμενα 40 χρόνια, 
μιας και το προηγούμενο το είδαμε τι αποτελέσματα είχε. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΟΣ 
ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ 2021. 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:05 | Σωκράτης. «Επιμέλεια του προσώπου.Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου 
περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον 
προσδιορισμό του τόπου διαμονής του»Που αναφέρεται ότι αυτό είναι υποχρεωτικό να γίνεται και από τους δυο? 
Ο δικαστής θα αποφασίσει πάλι???Γιατί δεν δημιουργείτε μια πλατφόρμα σχεδίων διαπαιδαγώγησης και να 
πηγαίνουν με αυτό οι γονείς στον δικαστή σε ένα γραφείο και όχι σε αυτό που γίνεται στις αίθουσες, να 
αποφασίζει ο δικαστής επι τόπου και γρήγορα και να αποφασίζει αν θα χρειαστεί αξιολόγηση και διαμεσολάβηση! 
 
23 Μαρτίου 2021, 23:23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ. Όπου η λέξη επιμέλεια να γίνει ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.Τα παιδιά 
χρειάζονται και τους 2 γονείς, έχουν να πάρουν και απ τους 2 αγάπη και γνώσεις. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:53 | ΒΚ. Η οικογένεια του τέκνου μου είναι εξαφανισμένη εδώ και χρόνια. Ειδικότερα τον 
τελευταίο χρόνο ούτε η γιαγιά ούτε η αδελφή έχουν έρθει σε επαφή. Πως θα επιβληθεί σε ένα νήπιο να έχει επαφή 
με ανθρώπους αδιάφορους? 
 
22 Μαρτίου 2021, 21:04 | Δημήτρης. Έναν προβληματισμό θέλω να σκεφτεί όποιος διαβάσει αυτό το σχόλιο…. 
Ο έχοντας την επιμέλεια ανηλίκου/ων τέκνου/ων λαμβάνοντας μια θέση στο δημόσιο εργασιακό τομέα έχει (καλος 
ή κακός) κάποιες ελαφρύνσεις σε θέμα ωραρίου/βραδιών κτλ κτλ ο λαμβάνων θέση στον ιδιωτικό τομέα έχει 
κάποια προβλήματα ως προς τον μισθό κτλ κτλ και για την θέση του… Βάση αποτελεσμάτων και στατιστικών ο 
γονέας που λαμβάνει μια θέση στους δύο εργασιακούς τομείς ή είναι ευνοημένος(δημόσιο τομέα) ή είναι 
αδικημένος (ιδιωτικό τομέα).με την συνεπιμελεια λοιπόν λύνονται πολλά προβλήματα όπως η αδικία σε θέμα 
ισότητας. 
 
22 Μαρτίου 2021, 18:51 | Λ. Βενιγένης To άρθρο περί της επιμέλειας όπως προτείνεται είναι πολύ ασαφές και 
ευκόλως μπορεί να ερμηνευθεί με διαφόρους τρόπους με κίνδυνο επιστροφής στην επό 40 χρόνια νομολογία. Για 
το σκοπό αυτό προτείνεται τροποποίηση ως εξής έτσι ώστε να προωθείται η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή και 
των γονέων εκτός κι αν υπάρχει περίπτωση κακής άσκησης.Στο άρθρο 1518 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος και το άρθρο 1518 
διαμορφώνεται ως εξής:«Άρθρο 1518.Επιμέλεια του προσώπου.Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου 
περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον 
προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει ότι το δικαστήριο επιζητεί με τις 
αποφάσεις του την από κοινού και ισότιμη ανατροφή του τέκνου και από τους δύο γονείς, με εξαίρεση: α) την 
περίπτωση κακής άσκησης, β) την περίπτωση αδυναμίας, γ) την περίπτωση άλλης συμφωνίας των γονέων. Τόπος 
κατοικίας του ανηλίκου είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και μέσα σ’ αυτή το τέκνο 
μπορεί να διαμένει εξίσου στις οικίες και των δύο γονέων του εκτός και αν αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω 
απόστασης ή άλλης συμφωνίας των γονέων. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο δεν μπορεί να διαμένει λιγότερο από το 
1/3 των ημερών ενός έτους με κάθε έναν από τους γονείς του.Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το 
ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. 
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Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την 
αξιοπρέπεια του τέκνου. Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν 
υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι’ αυτό τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο 
και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών.Κάθε 
γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, 
καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει 
αποβιώσει.». 
 
22 Μαρτίου 2021, 14:04 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Πιο γενναία θα ήταν η αναμόρφωση εάν οριζόταν 
και για την Επιμέλεια, όπως και για την υπόλοιπη Γονική Μέριμνα, πως κατά μαχητό νομικό τεκμήριο είναι κοινή 
και για τους δύο γονείς, ακόμη και μετά από οποιονδήποτε χωρισμό αυτών (Συνεπιμέλεια).Σε κάθε περίπτωση, 
βάσει και του επόμενου προτεινόμενου Άρθρου, θα ήταν ίσως προτιμώτερο να μην ανήκει η μόρφωση-
εκπαίδευση του παιδιού στην Επιμέλεια, αλλά στο σκληρό πυρήνα της Γονικής Μέριμνας. Έτσι θα αποφεύγονται 
παρανοήσεις μετά από χωρισμούς και ενδεχόμενη διατήρηση της Επιμέλειας στον έναν γονέα, πως αυτός έχει 
κάποιον βαρύτερο ρόλο να λαμβάνει αποφάσεις που θα μπορεί να εμφανίζονται σκοπίμως σαν καθημερινές και 
λιγότερο σοβαρές, ενώ θα έχουν πραγματικά σοβαρό ρόλο στη μόρφωση-εκπαίδευση του παιδιού. 
 
22 Μαρτίου 2021, 11:29 | Μιχαήλ. Η επιμέλεια να είναι κοινή και στους δύο γονείς εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέπουν. 
 
22 Μαρτίου 2021, 11:28 | Σπύρος Δ. O νόμος πρέπει πρωτίστως να διαφυλάσσει ισότιμα και να ενισχύει την σχέση 
του τέκνου και με τους 2 γονείς κάτι το οποίο δεν κάνει έως τώρα όπως έχει διατυπωθεί). Επιβάλετε η 
τροποποίηση ώστε να αναφέρει στο άρθρο που αφορά στην ανάθεση της επιμέλειας, (πλαφόν την συνεπιμέλεια 
των παιδιών με εναλλασσόμενη κατοικία ισόχρονα και ισότιμα 50/50 και από τους δυο γονείς, και να γίνεται 
εξαίρεση μόνο για πολύ σημαντικούς λόγους ακατάλληλων γονιών). Το 2021 όπου όλοι έχουν ίσα δικαιώματα και 
ίσες υποχρεώσεις στην κοινωνία, όπου, άντρες, γυναίκες, εργάζονται, και τα παιδιά μεγαλώνουν με παππούδες, 
γιαγιάδες, νταντάδες, η και νέες-ους συντρόφους, να δίνεται αποκλειστική επιμέλεια στον έναν εκ των δύο, και ο 
άλλος να υποχρεώνετε δια νόμου να έχει λιγότερα δικαιώματα από εκείνα που αποκτά το οικογενειακό 
περιβάλλον, το βοηθητικό προσωπικό, η και ο-η νέος σύντροφος αυτής-ου του ανθρώπου που ασκεί την 
αποκλειστική επιμέλεια. (Διαφυλάξτε πρωτίστως εσείς με τον νόμο την ισότητα των ανθρώπων – γονιών και μετά 
να το ζητάτε απο εκείνους.) 
 
22 Μαρτίου 2021, 10:05 | Ναταλία .Κυρίαρχος στη ζωή του παιδιού η μητέρα στην οποία δίνεται η αποκλειστική 
επιμέλεια,μεριμνά για την εκπαίδευση και για τόπο διαμονής του παιδιού και ο πατέρας περιορίζεται στη ( χωρίς 
ουσιαστικό αντίκρυσμα ) κοινή γονική μέριμνας και πληρώνει διατροφή. ΚΟΙΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ.Η δικαστική πρακτική δίνει την αποκλειστική επιμέλεια με πάντοτε στη 
μητέρα, τη δίνει σε μητέρες Α.Μ.Ε.Α,σε μητέρες με χρόνια κατάθλιψη,με ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Απο 
ποιόν ελέγχεται η μητέρα αν είναι ικανή να ανταπεξέλθει στο μεγάλωμα των παιδιών της?Θα πρέπει λοιπόν η 
μητέρα να ελέγχεται σπό ψυχιάτρους και ειδικούς επιστήμονες που ορίζει το δικαστήριο.Συνεπώς το α.1519 είναι 
εντελώς ανεφάρμοστο, όπως φαίνεται και από τις δικαστικές αποφάσεις από το Σεπτέμβριο το 2020 και μετά,γιατί 
το άρθρο αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο 
 
22 Μαρτίου 2021, 07:02 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ. Ορθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την 
οποία ιδρύεται υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά 
και την οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της 
γονεικής αποξένωσης.Σχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξί η διάταξη του Ν. 
1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς. 
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22 Μαρτίου 2021, 02:10 | Χριστίνα Σακκά. Αλήθεια, υπάρχουν σωφρονιστικά μέτρα παιδαγωγικού χαρακτήρα 
που δεν θίγουν την αξιοπρέπεια; Και τι θέση έχει αυτή η πρόταση σε νόμο σχετικό με το συμφέρον του παιδιού 
κατόπιν διάζευξις/χωρισμού των γονέων του; 
Επιπλέον, πώς ακριβώς «υποχρεούται» ο γονέας σε σχέσεις με μέλη της πατρικής οικογένειας του άλλου γονέα, 
όταν ακόμα κι εντός γάμου δεν υπήρχαν σχέσεις;Ποιος δημοκρατικός νόμος ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τις ανθρώπινες και 
διαπροσωπικές σχέσεις; 
 
21 Μαρτίου 2021, 21:01 | Mrs Kontogianni. Kύριε Υπουργε,έχοντας περάσει την επίπονη νομική διαδικασία του 
διαζυγίου και πάντοτε υποστηρίζοντας την σχέση του παιδιού με τον πατέρα, για το καλό του ίδιου μου του 
παιδιού, κρίνω ότι πρέπει να παταχθούν άμεσα οι πόλοι άσκησης εξουσίας μεταξύ των ζευγαριών με τους εξής 
τρόπους:> AMΕΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στην οποία θα επιτρέπεται ο άμεσος έλεγχος περιουσιακών 
στοιχείων (Ε1, Ε9, τραπεζικοί & διαδικτυακοί λογαριασμοί) προς χρήση από τους δικαστές. Ο δικαστής πρέπει να 
έχει ξεκάθαρη εικόνα και όχι ψευδείς καταθέσεις και παραποιημένα στοιχεία> Ορισμός ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με τον γονιό που δεν διαμένει ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ και την ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ. Το 1/3 που προτείνετε είναι λογικό για παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω και σε καμία 
περίπτωση όταν είναι βρέση ή μικρά νήπια και ειδικά όταν είναι θηλάζοντα.> ΓΡΗΓΟΡΗ και ΑΜΕΣΗ εφαρμογή του 
νόμου σε περιπτώσεις παράβασης από το εκάστοτε μέρος.> ΑΜΦΟΤΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Εφόσον το 
τέκνο θα επικοινωνεί κατά το 1/3 του χρόνου του με τον γονέα με τον οποίο δε διαμένει, ο γονέας αυτός θα πρέπει 
να έχει υποχρέωση ενημέρωσης προς τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια εν τοις πράγμασι.> Η υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια είναι καταστροφική και θέτει τους δύο γονείς σε διαρκή κόντρα, εφόσον δεν είναι σε θέση να 
συναποφασίζουν. Απλή απόδειξη είναι ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει με την αναγγελία του συγκεκριμένου 
νομοσχεδίου. Τίποτα υποχρεωτικό δεν μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας και τίποτα οριζόντιο.> 
Τα παιδία θέλουν και τους δύο γονείς αδιαμφισβήτητα. Ο κάθε γονιός και το κάθε φύλο φέρει φέρει διαφορετικές 
ποιότητες. Ως ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ που είμαστε ο ρόλος της μητέρας ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ. Η σημαντικότητα της αδιάρρηκτης σχέσης που πρέπει να έχουν οι μητέρες με τα παιδιά τους, 
καθιστά το οριζόντιο αίτημα κάποιων μπαμπάδων για 50/50 του χρόνου ένα ξεκάθαρα ΕΓΩΙΣΤΙΚΟ αίτημα. Ένα 
ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΑΛΜΑ που με τίποτα δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Σύσσωμη η κοινότητα των Ψυχολόγων 
μπορούν να σας εξηγήσουν το γιατί.> Τα παιδιά χρειάζονται ως γνωστών ΜΙΑ ΒΑΣΗ και δύο γονείς. Το Εγωιστικό 
αίτημα από πλευράς και πάλι λιγοστών μπαμπάδων για εναλλασόμενη κατοικία, είναι κατάπτιστο. Δεν θα 
επιτρέψουμε να γίνουν τα παιδιά – βαλίτσες. Αντιστρέφοντας το σλόγκαν στο δρόμο ότι «δεν είμαστε επισκέπτες» 
σε «δε θα μας κάνετε παιδιά – τουρίστες».Ας διασφαλιστεί η τακτική επικοινωνία των παιδιών με τους μπαμπάδες 
τους, αλλά η βάση τους να είναι μία.> Ποιά πρόβλεψη υπάρχει για τους ΛΟΑΤΚΙ?> Πως προστατεύονται τα θύματα 
βίας (είτε προς τον γονέα, είτε προς το τέκνο) όταν χρειάζεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση? Τα θύματα βίας 
πρέπει να προστατεύονται γοργά, αλλιώς κινδυνεύουν ακόμη και με αυτοκτονία.> Σύσταση Οικογενειακών 
Δικαστηρίων με μεγάλο ρόλο των ψυχολόγων> Υποχρεωτική ας γίνει η επίσκεψη ψυχολόγων στα σχολεία από την 
ηλικία της προεφηβείας. Ο καλός γονιός είναι αποτέλεσμα σωστής παιδείας και θεραπείας 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:09 | Δήμητρα Τ. Ο υπουργός δικαοσύνης μέσα στη ελληνική βουλή μίλησε για συνεπιμέλεια, 
για ισόποση και ισόχρονη φροντίδα,αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης η αναμόρφωση του 
οικογενειακού δικαίου,1.500.000 εκ. έλληνες περίμεναν αυτό το νομοσχέδιο με ελπίδα και αγωνία περισσότερο 
απο ένα χρόνο.Το παρόν σχέδιο είναι η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και δεν προσφέρει το 
παραμικρό.Η επιμέλεια εξακολουθει να ασκείται απο τη μητέρα (αποκλειστική επιμέλεια) η οποία κάνει ότι θέλει 
παίρνει τα παιδιά και μετακομίζει σε άλλη πόλη σε άλλη χώρα.Ο τόπος διαμονής του παιδιού να ενταχθεί κάτω 
απο την κοινή γονική μέριμνα και όχι κάτω απο την επιμέλεια.Αν θέλουμε να μιλάμε για αλλαγή και συμφέρον 
τέκνου τότε καθιέρωση κοινής επιμέλειας 
 
21 Μαρτίου 2021, 00:08 | Δήμητρα Μπουκουβάλα-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια. Δεν κατάλαβα ποια είναι η 
τροποποίηση στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου. 
 
20 Μαρτίου 2021, 11:02 | Μαρία. Στις περιπτώσεις όπου οι γονείς διαμένουν στον ίδιο δήμο θα πρέπει ο 
νομοθέτης πρωτίστως να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου και με τους 2 γονείς και να αναφέρει 
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στο άρθρο που αφορά στην ανάθεση της επιμέλειας, πλαφόν την συνεπιμέλεια των παιδιών με εναλλασσόμενη 
κατοικία ισόχρονα και ισότιμα 50/50 και από τους δυο γονείς καθώς δεν επέρχεται καμία αλλαγή στις 
δραστηριότητες των παιδιών. ( Να γίνεται εξαίρεση μόνο για πολύ σημαντικούς λόγους ακατάλληλων γονιών ). 
Δεν είναι δυνατόν το 2021 όπου όλοι, άντρες, γυναίκες, εργάζονται, και τα παιδιά μεγαλώνουν με παππούδες, 
γιαγιάδες, νταντάδες, η και νέες-ους συντρόφους, να δίνεται αποκλειστική επιμέλεια στον έναν εκ των δύο, και ο 
άλλος να υποχρεώνετε δια νόμου να έχει λιγότερα δικαιώματα από εκείνα που αποκτά το οικογενειακό 
περιβάλλον, το βοηθητικό προσωπικό, η και ο-η νέος σύντροφος αυτής-ου του ανθρώπου που ασκεί την 
αποκλειστική επιμέλεια. 
 
20 Μαρτίου 2021, 11:01 | ΚΑΛΛΙΑ Σύμφωνα με το εδάφιο “Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να 
ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου 
γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει”, ο γονέας αντιμετωπίζεται από το νόμο 
ως φορέας υποχρεώσεων έναντι τρίτων , ενώ οι τρίτοι φορείς ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ χωρίς υποχρεώσεις. Αυτό 
είναι από μόνο του αντισυνταγματικό και παράλογο. Οι γονέας μπορεί κάλλιστα να έχει καλές σχέσεις με την 
οικογένεια του πρώην συζύγου, όταν εκείνοι του έχουν φερθεί σωστά και δεν ανακετεύονται. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ αλλά εξιορροπούνται στο πέρασμα των χρόνων φυσιολογικά και 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ. 
 
20 Μαρτίου 2021, 10:52 | ΚΑΛΛΙΑ. Το εδάφιο “Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει την 
σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως 
όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει”, υποχρεώνοντας το ένα γονέα όχι μόνο να 
συνομιλεί, αλλά και να ενισχύει τη σχέση του τέκνου με την οικογένεια του άλλου γονέα, μη λαμβάνοντας υπόψη 
ότι εκείνοι μπορεί να κατηγορούν τον γονέα στο παιδί, να ανακατεύονται σε θέματα που δεν τους πέφτει λόγος ή 
ακόμη και να έχουν συμβάλει στη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, είναι όχι μόνο παράλογο και 
αντισυνταγματικό, αλλά καταντάει και γραφικό. ΠΟΥΘΕΝΑ στο νομοσχέδιο δε γίνει λόγος για τους τρίτους 
(συνήθως πρώην πεθερές και αδελφες του συζύγου, δεν το λέω εγώ το λέει η ελληνική πραγματικότητα και η 
νομολογία) που ανακατεύονται στην ανατροφή των παιδιών, χωρίς δικαίωμα, έχοντας μεγαλώσει με την ησυχία 
τους τα δικά τους παιδιά και θέλοντας να μεγαλώσουν και των αλλων , λόγω παρεμβατικού χαρακτήρα, και δεν 
έχει υπάρχει ούτε μια διάταξη στο νομοσχέδιο που να τιμωρεί αυτές τις συμπεριφορές.Αντιθέτως, όλες αυτές 
πλέον όχι μόνο εξισώνονται με τις μητέρες αλλά, οι μητέρες οφείλουν και να ενισχύουν την παρέμβαση, γιατι 
διαφορετικά θα πρέπει να απολογηθουν!! Απορώ ποιος φωτεινός εγκέφαλος έχει σκεφτεί αυτή την αστειότητα; 
Μας έχετε κουρασεi. 
 
19 Μαρτίου 2021, 16:28 | Κατρίν .σωφρονισμός ο [sofronizmós] : βελτίωση της διαγωγής ενός ατόμου που έχει 
διαπράξει κάποιο αδίκημα, με επιβολή κάποιας ποινής και συνήθ. με στέρηση της ελευθερίας του: Σκοπός της 
φυλάκισης είναι ο ~ του εγκληματία.Παραθέτω την εξήγηση της λέξης σωφρονισμος διότι φαίνεται πως ο 
συντάκτης του νομοσχεδίου οραματίζεται την επιστροφή στο μεσαίωνα.Είναι ντροπή και αίσχος να γραφεται:»Η 
λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την 
αξιοπρέπεια του τέκνου.»Αμεση απόσυρση του νομοσχεδίου που γράφτηκε κατά παραγγελία συγκεκριμένων 
ομάδων μπαμπάδων. Αυτό δεν είναι νομοσχέδιο Οικογενειακού Δικαίου, αυτό είναι η ντροπή της κυβέρνησης. 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:03 | ΜΑΡΙΑ. Το μέρος της διάθαξης σύμφωνα με το οποίο «Κάθε γονέας υποχρεούται να 
διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την 
οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει.» πρέπει να 
αναδιατυπωθεί ώστε να τονίζεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης.Δεν 
θα έπρεπε κανένας γονέας να υποχρεούται να προτρέπει το παιδί του να δει γονέα ή συγγενή που δεν του φέρεται 
σωστά. Βάλτε ασφαλιστική δικλείδα για την ψυχολογική και σωματική ακεραιτητα των παιδιών.Πολλές γυναίκες 
διαμαρτύρονται πως όταν το παιδί επιστρέφει από επίσκεψη με τον πατέρα ή τους γονείς του, παρουσιάζει 
θέματα συμπεριφοράς και κατάθλιψης από τα όσα έζησε και άκουσε.Επίσης, όταν αναφέρεστε στην ‘οικογένεια 
του άλλου γονέα» μέχρι ποιου σημείου φτάνουμε; Μόνο παπούδες γιαγιάδες, ή πάμε και στους θείους-θείες που 
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συχνά φέρονται άσχημα σε ένα παιδί κατόπιν διαζυγίου ή χωρίς γάμο του γονέα. Πάλι τα δικαστήρια θα κλειθούν 
να ερμηνεύσουν. 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:42 | Βασιλόπουλος Νίκος. Θα πρέπει να μην υπάρχει περίπτωση παρερμηνείας της 
«αλλαγής του τόπου κατοικίας». 
Μήπως θα ήταν καλύτερα «προσδιορισμός του τόπου διαμονής του τέκνου» να φύγει από την επιμέλεια και να 
πάει στην γονική μέριμνα. 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:25 | Ιωάννα Κίτσιου. Η καθοδηγητική διαταξη προς τους γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά 
τους «χωρίς διάκριση φύλου» οδηγεί στην τάση της ανατροφής «άφυλων» παιδιών ή παιδιών «ουδέτερου 
φύλου». Οι κοινωνιολογικές επεκτάσεις του φαινομένου αυτού μένει να αποδειχθούν με το πέρασμα του χρόνου. 
Ωστόσο η αποτύπωση αυτής της τάσξς στο νόμο, η θέσπισή της και η αναγνώρισή της ως αποδεκτή πρακτική 
ανατροφής είναι σίγουρα ριψοκίνδυνη και σε καμία περίπτωση αποδεκτή στην παρούσα χρονική στιγμή, καθώς 
δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να υποστηρίξουν τα υπέρ και τα κατά της πρακτικής αυτή. Για το λόγο αυτό η 
επισήμανση αυτή πρέπει να διαγραφεί. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 «Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:01 | Μαρια ΜειτηΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 21:34 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΑΣ1. Oι 

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 21:37 | ΣΥΝΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΥπουργέ μου να σου ζήσουν οι υποστηρικτές σου κατα της 
συνεπιμέλειας,  
σε κανένα Δίκαιο δεν υπάρχει το 50/50 στις κοινές γονικές ευθύνες γιατι εξυπακούεται συντεχνίτη Υπουργέ. 
1 Απριλίου 2021, 21:10 | Αντωνία ΣκουνάκηΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
50/50 ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.  
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Γιώργος ΓεωργιάδηςΟι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά 
στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο 
αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό 
προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή 
αποξένωσηςΕπίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες 
όπως αυτή της προσωρινής διαταγής.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής1. Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και 
από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή 
ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του 
χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί 
προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο.» 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. 
Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου 
το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. Ευτυχώς μένουμε στην 
ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , 
ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με δικαστική 
απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 
8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την 
πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω κατά 
γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για το 
παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι 
που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται 
να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 
14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή 
βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. Το νέο 
νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που 
πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | Αναστασία Νατσκαμη Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
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τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:44 | Άννα Σ«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τεκ́νουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! Ισότητα 
έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Κατερίνα Στουζούκ Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 Α.Κ. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΠροτείνονται οι εξής παρακάτω 
αλλαγές:Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | Αθηνα ΝτοσταΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Κωνσταντίνος ΠασίλαςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:10 | ΜΠΑΜΠΑΣΗ κατοικία του τέκνου είναι ο νομός που διέμενε στην τελευταία κοινή 
κατοικία των γονέων του. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Σε περίπτωση που ο άλλος 
γονέας παραμένει στον τόπο κατοικίας που είναι ο νόμιμος τόπος κατοικίας του τέκνου, τότε παραμένει το τέκνο 
στον ίδιο τόπο κατοικίας μαζί με τον συγκεκριμένο γονέα, εφόσον ο γονέας αυτός το επιθυμεί και αλλάζει η 
επικοινωνία του γονέα ο οποίος θέλει να μετοικισει, με μεταξύ τους συμφωνία η διατασετε απο το 
Δικαστήριο.Τέλος,μεταβολή τόπου διαμονής, συνιστά ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ και επισύρει αφαίρεση 
επιμέλειας! 
1 Απριλίου 2021, 20:22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | Αθανασιος ΣαφηςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Ελενη Πετρονικολου Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | Χρήστος ΓενίτσαρηςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | ΛΟΥΚΊΑΔηλαδή μια μάνα που θέλει για λόγους εργασίας ή προσωπικούς ή για να είναι 
κοντά στους συγγενείς της, ώστε να τη βοηθήσουν οικονομικά και πρακτικά με τα παιδιά, αναφέρομαι σε 
ουσιαστικούς λόγους σχετικούς με την καλύτερη ανατροφή των παιδιών της ή και την ισορροπία της ίδιας, και 
αναδιαμορφώσει την επικοινωνία με τον άλλο γονέα όπως αρμόζει ανάλογα με την απόσταση και την ηλικία των 
τέκνων, πρέπει να πάρει έγκριση, εφόσον τα παιδιά ζουν μαζί της; οταν μια γυναίκα, σεβόμενη απόλυτα τον άλλο 
γονέα ακολουθώντας τις νομιμες ενέργειες,θέλει να απομακρυνθει ,γιατί να μπορεί να εμποδιστει; δεν ειναι αυτό 
ανθρώπινο δικαίωμα; επαναλαμβάνω δε μιλαω για αρπαγή και φυγάδευση, μιλάω για μετακίνηση κατόπιν 
ενημέρωσης που βασίζεται σε λόγους. Εδω δε φτάνει η ενημέρωση, χρειάζεται έγκριση. Αφού χώρισε, γιατί μπορει 
κάποιος να την εμποδίσει, όταν αυτο εξυπηρετεί την ίδια και άρα και τα παιδιά. Η γυναίκα που χωρίζει με παιδιά 



3096 
 

έχει οικογένεια και επωμίζεται ευθύνες, δεν είναι αυτή ανεξάρτητη απο τα παιδιά,εξακολουθεί να επωμιζεται τις 
ίδιες ευθυνες τις οικογένειας και χρειάζεται βοήθεια. 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Στυλιανός Καλό μήνα σε όλους… λοιπόν τα παιδιά έχουν 2 ΓΟΝΕΊΣ. Τα ΠΑΙΔΙΆ μας θέλουν 
αγάπη στοργή μωρφοση φροντίδα και από τούς 2 ΓΟΝΕΊΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ Σημαντικό πολύ. Να 
τιρουντε η δικαστικές αποφάσεις. Και να σταματήσει όλοι αυτοί η ΑΠΟΞΕΝΟΣΗ που ασκούν σε εμάς και τα παιδιά 
μας… Χωρίζουμε σαν ζευγάρι όχι σαν ΓΟΝΕΊΣ βασικό 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣΗ  ΚΟΙΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΓΟΝΕΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΩΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 1532 ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ, ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 
1519 ΠΑΡ. 2 Α.Κ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Ο ΕΧΩΝ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΓΟΝΕΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΟΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ, ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΣΤΑΤΟ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΣΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 
Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ) ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣΜΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΡΟΛΟ. 
 1 Απριλίου 2021, 20:34 | ΔΊ΄Γ1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και τρίτες 
ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, νομοθετείστε 
χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα συντεχνιακά 
συμφέροντα…νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη τοξικό 
περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό 
και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο…τίποτα περισσότερο…Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην 
παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ Έτσι το άρθρο διατυπώνεταιΆσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.».‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το 
εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στρην παράγραφο 3α μετά των γονέων να 
προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ Ετσι το άρθρο 8 
διατυπώνεταιΠαρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
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1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των 
γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς 
το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από 
τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει 
τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή 
σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει 
διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για 
τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και 
τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 
Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους 
Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη 
μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται 
αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία 
αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 

διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ Άρθρο 9 « Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ Το άρθρο 
διατυπώνεται«Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του 
Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα.».Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1519 ΑΚ Να αντικατασταθεί ως κατωτέρω ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η 
ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 14 Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΝα προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ Και διατυπώνεται όπως παρακάτω Συνέπειες κακής άσκησης Αν ο 
πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του 
προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
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γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, 
δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, 
και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς  
διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του 
δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την 
επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα 
αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
1 Απριλίου 2021, 20:22 | Βασίλειος Ρουσσιδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
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άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:41 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕΕίμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. 
Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε 
να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς 
τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
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1 Απριλίου 2021, 20:30 | ΦΩΦΩ1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα…νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο . Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του 
νομοθέτη. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο…τίποτα περισσότερο…Για την ξεκάθαρη διατύπωση 
στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ Έτσι το άρθρο διατυπώνεταιΆσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.».‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το 
εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στρην παράγραφο 3α μετά των γονέων να 
προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ Ετσι το άρθρο 8 
διατυπώνεταιΠαρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των 
γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς 
το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από 
τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν 
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συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και 
παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. 
Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση 
δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει 
τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το 

συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ Άρθρο 9 « Μετά το από 
κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ Το άρθρο διατυπώνεται«Άρθρο 1515. Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα 
του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται 
αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία 
αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.».Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ Να αντικατασταθεί ως κατωτέρω . ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, 
ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΝα προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ 
ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ Και διατυπώνεται όπως παρακάτω 
Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το 
λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο 
γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον 
άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν 
συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να 
αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να 
διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει 
να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής 
κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
 



3102 
 

1 Απριλίου 2021, 20:03 | ΠΑΠΑΣ1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα…νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο . Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του 
νομοθέτη. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο…τίποτα περισσότερο…Για την ξεκάθαρη διατύπωση 
στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ Έτσι το άρθρο διατυπώνεταιΆσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.».‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το 
εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. Ετσι το άρθρο 8 
διατυπώνεταιΠαρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 
του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της 
στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, 
καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας 
αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική 
μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο 
δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, 
ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να 
διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον 
διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου 
με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την 
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άσκηση της γονικής μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως 
εξής: «Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους 
Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη 
μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται 
αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία 
αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 

διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ Άρθρο 9 « Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ Το άρθρο 
διατυπώνεται«Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του 
Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα.».Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1519 ΑΚ Να αντικατασταθεί ως κατωτέρω ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η 
ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 14 Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΝα προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ Και διατυπώνεται όπως παρακάτω Συνέπειες κακής άσκησης 
Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια 
του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ 
Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, 
καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν 
στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την 
πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει 
επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και 
επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε 
πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να 
απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά 
ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
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1 Απριλίου 2021, 20:46 | Δημοσθένης ΡαπτηςΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ 
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015 ΕΛΨΕ ΣΕΨ ΣΕΚ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ . ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Χρήστος ΜπάνοςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | ΜΑΚΗΣ1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα…νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο . Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του 
νομοθέτη. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο…τίποτα περισσότερο…Για την ξεκάθαρη διατύπωση 
στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ. Έτσι το άρθρο διατυπώνεταιΆσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.».‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το 
εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ…. Στρην παράγραφο 3α μετά των γονέων να 
προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ Ετσι το άρθρο 8 
διατυπώνεταιΠαρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
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ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των 
γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς 
το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από 
τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει 
τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή 
σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει  
διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για 
τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και 
τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515 
Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους 
Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη 
μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται 
αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία 
αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 

διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ Άρθρο 9 « Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ Το άρθρο 
διατυπώνεται«Άρθρο 1515 Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του 
Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα.».Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1519 ΑΚ Να αντικατασταθεί ως κατωτέρω ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η 
ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 14 Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΝα προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ    Και διατυπώνεται όπως παρακάτω   Συνέπειες κακής άσκησης  Αν ο 
πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του 
προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
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όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, 
δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, 
και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς 
διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του 
δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την 
επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα 
αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | Iωάννα‘Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου απαιτείται 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου προτεινεται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Χριστίνα ΣερβετάΕίμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Μαργαρίτα Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.1 Απριλίου 2021, 20:56 | Παναγιωτης ΠλεγαςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
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προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 



3108 
 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Χρυσούλα Ροδουσάκη Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | ΕιρήνηΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου.1 Απριλίου 2021, 20:27 | Παναγιώτης ΣτόγιαςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας 
του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
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1 Απριλίου 2021, 20:01 | θεοδώραΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.1 Απριλίου 2021, 20:08 | Σπυρίδων ΠαστρωμαςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
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σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Χριστίνα ΣερδενέΕίμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Δημήτριος ΛούκοςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
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γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΡΗΤΩΣ, ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΓΟΝΕΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΩΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 1532 ΓΙΑ Ο,ΤΙ 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΤΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΑΛΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | Νικολαος ΣαγιακοςΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | ΧΡΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | ΣΤΕΦΑΝΙΑΟι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού για την ονοματοδοσία, το 
θρήσκευμα, τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, αλλά και για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του και στις 
περιπτώσεις διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται 
το συμφέρον του παιδιού; 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣΆρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν 
η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για 
την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 



3112 
 

1 Απριλίου 2021, 20:55 | Μινιεστρης Ν.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | ΕυαγγελίαΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
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δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:35 | Μιχαλοπουλος Γ.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | Μισαιλιδης Κ.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Δήμητρα ΝτούραΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
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Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Μικεντη Δ.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | Μάρκος Κουτελάκης«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑΕίμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:33 | Μητσιου Β.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Μιτρουδης Χ.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Μιλτιονης Ν. Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Λεωνίδας Το σύνολο των θεμάτων υγείας και εκπαίδευσης θα πρέπει να 
συναποφασίζονται και από τους δύο γονείς (πλην των πλέον τρεχόντων και επειγόντων). Με το ψήφισμα 
2079/2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα κράτη-μέλη να εξαλείψουν κάθε διάκριση μεταξύ των γονέων σε 
σχέση με την νομική σχέση που έχουν οι τελευταίοι. Για ποιό λόγο να έχει απόλυτο δικαίωμα συναπόφασης για 
όλα τα θέματα μια αεροσυνοδός που απουσιάζει τακτικά από το σπίτι ή ένας ναυτικός ενόσω βρίσκονται σε γάμο 
αλλά όχι ένας οποιοσδήποτε άλλος γονέας απλά και μόνο επειδή χώρισε με τον έτερο γονέα του παιδιού;Η 
μεταβολή του τόπου κατοικίας του παιδιού είναι συνήθης τρόπος απομάκρυνσης του παιδιού από τον έτερο 
γονέα, δηλ εργαλειοποίησης του παιδιού. Η μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου, από αυτή της τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων, θα πρέπει να είναι δυνατή μετά από «προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση». Θα πρέπει δηλαδή να απαιτείται κάποιος βαθμός ωριμότητας της 
απόφασης και να μην επιτρέπεται με μια απλή απόφαση προσωρινής διαταγής που στη συνέχεια στην πράξη δεν 
μπορεί να ανατραπεί, ενάντια στο συμφέρον του παιδιού όπως ορίζεται και στο νομοσχέδιο. 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | Μετσιος Η.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
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προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | Ιωάννα ΠαπαδόπουλουΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Μερκουρης Η.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | iakovos Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα…νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητόΗ ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα 
του σε ένα ασφαλές περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα 
του νομοθέτη. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο…τίποτα περισσότερο…!Προτείνω την 
αντικατάσταση του άρθρου 12 όπως παρακάτωΆρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ 
ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ1 Απριλίου 
2021, 20:05 | Αθηνα ΣακελλαρηΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που 
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επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια 
του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ‘Αρθρο 12Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. 
1 Απριλίου 2021, 20:27 | Μαριλένα ΧασάπηΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ Τ«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:50 | Κωνσταντίνος ΠάνοςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
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Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
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που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η  υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Ζιάτα ΠολυξένηΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Οι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα 
πλέον ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς 
και το ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από 
το γονικό προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για 
την ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται 
ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης 
Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή 
της προσωρινής διαταγής. 
ΠΡΟΤΑΣΗ Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής 1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει 
γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το 
θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 
2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο 
τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη 
κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον 
του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.» 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | diologoΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
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Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:02 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΗ μεταβολή του τόπου κατοικίας του παιδιού είναι συνήθης τρόπος 
απομάκρυνσης του παιδιού από τον έτερο γονέα, δηλαδή εργαλειοποίησης του παιδιού.Η μεταβολή του τόπου 
κατοικίας του τέκνου, από αυτή της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, θα πρέπει να είναι δυνατή μετά από 
«προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση». Θα πρέπει 
δηλαδή να απαιτείται κάποιος βαθμός ωριμότητας της απόφασης και να μην επιτρέπεται με μια απλή απόφαση 
προσωρινής διαταγής που στη συνέχεια στην πράξη δεν μπορεί να ανατραπεί, ενάντια στο συμφέρον του παιδιού 
όπως ορίζεται και στο νομοσχέδιο. 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΚΟΛΙΡΗΣΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΩ 1519 ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ.ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΜΕΝΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ , ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΕ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ.!! 
1 Απριλίου 2021, 20:00 | Μαρία ΚέππαΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Χρήστος Σαμαρινας Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
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ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ  
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Μαρία Κάλφα Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥΕίμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | Ευτυχια Σαμπανη Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 
ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | Ευαγγελία ΝτούραΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
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του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Ζωή ΑΜια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»!Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | Ζαβιτσάνου Κ.Οι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά 
στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο 
αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό 
προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης 
Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή 
της προσωρινής διαταγής. ΠΡΟΤΑΣΗ Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής 1. Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και 
από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή 
ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του 
χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί 
προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο.» 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | Αρετή Κωσταράκη Η δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. 
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μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα πλαίσια των 
ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα.Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση 
οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής 
μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 
του Άρθρου 8:«(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
1 Απριλίου 2021, 19:43 | Α.Κ. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού στις περιπτώσεις διαφωνίας που θα 
προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια και μέχρι την έκδοση απόφασης όμως,; 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΈχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με 
μένα και την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. 
Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν 
είναι δίκαιο. Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά 
του μπαμπά. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:56 | Σοφία Τζήκα Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:39 | Αποστολης ΑγαθαγγελιδηςSOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. 
Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | Σταματινα Μ.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον  .ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | Βασιλικη Μ.Στο δρομο που δουλεύω υπαρχουν 3 περιπτωσεις γονιών οι οποιοι βλεπουν 
τα παιδια τους 4μερες τον μηνα διανυωντας 100δες χλμ. Φανταστειτε τι εκταση εχει λαβει το φαινόμενο αυτο που 
ειναι απόρροια της εξουσίας που δίνει η αποκλειστική επιμέλεια!!Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας 
του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
1 Απριλίου 2021, 19:25 | Στεφανία ΖαχαριάΈχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και την 
βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα της 
δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Τα 
παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ . Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Χαντι Σαντουντ Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 
ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥΤο άρθρο 12 του νομοσχεδίου, θα επιβαρύνει πολύ 
περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ γονέων, σε σχέση με τις υπάρχουσες διατάξεις. Ενώ στο άρθρο 11 του 
νομοσχεδίου ορίζεται ότι ο έχων την επιμέλεια, λαμβάνει αποφάσεις για την μόρφωση και επιμέλεια, στο άρθρο 
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12 θεσπίζεται συναπόφαση για ζητήματα εκπαίδευσης που που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του. 
Προφανής αντίφαση. Με ποια κριτήρια ορίζονται οι αποφάσεις αυτές; Πώς θα αξιολογηθεί το κρίσιμο; Για κάποιον 
είναι κρίσιμο το φροντιστήριο εν όψει πανελληνίων, για άλλον η επιλογή κλασικού ή επαγγελματικού λυκείου, για 
τον τρίτο το δίλημμα μουσικό ή γενικό γυμνάσιο, για τον τέταρτο η επιλογή δίγλωσσου δημοτικού ή κανονικού. 
Όλες επηρεάζουν το μέλλον του παιδιού, ποια επιλογή είναι «πιο» κρίσιμη; Ο νομοθέτης είναι θύμα του αιτήματος 
για συνεπιμέλεια, από ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς και που δεν θέλουν να συνεννοηθούν. Όπως και ορισμένοι 
καλοπροαίρετοι Δικαστές, ο νομοθέτης θεωρεί δεδομένο ότι όλοι οι γονείς θέλουν και μπορούν να συνεργασθούν. 
Όταν όμως ο ένας είναι κακοπροαίρετος, για ποια συνεργασία μιλάμε; Όταν σε κάθε πρόταση ή και εντολή 
Δικαστηρίου, ο γονέας αρνείται να συμμορφωθεί και λέει ότι το παιδί δεν θέλει, είτε είναι 10 είτε 12 είτε 15 ετών, 
για ποια συνεργασία μιλάμε; Στην εισηγητική έκθεση (σελ. 3), αναφέρεται ότι είναι πρόβλημα η μη ενημέρωση 
του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί. Η μη ενημέρωση, όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, λύνεται με την απόδοση 
συνεπιμέλειας σε προβληματικούς γονείς, που θα «μπλοκάρουν» κάθε απόφαση για το μέλλον του παιδιού, για 
να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους και να εκδικηθούν τον άλλο γονέα, για προσωπικούς λόγους; Είναι ωραίες οι 
διακηρύξεις για συνεργασία των γονέων (σελ. 6 εισηγητικής έκθεσης), αλλά είναι περιττές για τους δεκάδες 
χιλιάδες ώριμους και συνειδητοποιημένους γονείς, που ήδη συνεργάζονται υπό το ισχύον καθεστώς. Ως προς τους 
προβληματικούς και δόλιους χαρακτήρες, όμως, το νομοσχέδιο, κάνει βήματα πίσω, όχι εμπρός. Πώς 
προστατεύεται το συμφέρον του τέκνου, όταν διαιωνίζεται η διαφορά και χρειάζεται άδεια του προβληματικού 
γονέα για το παραμικρό; Εγώ έχασα το παιδί μου, μέσω γονεϊκής αποξένωσης, από τον πατέρα που δεν είχε 
συνεπιμέλεια. Φανταστείτε να είχε, τι προβλήματα θα είχε δημιουργήσει από την πρώιμη ανάπτυξη του παιδιού. 
Περαιτέρω, σας παραπέμπω στο βιβλίο της Όλγας Θέμελη, Τα παιδία καταθέτει, εκδόσεις Τόπος, 2014, σελ. 273 
επ. Σε αυτό αναφέρονται λεπτομέρειες για το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης και το φαινόμενο του ανεξάρτητου 
στοχαστή, δηλαδή τον τρόπο που λειτουργούν οι γονείς που θέλουν να αποξενώσουν το παιδί από τον άλλο γονέα, 
να τον απαξιώσουν και να του στερήσουν. Η αυξημένη δυνατότητα παρέμβασης που προτείνει το άρθρο αυτό, θα 
διευκολύνει τους γονείς που θέλουν να αποξενώσουν τα παιδιά, καθώς και να καταστήσει αδύνατη την άσκηση 
επιμέλειας από τον υπεύθυνο γονέα, για να ικανοποιούν οι δόλιοι και ατελείς χαρακτήρες, τον εγωισμό τους. 
1 Απριλίου 2021, 19:35 | Ελένη – Κωνσταντίνα Μ.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:23 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματαΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικατασταθούν με το παρακάτω κείμενο:Όταν η γονική 
μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοθεσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Οποιαδήποτε μεταβολή του τόπου διαμονής πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη και 
τεκμηριωμένη και να μην γίνεται αναίτια και εις βάρος της κανονικότητας του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ακόμη και την επιστροφή του τέκνου στον αρχικό τόπο νόμιμης κατοικίας του. 
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1 Απριλίου 2021, 19:44 | Ευάγγελος ΒάχλαςΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 19:28 | Αλεξανδρα Μ.Οι γονείς ανήκουν στα παιδιά τους. Δεν ειναι κτημα μας,πόσο μαλλον 
βαλιτσα μας να τα μεταφέρουμε 100δες χλμ. μακρυα στρερώντας τους τον ενα γονιό. Άρθρο 12 . – Από κοινού 
άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος 
και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Ισίδωρος ΒουτσίνοςΘα πρέπει να γίνει η εξής αλλαγή:Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | Ευάγγελος ΓασπαρινάτοςΘα πρέπει να γίνει η εξής αλλαγή:Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | ΚΩΣΤΑΣΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
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έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:37 | Λωρανς ΒουτσίνουΘα πρέπει να γίνει η εξής αλλαγή:Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Νικόλαος ΣάββαρηςΘα πρέπει να γίνει η εξής αλλαγή:Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:28 | ΖΩΗ Λ.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:23 | ΓΙΩΡΓΟΣΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:47 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΈχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και την 
βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα της 
δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Τα 
παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
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ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:47 | Μανωλια Σ.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | Μαριανθη Μ.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | ΕΛΕΝΗΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:35 | Μαρία Γιαννακοπούλου Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:33 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | Μαρινα Μ.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | Γιώτα ΣαραντακηΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 
ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Εμμανουελα Μ.Ειναι απαραδεκτο για λογους εκδικητικότητας κ μονο τα παιδια να 
μεταφέροντε σαν βαλίτσες 100δες χλμ. μακρυάΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | ΠΑΝΤΕΛΗΣΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:42 | Αντώνιος Βασιλόπουλος Άρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:20 | Γιαννης Μ.Το παιδί δεν είναι κτήμα κανενος να το παιρνει κ να πηγαινει 500χλμ. μακρυα 
για να αποκλεισει τον αλλον γονέα. Αυτο δεν διαταρασει την καθήμερινοτητα του παιδιού??Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:45 | Μαρασλής Κώστας Η δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. 
μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα πλαίσια των 
ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα.Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση 
οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής 
μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 
του Άρθρου 8:«(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΥΚΗ Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε 
κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις 
αντιδικίες των γονέων, αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο 
μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα υποχωρεί σε εκβιασμούς, καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις 
ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των 
δικαστών, προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο, που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ δεν 
προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών, 
για τα οποία υπάρχει ήδη νόμος από το 1996. 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | ΚΩΣΤΑΣΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΆρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά ζητήματα. 
Να προστεθεί:Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας τους. 
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Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την μεταβολή της κατοικίας 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Μαρίνα ΚατσουφίδουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | Στεφανια ΣουμΟι προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις σας δεν μας αφορούν. Ο 
λαός ξέρει τι κάνετε.Τα παιδιά μας δεν είναι παιχνίδια στα χέρια πολιτικών και δεν αποτελούν αντικείμενο 
συμφερόντων.Οι ομάδες που υποκινούν και κατευθύνουν το προτεινόμενο νομοσχέδιο ας σταθούν αντιμέτωποι 
επιτέλους με τη δικαιοσύνη. Γιατί φοβούνται τόσο τους εξειδικευμένους δικαστές να αποφασίσουν το καλύτερο 
για το συμφέρον του παιδιού τους και θέλουν να προεξασφαλίσουν το επιθυμητό για το δικό τους το συμφέρον?Κ 
Α Ν Ε Ν Α Π Α Ι Δ Ι Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Ι Δ Ι Ο ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | Κωστας Μ.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:19 | ΑΜΑΛΙΑΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.Το Σχόλιο σας θα 
δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Κωστας Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
1 Απριλίου 2021, 19:39 | Μελιγκοτσιδης π.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 



3135 
 

που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:33 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 2020 Αναφορές 
Κακοποίησης Παιδιών2. Διαχωρισμός ανά ιδιότητα θύτη (στη σχέση του με το θύμα / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1)ΓΟΝΕΙΣ 
(αφορά καιτους δύο) 3752)ΜΗΤΕΡΑ 3863)ΠΑΤΕΡΑΣ 1914)ΑΤΟΜΟ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
525)ΑΛΛΟ 119 ΣΥΝΟΛΟ 1123Απο τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι «γυναικείες» οργανώσεις του Κου Τσιάρα που 
αρμέγουν το Ελληνικό δημοσιο αποκρύπτουν οτι οι κακοποίησεις απο γυναίκες ειναι σε Υπερδιπλάσιο Ποσοστό 
απο αυτό των αντρών. Ουδεις βέβαια ισχυρίζεται ότι όλες οι μάνες κακοποιούν τα παιδια τους ούτε οτι όλες οι 
μητέρες αποξενώνουν τα παιδιά απο τον πατέρα.Το μεγαλύτερο ποσοστό υπερασπιστών της Κοινής επιμέλειας 
ειναι γυναίκες, με πρώτη και καλύτερη την Κλινική Ψυχολόγο Μαρία Καπερώνη, απο αυτήν ξεσκεπάστηκαν οι 
ψευτοκακοποίησεις με photoshop.Η προπαγανδα των συλλόγων του Υπουργού Τσιάρα και του Μέρα 25 
αποκαλύφθηκε με στοιχεία.Η επόμενη κίνηση των γονέων θα είναι να αναζητήσουν ευθύνες για παράβαση 
καθήκοντος, αυτό το νομοσχέδιο σε καμμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών και δεν έχει 
σκοπό να νομοθετήσει κοινή επιμέλεια εναλλασσόμενη κατοικία.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | Σ.ΣΑλΟ υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού).β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
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από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | Φιλ. Ν,Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού; 
1 Απριλίου 2021, 19:56 | Μελτινος σΝα τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:30 | ΗΛΙΑΣ Λ.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.1 Απριλίου 2021, 19:28 | Αλ.ΣΟ υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον 
προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής 
συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν 
προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν 
γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, 
όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. 
Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα 
προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών 
διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. 
Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις 
γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και 
τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε 
γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε 
βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με 
αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά 
σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και 
την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
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Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | Μειντης κ.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | Ιωάννης ΣαριτσογλουΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | Μαυροκορδατου κ.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | Αντωνία ΘεοδωρίδουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
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καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | ΑνναΟ υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : 
α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη 
γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της 
Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την 
υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον 
πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες 
την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών 
ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα 
ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται 
αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης 
με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων 
σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις 
αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο 
μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική 
ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, 
με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του 
νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες 
ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και 
εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να 
αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από 
τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού 
εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του 
Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια 
της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
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καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | Μαυριδου α.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | Μαυριδης δ.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | Ματσικας Γ.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:08 | Αθανάσιος η Ελληνικη κοινωνια εχει αναγκη απο αμεση μεταρυθμιση του οικογενειακου 
δικαιου. Εξορθολογιστε το τωρα. Συνεπιμμελεια μετα το διαζυγιο και διαμεσολαβιση. Οπως γινεται και σε αλλα 
κρατη, εδω και πολλα χρονια. 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | Βασιλειος Βασιλείου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 .  Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία .Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:30 | Ματαλας θ. Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Μασσαλης α.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | Μαυροπουλου κ.Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΔΑΚΑΡΗΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | Γεώργιος ΜούλκαςΠροτεινόμενη αλλαγήΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας 
του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΟ τίτλος και το άρθρο 1519 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής:«Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ιδίως την επιστροφή στο τόπο της νομίμου κατοικίας του. (…)1 Απριλίου 2021, 19:10 | A.P.Στις περιπτώσεις 
διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται το 
συμφέρον του παιδιού; 
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 1 Απριλίου 2021, 19:55 | Γιάννης ΒασιλακηςΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 
Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε 
εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα 
των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 
13 Δικαίωμα επικοινωνίας 
Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική 
επικοινωνία 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) 
Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: ….  7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Αντωνία Χ.Σας παρακαλώ δείτε το θέμα των ανιόντων!!!!Πολλά τα 
δικαιώματα!!!!!Ακούμε τι γίνεται στον κόσμο όχι στις ορεξούλες του κάθε παιδόφιλου!!!! Πώς θα ελέγχεται 
αυτό;Λίγα ακούμε στις μέρες μας;Δείτε λίγο στατιστικά! Απόσυρση!!!!!Απαραδεκτο!!!!!!Το παιδοκεντρικό δεν εχω 
βρεί ακόμα!!!!! 
1 Απριλίου 2021, 19:47 | Γαυριηλ ΤσαραςΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
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οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. 
Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν 
γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η 
μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | Θεώδορος ΣαχπαζηςΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:32 | Κωνσταντίνα ΚατσουφίδουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | NA Οι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της 
άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσηςΕπίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Προτείνω το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν 
έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το 
θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
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ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.» 
1 Απριλίου 2021, 19:47 | Αννα Βαρουκτσή ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής για να έχει 
επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής 
ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον 
του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 . Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων 
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.».Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική 
επικοινωνία  Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται 
στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που 
αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος 
χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν 
το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση 
αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για 
επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 14Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: …. 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:22 | Παναγιώτης ΙωαννίδηςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
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προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 18:09 | Μάριος ΜερτσόπουλοςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
1 Απριλίου 2021, 18:13 | ΝΙΚΟΣ Κ.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 18:20 | Μακης ΚαταραςΘέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 
εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:00 | ΣΔΓΤο σύνολο των θεμάτων υγείας και εκπαίδευσης θα πρέπει να συναποφασίζονται 
και από τους δύο γονείς (πλην των πλέον τρεχόντων και επειγόντων). Με το ψήφισμα 2079/2015 το Συμβούλιο 
της Ευρώπης καλεί τα κράτη-μέλη να εξαλείψουν κάθε διάκριση μεταξύ των γονέων σε σχέση με την νομική σχέση 
που έχουν οι τελευταίοι. Για ποιο λόγο να έχει απόλυτο δικαίωμα συναπόφασης για όλα τα θέματα μια 
αεροσυνοδός που απουσιάζει τακτικά από το σπίτι ή ένας ναυτικός ενόσω βρίσκονται σε γάμο αλλά όχι ένας 
οποιοσδήποτε άλλος γονέας απλά και μόνο επειδή χώρισε με τον έτερο γονέα του παιδιού;Η μεταβολή του τόπου 
κατοικίας του παιδιού είναι συνήθης τρόπος απομάκρυνσης του παιδιού από τον έτερο γονέα, δηλ 
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εργαλειοποίησης του παιδιού. Η μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου, από αυτή της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων, θα πρέπει να είναι δυνατή μετά από «προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση». Θα πρέπει δηλαδή να απαιτείται κάποιος βαθμός ωριμότητας της 
απόφασης και να μην επιτρέπεται με μια απλή απόφαση προσωρινής διαταγής που στη συνέχεια στην πράξη δεν 
μπορεί να ανατραπεί, ενάντια στο συμφέρον του παιδιού όπως ορίζεται και στο νομοσχέδιο. 
1 Απριλίου 2021, 18:47 | Β.Π.Δεν υπάρχουν αβάσιμες κατηγορίες. Γιατί τότε δεν θα ήταν κατηγορίες.Εκείνος που 
καταγγέλει γνωρίσει πολύ καλά τι έχει συμβεί ως θύμα. Έχει χτυπηθεί, έχει μελανιασει, έχει γίνει μάρτυρας 
αδιανοητων πραγματων.Εκείνο που δεν ξέρει είναι ότι χρειάζεται να διασφαλιστεί ο ίδιος και τα τέκνα του με 
γνωματεύσεις, προκειμένου η άλλη πλευρά να μην το βγάλει ψεύτη. Γιατί αυτό θα κάνει ο εγκληματιας.Που είναι 
αυτές οι δομές? Που είναι η πληροφόρηση του κοινού?Πώς προστατεύονται τα θύματα όταν καλούνται να πάρουν 
μέρος σε ένα διαρκή πόλεμο που θα πρέπει να πάρει τη βουλα του αμετακλητου?Δούρειος ίππος και πρόσχημα 
η «συνεπιμέλεια», όταν αφήνετε εκτεθειμένα τα θύματα. 
1 Απριλίου 2021, 18:54 | ΘειαΤη λέξη διαφθορά στο δημόσιο την γνωρίζετε?Εγώ τη βίωσα στο πετσί μου. Ψευδείς 
γνωματεύσεις, χρηματισμοί, απειλές από δημόσιους λειτουργούς και ιδιώτες.Αυτή την κοινωνία θέλετε κ. 
Υπουργέ? Πατάξτε τη διαφθορά, θεσπίστε κέντρα που τα θύματα θα βρίσκουν καταφύγιο και μετά μιλάμε για 
Συνεπιμέλεια. Από πού και ως που υποχρεωτική συνεπιμελεια?Στα τάμπλετ και στις γιαγιάδες θα είναι 
παρκαρισμένα τα παιδιά, όλα όμως γίνονται για το χρήμα. 
Διασφαλίστε τα θύματα και μετά μιλήστε για συνεπιμελεια. 
1 Απριλίου 2021, 18:26 | Χαραλαμπος ΒαλοδήμοςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 18:58 | ΑργύρηςΠροκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 
9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 



3147 
 

προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:38 | ΓιαγιάΩς γιαγιά έχω να σας πω ότι αιώνες τώρα οι γυναίκες ανέχονται τη βία μέσα στα 
σπιτια τους.Από πατεράδες, παππούδες, αδελφούς. Δεν τολμούσε να μιλήσει καμία. Τώρα αξιότιμε κ. Υπουργέ 
που βρίσκουν το θάρρος οι γυναίκες να μιλήσουν εσείς θα τους κλείνετε το στόμα?Θα καταδεχτείτε να γίνετε 
ηθικός αυτουργός της κακοποιησης που δεν θα έχει τέλος? Τις ακούσαμε τις καραμέλες.Τρελές και αποξενώτριες. 
Ντροπή κ. Υπουργέ. Οποια γυναίκα μιλήσει προσπαθούν με απειλές να της κλεισουν το στόμα. Που είναι οι δομές? 
Που είναι οι αδέκαστοι παιδοψυχιατροι?Ο χρηματισμός δίνει και παιρνει. Δεν υπάρχει υποχρεωτική 
συνεπιμελεια.Υπάρχει συναινετική και κατά περιπτωση. Απόσυρση τωρα. 
1 Απριλίου 2021, 18:41 | ΘειαΤο νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει ουτοπικά την οικογένεια ως έναν ουδέτερο 
χώρο, απαλλαγμένο από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους 
που τα υποκείμενα εντός της επιτελούν. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των 
επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των 
δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και 
είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι 
συναινετική, όχι υποχρεωτική 
1 Απριλίου 2021, 18:38 | Χαρης ΜπαμπηςΠαιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … οσο 
και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 18:04 | Χαρης Μπαμπης Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 
1 Απριλίου 2021, 18:23 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥΕίμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 

1 Απριλίου 2021, 18:45 | Χρυσάνθη ΗλίαΠροτεινόμενη αλλαγή:➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 18:02 | Ιωάννης ΒαζούραςΆρθρο 12Τα παιδιά δεν είναι η τσάντα μας. Απαράδεκτο να φεύγει 
γονέας αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική 
δικαστική απόφαση. Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας.1 Απριλίου 2021, 
18:36 | Σταθόπουλος ΔιονύσιοςΟι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της 
άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
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διαταγής.ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής 1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν 
έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το 
θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.  
2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο 
τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη 
κατοικία. 
Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του 
τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.» 
1 Απριλίου 2021, 18:48 | Σταθόπουλος ΔιονύσιοςΟι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον 
ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το 
ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το 
γονικό προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης 
Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή 
της προσωρινής διαταγής.ΠΡΟΤΑΣΗ 
Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής 1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή 
της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 2.Τόπος 
διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος 
της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη 
κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον 
του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.» 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Ιωάννης ΒαλαντάσηςΆρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.1 Απριλίου 2021, 17:44 | Γιώργος ΠαρασκευόπουλοςΣυνεπιμέλεια που διασφαλίζει 
το πραγματικό συμφέρον του παιδιού. Να διαπιστώνει ο Δικαστής ποιος πραγματικά δεν το υπηρετεί και να μην 
αφαιρεί την επιμέλεια από τον γονέα που είναι ο μοναδικός κατάλληλος, συνεργάσιμος αλλά δεν κατέχει την 
βιοκοινωνική υπεροχή. Να σταματήσουν οι διακρίσεις και να σπάσουν οι προκαταλήψεις. Τα παιδιά μας μας 
έχουν ανάγκη. Και τους 2 γονείς τους έχουν ανάγκη. 
1 Απριλίου 2021, 17:42 | Γιάννης ΧειμωνάκοςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 



3149 
 

ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:58 | Κωνσταντίνος ΕΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:49 | Ηλίας Ε.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:33 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΈχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! 
1 Απριλίου 2021, 17:31 | Κωνσταντίνος ΚαρακώσταςΗ πρόβλεψη του α. 1519 ΑΚ, αναφορικά με την μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου, θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Η πρόβλεψη για απλή δικαστική απόφαση, θα δίνει την δυνατότητα 
σε γονείς να εξακολουθήσουν να καταχρώνται δικαιωμάτων και με μια απλή προσωρινή διαταγή, να παγιώνονται 
δύσκολα αναστρέψιμες πραγματικές καταστάσεις και να εξακολουθήσει έτσι η βίαιη απομάκρυνση των παιδιών 
από τους γονείς τους. Η ομαλή ανάπτυξη των παιδιών επιβάλλει, δε, την παραμονή τους στην τελευταία κοινή 
διαμονή των γονέων τους. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον διαφωνούν οι γονείς, επιβάλλεται ώριμη δικαστική 
απόφαση. 
1 Απριλίου 2021, 17:26 | Παύλος ΑσλανίδηςΑρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 
15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
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3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
1 Απριλίου 2021, 17:59 | ΔημήτρηςΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. 
1 Απριλίου 2021, 17:07 | Γεώργιος Αποστολιδης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. 
Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων 
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.».Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική 
επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται 
στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που 
αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος 
χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν 
το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση 
αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για 
επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 14Συνέπειες 
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κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: …..7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:32 | BillyΤο άρθρο αυτό, όπως τροποποιείται, αντιφάσκει προς την προηγούμενη γενικότερη 
διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία στην έννοια της επιμέλειας υπάγεται η γενικότερη επίβλεψη 
του τέκνου, η εκπαίδευση και η επιλογή του τόπου διαμονής του. Η εξαίρεση που διαλαμβάνει το παρόν άρθρο, 
υπάγει τα ζητήματα υγείας, εκτός από τα επείγοντα και εντελώς τρέχοντα, καθώς και τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του παιδιού στην υποχρεωτική συμφωνία και των δύο γονέων, και στην 
περίπτωση μη επίτευξης αυτής της συμφωνίας, στην κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1512 ΑΚ, εδ. β’, 
υποχρεωτική προσφυγή στο δικαστήριο για την άρση της διαφωνίας. Αυτή η πρόβλεψη, εκτός του ότι 
αντιστρατεύεται τη νομοθετικά ισχύουσα έννοια της επιμέλειας, θα προκαλέσει πλείστα όσα ερμηνευτικά 
προβλήματα, όπως επί παραδείγματι το πώς θα κρίνεται ο επείγων σε αντιδιαστολή προς τον τρέχοντα χαρακτήρα 
και πώς θα διαφοροποιούνται οι αποφάσεις επί εκπαιδευτικών θεμάτων σε αυτές που είναι αποφασιστικές και 
σε αυτές που δεν είναι.Το βέβαιο είναι ότι θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα φόρτου υποθέσεων των 
δικαστηρίων, καθώς οι γονείς που δεν έχουν καλές σχέσεις και συνεννόηση θα καταφεύγουν σε αυτά, με τον γονέα 
που δεν έχει την επιμέλεια να αντιμάχεται τις αποφάσεις του άλλου γονέα. Κατ’ αποτέλεσμα, ζητήματα 
καθημερινότητας του παιδιού θα τίθενται σε αναστολή μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το δικαστήριο. Ο γονέας 
που έχει την επιμέλεια, ο οποίος και φέρει τα οικονομικά βάρη της ανατροφής του παιδιού με πενιχρή, πολλές 
φορές ενίσχυση-διατροφή από τον άλλο γονέα, θα είναι υποχρεωμένος/-η να υποβάλλεται σε οικονομικά έξοδα 
για την συνεχή δικαστική του/της εκπροσώπηση. Τέλος, και η διάταξη αυτή, αμφισβητεί το τεκμήριο που έχουν οι 
αποφάσεις του έχοντος την επιμέλεια γονέα ότι λαμβάνονται προς το συμφέρον του τέκνου και οδηγεί στην 
αποδυνάμωση των διακριτικών του ευχερειών επί ζημία τελικώς του συμφέροντος του ίδιου του τέκνου. 
Περαιτέρω, η πρόβλεψη ότι «για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάΚε πρόσφορο μέτρο» αντίκειται προς το ισχύον αλλά και το ίδιο το προτεινόμενο άρθρο 
1518 παρ. 1. Σύμφωνα με το τελευταίο, ο έχων/η έχουσα την επιμέλεια του τέκνου γονέας μπορεί να προσδιορίζει 
τον τόπο διαμονής του, εφόσον αυτό το δικαίωμα υπάγεται στην έννοια της επιμέλειας του προσώπου. Το ισχύον 
αλλά και το προτεινόμενο άρθρο 1519 ΑΚ, εκτός του ότι αντιβαίνουν στη γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, 
επιρρίπτουν χωρίς διακρίσεις και ειδικότερες προϋποθέσεις (π.χ. μετεγκατάσταση του έχοντος την επιμέλεια 
γονέα σε άλλη χώρα) και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, στον γονέα που ασκεί την επιμέλεια, ένα 
βάρος το οποίο όχι μόνον νομικώς προσκρούει στην έννοια της επιμέλειας αλλά περιορίζει το συνταγματικώς 
κατοχυρωμένο δικαίωμα του γονέα αυτού στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στο δικαίωμα 
εργασίας. Είναι σαφές ότι ένας γονέας που θα ασκεί την επιμέλεια του παιδιού υπό τους δεκάδες περιορισμούς 
που θέτει το νομοσχέδιο, δέσμιος στην πραγματικότητα της συναίνεσης του άλλου γονέα, δεν θα είναι ήρεμος και 
ευτυχισμένος και αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, δηλαδή θα αποβεί εις βάρος και 
όχι προς όφελος των συμφερόντων του τέκνου που διαμένει κατά κύριο λόγο μαζί του Άμεση απόσυρση 
νομοσχεδίου! 
1 Απριλίου 2021, 17:08 | Γεώργιος ΣυριώδηςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματαΟ τίτλος και το άρθρο 1519 να αντικατασταθούν ως εξής: Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΌταν η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ακόμη και την επιστροφή του τέκνου 
στον αρχικό τόπο νόμιμης κατοικίας του. 
1 Απριλίου 2021, 17:09 | Άννα ΓαβγίδηΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:34 | Παναγιώτα ΒρατσαληΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:13 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και  νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:  
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ 
1 Απριλίου 2021, 17:51 | Στέλλα ΒουτουφιανάκηΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 



3153 
 

1 Απριλίου 2021, 17:13 | Μάρκος ΒουλγαρέλληςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:50 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. 
1 Απριλίου 2021, 17:34 | Αγγελική ΒονάτσουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:50 | Θάνος ΒογιατζήςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:07 | Ευαγγελία – Άννα ΒλάχουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
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γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:28 | Θεόδωρος ΒλάχοςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:48 | Χαράλαμπος ΒλαχάκηςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:04 | Ανδρέας ΒλαντήςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 17:09 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕΕίμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. 
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Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε 
να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς 
τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 17:50 | Λάζαρος Κούσκος Να τεθεί επιτέλους ένα όριο χιλιομετρικής απόστασης όπου να 
ξεκαθαρίζεται επακριβώς πόσο μακριά μπορεί να διαμένει οι διαζευγμένοι γονείς ώστε να αυτό να μην επηρεάζει 
η επικοινωνία τους με τα παιδιά. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η συνεχής μετακόμιση του γονέα που ασκεί την 
επιμέλεια, γίνεται για λόγους αποξένωσης. 
1 Απριλίου 2021, 17:14 | Βασίλης ΑντωνογιωργακηςΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως:…. 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:41 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
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διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | Παναγιώτα Σ.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:35 | Κωνσταντίνος Γ ΣερδενέςΣύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Φραγκισκος Καββαδιας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:56 | ismene  Οι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού για την ονοματοδοσία, το 
θρήσκευμα, τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, αλλά και για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του και στις 
περιπτώσεις διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται 
το συμφέρον του παιδιού;1 Απριλίου 2021, 16:41 | Αποστόλης ΕλευθερίουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Panagiotis D. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:47 | Γόνη ΝτάγιουΗ δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. μετοίκηση 
του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη μήνες αργότερα. Συνεπώς η ουσία 
του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και 
να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 12: • «(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
1 Απριλίου 2021, 16:57 | Αντώνιος Γαλάτης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής για να έχει 
επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής 
ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το συμφερον 
του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
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1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: …..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:33 | Ευγενία Κοντογιάννη Λόγω της δουλειάς μου, έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο 
καθημερινά και με τα δύο φύλα και είναι πλέον γνωστό και έχει γίνει συνήθεια η μητέρα να αλλάζει τόπο κατοικίας 
με το παιδί, ώστε να καταφέρει με αυτό τον τρόπο να το αποξενώσει από τον πατέρα. Αν αυτή δεν είναι κακή 
άσκηση γονικής μέριμνας, τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει. Σας παρακαλώ πολύ κάντε το αυτονόητο και 
αφαιρέσετε την επιμέλεια από αυτούς που προβαίνουν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη, 
1 Απριλίου 2021, 16:47 | Νικόλαος ΝτάγιοςΗ δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. 
μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη μήνες αργότερα. Συνεπώς 
η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να 
διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 12: • «(…) Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.» 
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Κωνσταντινος Κουβιδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
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του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
1 Απριλίου 2021, 16:59 | ΕΥΗΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:16 | Γιώργος Λάμπρου Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:56 | Σωτηριος ΕξαρχοςΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | ΚΙΚΗΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ  Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:19 | Γεωργια ΕλευθεριαδουΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:47 | Παναγιωτης ΚεντερληςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:17 | Παναγιώτης ΜητρόπουλοςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:32 | Μιχαήλ ΔωδοςΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που 
επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια 
του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:21 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο  
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:19 | Φίλιππος ΓαβαλάςΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής για να έχει 
επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής 
ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το συμφερον 
του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως:…7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:40 | Όλγα ΔροσιάΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που 
επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια 
του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
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από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | Μαρία Καραγεωργίου Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:06 | Ελευθέριος ΚαραβασίληςΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | Αγγελική ΚαπράνηΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 
ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:54 | Μαρία Κ. μητέραΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:05 | Χρήστος Καπίρνας Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 
ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:31 | Αλέξανδρος Καπερώνης Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.1 Απριλίου 2021, 16:55 | Ιωάννης ΚάννηςΟ τίτλος και 
το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:26 | Αλεξανδρα ΚαραδημουΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
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εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Ευστάθιος Δράμπαλος Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:21 | Παναγιώτης ΚανακάρηςΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:52 | Χρυσαυγή ΚαμπάνηΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
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άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:13 | Ελισαβετ ΚαλυβάτσηΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.1 Απριλίου 2021, 16:51 | Δημήτρης ΖάμπραςΆρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | Χασαπόπουλος ΑριστοτέληςΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:37 | Μάρκος Βουλγαρέλλης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. 
Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
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τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία .Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
. περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως:……. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Κικη ΑμουτζογλουΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 16:33 | Έφη ΜακρήΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ  δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:00 | Σιμος Σειτης Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που 
επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια 
του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | Αγγελικη ΒονατσουΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ . Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8. 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…) 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 



3175 
 

δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας . Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική 
επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται 
στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που 
αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος 
χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν 
το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση 
αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για 
επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 14Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: …. 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Αλέξιος Δούρος Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 
ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 15:10 | Διωνη ΜπαλτάΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
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επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:09 | Νικος ΔοξαστακηςΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 
ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 15:55 | Αθανασια ΔιπλαΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 
ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 15:43 | Νικήτας Βαρσαμας Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
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παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας.Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
1 Απριλίου 2021, 15:13 | Αντώνιος ΔιαμαντοπουλοςΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 15:17 | Παναγιώτης Μειμετεας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε  περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:37 | Γιαγια Ως γιαγιά έχω να σας πω ότι αιώνες τώρα οι γυναίκες ανέχονται τη βία μέσα στα 
σπιτια τους.Από πατεράδες, παππούδες, αδελφούς. Δεν τολμούσε να μιλήσει καμία.Τώρα αξιότιμε κ. Υπουργέ 
που βρίσκουν το θάρρος οι γυναίκες να μιλήσουν εσείς θα τους κλείνετε το στόμα?Θα καταδεχτείτε να γίνετε 
ηθικός αυτουργός της κακοποιησης που δεν θα έχει τέλος?Τις ακούσαμε τις καραμέλες.Τρελές και αποξενώτριες! 
Ντροπή κ. Υπουργέ.Οποια γυναίκα μιλήσει προσπαθούν με απειλές να την κλεισουν το στόμα?Που είναι οι δομές? 
Που είναι οι αδέκαστοι παιδοψυχιατροι?Ο χρηματισμός δίνει και παιρνει.Δεν υπάρχει υποχρεωτική 
συνεπιμελεια.Υπάρχει συναινετική και κατά περιπτωση.Απόσυρση τωρα. 
1 Απριλίου 2021, 15:59 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΚΥΡΙΑΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενηοριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
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από τους γονείς.Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
1 Απριλίου 2021, 15:30 | Ιωάννης ΔιακογεωργιουΟ τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 15:15 | ΤΑΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην  
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:27 | Χρηστος ΜαγουλακηςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:23 | ΑΝΝΑ ΦΟΥΡΟΥΝΤΣΙΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
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γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:48 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡ. Με την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 1519 ΑΚ, 
αποφάσεις που αφορούν το θρήσκευμα του τέκνου, ζητήματα υγείας και εκπαίδευσης αλλά και η μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, υπάγονται «απευθείας» και ρητά στην «από κοινού» απόφαση των γονέων, ήτοι 
αποτελούν «a priori» αντικείμενο συνεπιμέλειας των γονέων. Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία 
των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δε 
επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει , καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν 
πεδίο μάχης.Επιπροσθέτως, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα, τι παραπάνω ρυθμίζει το νέο άρθρο 1513 ΑΚ όταν 
μιλάει για «την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας» και από τους δύο γονείς; Μήπως την 
κατοικία του παιδιού (το μόνο που δεν ρυθμίζεται σαφώς από κανένα άρθρο ούτε περιλαμβάνεται στο νέο 1519 
ΑΚ), το οποίο θα γίνεται πλέον «βαλίτσα» μεταξύ των δυο γονέων και των οικιών τους, αφού και οι δύο θα 
επικαλούνται την ως άνω διάταξη του άρθρου 1513 ΑΚ για να θεσπιστεί «πλαγίως» μια εναλλασσόμενη κατοικία, 
με ό,τι αυτή μπορεί να συνεπάγεται για την καθημερινότητα και τον ψυχισμό του παιδιού; Πολλές οι ασάφειες 
που προκύπτουν και πολλά τα ερωτήματα. Και το βέβαιο είναι ότι τα ερωτήματα αυτά δεν θα επιλυθούν «από 



3185 
 

κοινού» από τους γονείς, όπως ατυχώς ευαγγελίζεται το νέο νομοσχέδιο αλλά από τα δικαστήρια, αυξάνοντας τη 
δικαστηριακή ύλη, με αποτέλεσμα μέχρι τότε να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται το ίδιο το παιδί.Επίσης, 
διαφαίνεται καθαρά και από τις προηγούμενες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και την εκκωφαντική σιωπή 
της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής και Δημογραφικής (όπως άλλαξε εν μία νυχτί) Πολιτικής και 
Ισότητας Φύλων συνδέεται με αυτή την εκκωφαντική σιωπή, ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο, που επαναφέρει τις πιο 
πατριαρχικές αντιλήψεις, στο όνομα της ισότητας. Έχουμε μια νομιμοποιητική επίκληση της ισότητας που στην 
ουσία παράγει, στερεώνει και διευρύνει την ανισότητα. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε ερήμην μιας κοινωνίας, 
όπου οι άνισες έμφυλες σχέσεις, οι άνισες ταξικές σχέσεις είναι κυρίαρχες 
1 Απριλίου 2021, 15:28 | Νικόλαος ΠΜε την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 1519 ΑΚ, 
αποφάσεις που αφορούν το θρήσκευμα του τέκνου, ζητήματα υγείας και εκπαίδευσης αλλά και η μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, υπάγονται «απευθείας» και ρητά στην «από κοινού» απόφαση των γονέων, ήτοι 
αποτελούν «a priori» αντικείμενο συνεπιμέλειας των γονέων. Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία 
των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δε 
επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει , καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν 
πεδίο μάχης.Επιπροσθέτως, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα, τι παραπάνω ρυθμίζει το νέο άρθρο 1513 ΑΚ όταν 
μιλάει για «την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας» και από τους δύο γονείς; Μήπως την 
κατοικία του παιδιού (το μόνο που δεν ρυθμίζεται σαφώς από κανένα άρθρο ούτε περιλαμβάνεται στο νέο 1519 
ΑΚ), το οποίο θα γίνεται πλέον «βαλίτσα» μεταξύ των δυο γονέων και των οικιών τους, αφού και οι δύο θα 
επικαλούνται την ως άνω διάταξη του άρθρου 1513 ΑΚ για να θεσπιστεί «πλαγίως» μια εναλλασσόμενη κατοικία, 
με ό,τι αυτή μπορεί να συνεπάγεται για την καθημερινότητα και τον ψυχισμό του παιδιού; Πολλές οι ασάφειες 
που προκύπτουν και πολλά τα ερωτήματα. Και το βέβαιο είναι ότι τα ερωτήματα αυτά δεν θα επιλυθούν «από 
κοινού» από τους γονείς, όπως ατυχώς ευαγγελίζεται το νέο νομοσχέδιο αλλά από τα δικαστήρια, αυξάνοντας τη 
δικαστηριακή ύλη, με αποτέλεσμα μέχρι τότε να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται το ίδιο το παιδί.  Επίσης, 
διαφαίνεται καθαρά και από τις προηγούμενες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και την εκκωφαντική σιωπή 
της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής και Δημογραφικής (όπως άλλαξε εν μία νυχτί) Πολιτικής και 
Ισότητας Φύλων συνδέεται με αυτή την εκκωφαντική σιωπή, ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο, που επαναφέρει τις πιο 
πατριαρχικές αντιλήψεις, στο όνομα της ισότητας. Έχουμε μια νομιμοποιητική επίκληση της ισότητας που στην 
ουσία παράγει, στερεώνει και διευρύνει την ανισότητα. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε ερήμην μιας κοινωνίας, 
όπου οι άνισες έμφυλες σχέσεις, οι άνισες ταξικές σχέσεις είναι κυρίαρχες1 Απριλίου 2021, 15:41 | KΙΡΚΗ ΑΔ.Με 
την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 1519 ΑΚ, αποφάσεις που αφορούν το θρήσκευμα του 
τέκνου, ζητήματα υγείας και εκπαίδευσης αλλά και η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, υπάγονται 
«απευθείας» και ρητά στην «από κοινού» απόφαση των γονέων, ήτοι αποτελούν «a priori» αντικείμενο 
συνεπιμέλειας των γονέων. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει , 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης.Επιπροσθέτως, δημιουργείται το εύλογο 
ερώτημα, τι παραπάνω ρυθμίζει το νέο άρθρο 1513 ΑΚ όταν μιλάει για «την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας» και από τους δύο γονείς; Μήπως την κατοικία του παιδιού (το μόνο που δεν ρυθμίζεται 
σαφώς από κανένα άρθρο ούτε περιλαμβάνεται στο νέο 1519 ΑΚ), το οποίο θα γίνεται πλέον «βαλίτσα» μεταξύ 
των δυο γονέων και των οικιών τους, αφού και οι δύο θα επικαλούνται την ως άνω διάταξη του άρθρου 1513 ΑΚ 
για να θεσπιστεί «πλαγίως» μια εναλλασσόμενη κατοικία, με ό,τι αυτή μπορεί να συνεπάγεται για την 
καθημερινότητα και τον ψυχισμό του παιδιού; Πολλές οι ασάφειες που προκύπτουν και πολλά τα ερωτήματα. Και 
το βέβαιο είναι ότι τα ερωτήματα αυτά δεν θα επιλυθούν «από κοινού» από τους γονείς, όπως ατυχώς 
ευαγγελίζεται το νέο νομοσχέδιο αλλά από τα δικαστήρια, αυξάνοντας τη δικαστηριακή ύλη, με αποτέλεσμα μέχρι 
τότε να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται το ίδιο το παιδί. Επίσης, διαφαίνεται καθαρά και από τις προηγούμενες 
δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και την εκκωφαντική σιωπή της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας 
Οικογενειακής και Δημογραφικής (όπως άλλαξε εν μία νυχτί) Πολιτικής και Ισότητας Φύλων συνδέεται με αυτή 
την εκκωφαντική σιωπή, ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο, που επαναφέρει τις πιο πατριαρχικές αντιλήψεις, στο όνομα 
της ισότητας. Έχουμε μια νομιμοποιητική επίκληση της ισότητας που στην ουσία παράγει, στερεώνει και διευρύνει 
την ανισότητα. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε ερήμην μιας κοινωνίας, όπου οι άνισες έμφυλες σχέσεις, οι άνισες 
ταξικές σχέσεις είναι κυρίαρχες1 Απριλίου 2021, 15:05 | Κασσιώπη ΝΜε την παραπάνω προτεινόμενη 
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τροποποίηση του άρθρου 1519 ΑΚ, αποφάσεις που αφορούν το θρήσκευμα του τέκνου, ζητήματα υγείας και 
εκπαίδευσης αλλά και η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, υπάγονται «απευθείας» και ρητά στην «από 
κοινού» απόφαση των γονέων, ήτοι αποτελούν «a priori» αντικείμενο συνεπιμέλειας των γονέων. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει , 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης.Επιπροσθέτως, δημιουργείται το εύλογο 
ερώτημα, τι παραπάνω ρυθμίζει το νέο άρθρο 1513 ΑΚ όταν μιλάει για «την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας» και από τους δύο γονείς; Μήπως την κατοικία του παιδιού (το μόνο που δεν ρυθμίζεται 
σαφώς από κανένα άρθρο ούτε περιλαμβάνεται στο νέο 1519 ΑΚ), το οποίο θα γίνεται πλέον «βαλίτσα» μεταξύ 
των δυο γονέων και των οικιών τους, αφού και οι δύο θα επικαλούνται την ως άνω διάταξη του άρθρου 1513 ΑΚ 
για να θεσπιστεί «πλαγίως» μια εναλλασσόμενη κατοικία, με ό,τι αυτή μπορεί να συνεπάγεται για την 
καθημερινότητα και τον ψυχισμό του παιδιού; Πολλές οι ασάφειες που προκύπτουν και πολλά τα ερωτήματα. Και 
το βέβαιο είναι ότι τα ερωτήματα αυτά δεν θα επιλυθούν «από κοινού» από τους γονείς, όπως ατυχώς 
ευαγγελίζεται το νέο νομοσχέδιο αλλά από  τα δικαστήρια, αυξάνοντας τη δικαστηριακή ύλη, με αποτέλεσμα μέχρι 
τότε να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται το ίδιο το παιδί. Επίσης, διαφαίνεται καθαρά και από τις προηγούμενες 
δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και την εκκωφαντική σιωπή της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας 
Οικογενειακής και Δημογραφικής (όπως άλλαξε εν μία νυχτί) Πολιτικής και Ισότητας Φύλων συνδέεται με αυτή 
την εκκωφαντική σιωπή, ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο, που επαναφέρει τις πιο πατριαρχικές αντιλήψεις, στο όνομα 
της ισότητας. Έχουμε μια νομιμοποιητική επίκληση της ισότητας που στην ουσία παράγει, στερεώνει και διευρύνει 
την ανισότητα. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε ερήμην μιας κοινωνίας, όπου οι άνισες έμφυλες σχέσεις, οι άνισες 
ταξικές σχέσεις είναι κυρίαρχες 
1 Απριλίου 2021, 15:05 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
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να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣΟι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα 
πλέον ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς 
και το ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από 
το γονικό προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για 
την ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται 
ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης 



3188 
 

Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή 
της προσωρινής διαταγής.ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής 1. Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και 
από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή 
ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του 
χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία. 
Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του 
τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.» 
1 Απριλίου 2021, 15:04 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:35 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
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Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:06 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠατρέωνΆρθρο 12 (ΑΚ 
1519)ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ.Οι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της 
άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης Επίσης δεν νοείται 
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απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής 
1.Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον 
του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 
1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, 
διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με 
κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο.» 
1 Απριλίου 2021, 15:52 | ΧΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΕίμαι πατέρας ενός ανήλικου τεκνου 4,5 ετων και αυτη την στιγμή 
ακόμα ,που γράφω το παιδί μου αποξενώνεται συνστηματικά. Η πρόταση μου ειναι στο συγκεκριμένο αρθρο ειναι 
να τροποποιηθει ως εξής: Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ 
των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, 
εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του 
τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 
1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με 
αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΒΑΣΗ, 
εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 15:07 | 
Μηναιδης ΚωνσταντινοςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό 
γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. 
Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:06 | ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:35 | ΜΠΑΜΠΑΣ Πράξεις για θεματα Υγείας και Παιδείας να μην υπάρχει προηγούμενη 
ενημέρωση απλά, αλλά να είναι υποχρεωμένος ο γονέας να καλεί εγκαίρως τον άλλον γονέα έτσι ώστε να 
παρευρίσκεται και ο ίδιος παρών σε ιατρικές πράξεις! 
Για Θέματα εκπαίδευσης και Υγείας, να απαιτείτε συναίνεση! Ξέρετε ΟΛΟΙ σας υι κάνει ενας τοξικό γονέας! Πάει 
στο γιατρό της επιλογής του και επειτα ενημερώνει τον αλλον γονέα, έτσι ώστε να μην μπορεί ο αλλος γονέας να 
είναι παρών!Νομοθετηστε σωστά!Όλα 50/50 
1 Απριλίου 2021, 15:33 | Βασίλης Βαλάτας Η μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου, από αυτή της τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων, θα πρέπει να είναι δυνατή μετά από «προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη δικαστική απόφαση». 
1 Απριλίου 2021, 14:02 | ΛΙΟΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:08 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
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αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:53 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
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4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:32 | Νίκος Καζαντζάκης Όχι άλλα αποξενωμένα παιδάκια. Τόπος διαμονής των τέκνων ο 
τελευταίος κοινός τόπος διαμονής. 
1 Απριλίου 2021, 14:39 | Μαργαρίτα ΒαλμάΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον  
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:06 | Katerina Leri Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 14:31 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
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γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
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παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:55 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ Άρθρο 12 (ΑΚ 1519) 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Οι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης 
της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό ανατροφής 
το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος 
διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής 
τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του 
τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής διαταγής. ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής 
1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον 
του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 
1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, 
διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με 
κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο.» 
 
1 Απριλίου 2021, 14:06 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μαςΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μαςΚαταργήστε τις επαγγελματίες μανεςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
1 Απριλίου 2021, 14:46 | ΕΛΕΝΑ ΤΣΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ο 1519 ΑΚ, όπου για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ 
ΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
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ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ. Διότι Χωρίς να υπάρχει 
απόφαση δικαστηρίου και χωρίς την συναίνεση του άλλου γονέα και χωρίς να το γνωρίζει ο άλλος γονέας και σε 
πολλές περιπτώσεις με το πρόσχημα ότι λόγω των μέτρων που υπάρχουν στην χώρα μας πηγαίνουν σε συγγενικά 
τους πρόσωπα για να τους βοηθάνε με τα παιδιά, παίρνουν τα παιδιά και μετοικούν σε άλλους Νομούς 
προκειμένου να μην μπορεί να λειτουργήσει η Συνεπιμέλεια εν’ όψη της ψήφισης του Νόμου και για να 
αποξενώσουν τον γονέα από τα παιδιά του. Ο γονέας για να πάρει το παιδί του για ΠΣΚ η για μια ημέρα 
μεσοβδόμαδα κάνει 70χλμ, 80χλμ, 90χλμ,150χλμ κτλ να το πάρει κι άλλα τόσα να το επιστρέψει. Πρέπει να 
σταματήσουν όλα αυτά που γίνονται εις βάρος παιδικών αθώων ψυχών . Πραγματικά ήρθε η ώρα της 
Συνεπιμέλειας . Ας καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορούν να παίζουν με ανθρώπινες ζωές, δεν έχουν δικαίωμα να 
πληγώνουν και να καταστρέφουν παιδικές ψυχούλες. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και δικαιούνται να ανατρέφονται 
εξίσου και από τους δύό γονείς, έχουν συναισθηματική ανάγκη και από τους δύο γονείς εξίσου μετά από ένα 
χωρισμό. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να περνούν ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. Δεν αντέχουμε άλλο να 
στερούμαστε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα ανίψια μας. 50-50 ΙΣΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:45 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:09 | Σταύρος Πασάλογλου1. η μη συμφωνία σε ζητήματα εκπαίδευσης των παιδιών (επιλογή 
σχολείου και δραστηριοτήτων) και συνεπώς η μονομερείς επιλογές από τον ένα γονέα να αποτελούν βασικότατο 
λόγο τεκμηρίωσης της κακής άσκησης γονικής μέριμνας / επιμέλειας 2. να υποχρεωθούν οι γονείς να έρθουν σε 
συμφωνία εγκαίρως για τα ζητήματα εκπαίδευσης της σχολικής χρονιάς 2021-2022, ώστε να μη χαθεί ακόμα μία 
χρονιά για τα παιδιά. Να δοθεί αυξημένη και επείγουσα προτεραιότητα από το Νόμο για αυτό 
1 Απριλίου 2021, 13:15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.  ‘Αρθρο 12 Το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως 
εξής:«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
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επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Ενέργειες που αντιτίθενται στο παρόν συνιστούν κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 13:14 | Γεώργιος Βαλάσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 13:07 | ΚΩΣΤΑΣ Τ.Προκειμένου να αποξενωθει το παιδί , μετακινήθηκε το παιδί σε άλλο Νομό 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου γονέα και χωρίς δικαστική απόφαση, προκειμένου να μην μπορεί να το 
βλέπει. Το τελευταίο διάστημα πιο έντονα παρατηρείται η μετοίκηση παιδιών σε άλλους Νομούς χιλιόμετρα 
μακρυά παράνομα χωρίς την έγγραφη συμφωνία του άλλου γονέα ή με δικαστική απόφαση. Οι παράνομες 
μετακινήσης των παιδιών γίνονται εν όψει της αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου και της κοινής επιμέλειας 
προκειμένου να μην μπορεί να εφαρμοστεί η κοινή επιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία.ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 13:19 | Γεωργία Ατζέμογλου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
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εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
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εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:33 | Νικόλαος Βαβαρινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 13:30 | Χ.Κ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των 
παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
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υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. 
Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς 
της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της 
επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι κακοποίηση των παιδιών)ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι 
διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ 
1 Απριλίου 2021, 13:55 | Σορολή Έφη Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 13:13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Είμαι νονά ενός ενός εξάχρονου αγοριού. Ο πατέρας του σε αντίθεση της 
δικαστικής απόφασης ασκεί ουσιαστικά συνεπιμέλεια. Γιατί ο νόμος να μην τον κατοχυρώνει? Έχω να προτείνω 
τις εξής προσθήκες στο νομοσχέδιο.  ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Ενέργειες που αντιτίθενται στο παρόν συνιστούν κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας.1 Απριλίου 2021, 13:36 | Αντρέας ΑστρακαςΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που 
ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
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διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
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του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:34 | ARHSΠρο ημερών ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ανταποκρινόμενος στην αποστολή του, 
αποστολή που επιτάσσει την πάταξη της γονεικής αποξένωσης, χωρίς ψευδοδιαχωρισμούς σε μητέρα & πατέρα, 
ως είναι γνωστό η γονεική αποξένωση βασανίζει και γυναίκες και άντρες, προέβη σε ενημέρωση προς τον 
επίτροπο Δικαιοσύνης της Ε.Ε«ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η εκ μέρους της Ελληνικής 
Κυβέρνησης προσπάθεια συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα 
κοινωνικά δικαιώματα οδηγεί σε ακόμα περισσότερη παραβίασή τους. Σας είναι γνωστό ότι στην Ελληνική 
Δημοκρατία δεν λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σε 
εφαρμογή ενός νομολογιακού εθίμου αποκλειστικής επιμέλειας, πάντα, κατά κανόνα, αφαιρείται ένας από τους 
γονείς από την ανατροφή των παιδιών του και τα μεγαλώνει αυτά ένας από τους γονείς, σχεδόν πάντα η μητέρα. 
Προσπαθώντας να εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις, τις πολιτικές των κρατικών οργανισμών και τις οδηγίες της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα την οδηγία 1158/2019, τη 18η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση, πριν από την ψήφιση από τη Βουλή, σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Στο 
όνομα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο νόμου φέρνει τους Έλληνες πολίτες σε χειρότερη θέση 
από αυτήν όπου βρίσκονται σήμερα. 

 Αντί να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα ανατρέφεται και από τους δύο γονείς στην περίπτωση διαζυγίου, 
διατηρείται η επιμέλεια κοινή στους γονείς, αλλά η φροντίδα του προσώπου1 υποχρεωτικά ex lege, πάντα, 
ασκείται από το «γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει».  Καταργείται η συναινετική, με σύμφωνο κοινής 
επιμέλειας, εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου αφού απαιτεί το νομοσχέδιο να οριστεί «γονέας με τον οποίο το 
παιδί διαμένει».  Αντί να εξομοιώνονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και αναγνωρίστηκαν, για 
τα παιδιά που π.χ. ο πατέρας ζήτησε να γίνουν εξετάσεις DNA συνεχίζει μόνον η μητέρα τους να τα ανατρέφει.  
Αντί ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, ο «γονέας με 
τον οποίο το παιδί διαμένει» μόνος καθορίζει τον τόπο κατοικίας του παιδιού και μόνο για τη μεταβολή του, 
αφότου ο ένας τον καθορίσει, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο γονέων.  Αντί για ανατροφή και από τους δύο 
γονείς, προβλέπεται η επικοινωνία με τον δευτερεύοντα γονέα.  Αντί να έχουν ίσες διανυκτερεύσεις με ελάχιστο 
το 35 % με κάθε γονέα, προβλέπεται κατά τεκμήριο το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας με τον ένα γονέα. 
Πρακτικά αυτό 
σημαίνει τρεις ώρες Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, δύο Σάββατα βράδυ την εβδομάδα, πέντε μέρες τις διακοπές 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δέκα μέρες το καλοκαίρι.  Χωρίς να προβλέπονται μηχανισμοί, όπως η 
εξίσου απονομή χρόνου από τη Δικαιοσύνη, τα parenting plans, οι πίνακες διατροφής τέκνων και η φιλική 
Δικαιοσύνη, προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση, που μπορεί να τη διατάξει το δικαστήριο στη μέση μιας 
δίκης αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο.Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, αντί να εφαρμοστούν οι καλές 
πρακτικές που συνιστούν διεθνείς οργανισμοί και εφαρμόζουν όλες οι χώρες, νομοθετείται μια νομολογία 
δεκαετιών, που 
θέλει την ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα, που θα λέγεται «αυτός που συνήθως το παιδί διαμένει», αντί 
γονέας με επιμέλεια, όπως σήμερα λέγεται. Η κατάσταση θυμίζει τις πρακτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στην 
είσοδό της στη ζώνη του Ευρώ. Αντί να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά στάνταρ, νομιμοποιούνται αποκλίνουσες 
εσωτερικές πρακτικές, δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, χορηγούνται ψευδή στοιχεία. Μόνο που το τίμημα 
στην περίπτωση αυτή είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου γονέων και κυρίως του παιδιού. Οι 
διεθνείς συμβάσεις συνάπτονται για να εφαρμοστούν πραγματικά και όχι προσχηματικά. Παρακαλούμε για τη 
προσοχή και τις ενέργειές σας.Η εκ μέρους σας έκφραση γνώμης κατά πόσο η επικείμενη νομοθετική αλλαγή είναι 
σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης καθώς και με τις διεθνείς συμβάσεις είναι κρίσιμη. Ελληνικό 
Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – Σύλλογος «Συνεπιμέλεια»» Δυστυχώς ο Σύλλογος είχε πιστέψει τα λόγια ενός 
συντεχνίτη Υπουργού και μίας κυβέρνησης που είχoyν μετατρέψει τον αποπρονατολισμό των Ελλήνων σε εθνικό 
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σπόρ.Αυτό αποκαλύφθηκε γρήγορα και καλούμαστε μετα απο 2 χρόνια να κάνουμε ότι δεν γνωρίζαμε τι θα εφερνε 
ο Κος Τσιάρας και ότι κάποιοι έπεσαν απο τα σύννεφα.Επειδή οι ανακρίβειες αυτής της κυβέρνησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΤΕΛΕΙΩΜΌ προτείνω ο σύλλογος να προσβάλει τις εγκληματικές διατάξεις της Κυβέρνησης στον ΟΗΕ. Το αυτό να 
γίνει άμεσα.Τα δύο χρόνια Τσιάρα δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχνάμε οτι αυτός ο Κύριος παραβάινει καθ ‘εξιν 
το διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο ατιμωρητί. Να ζητήσουμε να παραπεμφθεί για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Αμεσες 
καταγγελίες σε όλα τα Διεθνή όργανα με το ΟΝΟΜΑ του επάνω. 
ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ.Θυμίζω την κατάληξη Κοντονή Παρασκευόπουλου Καλογήρου, πλέον όμως δεν μας 
αρκεί μόνο να εξαφανιστεί απο το πολιτικό προσκήνιο ο Κος 
ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΣΙΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ1 Απριλίου 2021, 12:14 | 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
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ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:02 | Κολόκας ΓεώργιοςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 12:24 | Λινα Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:22 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
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γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:21 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
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αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:16 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?ποιον κοροϊδεύετέ???όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
1 Απριλίου 2021, 12:35 | Γιώργος ΖαχαριάδηςTο άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό στον γονέα με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο. ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της 
ελευθερίας μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη 
επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς 
η επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω 
συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή 
κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του, πράγμα 
που καταλήγει στο λογικό άτοπο και παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την 
καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την 
μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως 
καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν 
αποφασίζει να μετοικήσει! αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει 
τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από την μέχρι σήμερα κατοικία του. 
1 Απριλίου 2021, 12:54 | Αυγουστής Βιντζιλέος Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 12:25 | Ελισάβετ ΒιεννάΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 12:59 | Δημήτρης ΒερύκιοςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 12:31 | Ξενοφών ΒενιόςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 12:04 | Γρηγόρης ΒεκιαρέληςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 12:34 | Αντώνιος ΒασιλόπουλοςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
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προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 12:01 | Βασίλειος Βασιλείου Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 12:00 | Παν. Λάμπρου Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 12:03 | Παναγιώτης Λάμπρου Αρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.1 Απριλίου 2021, 12:47 | Μερωπη ΚουνανηΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
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του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
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που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:02 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟΝτρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν 
τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα 
για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην 
συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 11:02 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
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να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:50 | Κυριάκος Χανδρούλης Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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1 Απριλίου 2021, 11:11 | ΔήμητραΤο νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει ουτοπικά την οικογένεια ως έναν 
ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους 
ρόλους που τα υποκείμενα εντός της επιτελούν. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα 
πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η 
νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι 
ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να 
είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
1 Απριλίου 2021, 11:31 | Βαγγέλης ΚαλαϊτζάκηςΤο σύνολο των θεμάτων υγείας και εκπαίδευσης θα πρέπει να 
συναποφασίζονται και από τους δύο γονείς (πλην των πλέον τρεχόντων και επειγόντων). Με το ψήφισμα 
2079/2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα κράτη-μέλη να εξαλείψουν κάθε διάκριση μεταξύ των γονέων σε 
σχέση με την νομική σχέση που έχουν οι τελευταίοι. Για ποιό λόγο να έχει απόλυτο δικαίωμα συναπόφασης για 
όλα τα θέματα μια αεροσυνοδός που απουσιάζει τακτικά από το σπίτι ή ένας ναυτικός ενόσω βρίσκονται σε γάμο 
αλλά όχι ένας οποιοσδήποτε άλλος γονέας απλά και μόνο επειδή χώρισε με τον έτερο γονέα του παιδιού;Η 
μεταβολή του τόπου κατοικίας του παιδιού είναι συνήθης τρόπος απομάκρυνσης του παιδιού από τον έτερο 
γονέα, δηλ εργαλειοποίησης του παιδιού. Η μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου, από αυτή της τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων, θα πρέπει να είναι δυνατή μετά από «προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση». Θα πρέπει δηλαδή να απαιτείται κάποιος βαθμός ωριμότητας της 
απόφασης και να μην επιτρέπεται με μια απλή απόφαση προσωρινής διαταγής που στη συνέχεια στην πράξη δεν 
μπορεί να ανατραπεί, ενάντια στο συμφέρον του παιδιού όπως ορίζεται και στο νομοσχέδιο.1 Απριλίου 2021, 
11:12 | Βασίλης ΙστίκογλουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 11:26 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
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περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
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1 Απριλίου 2021, 11:15 | Γιάννης Βασιλάκης Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:45 | Κωστας Κωστανταρας‘Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
απαιτείται προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου προτεινεται κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας.  
1 Απριλίου 2021, 11:42 | Νικήτας ΒαρσαμάςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:23 | Ευαγγελοςη Ελληνικη κοινωνια εχει αναγκη απο αμεση μεταρυθμιση του οικογενειακου 
δικαιου. Εξορθολογιστε το τωρα. Συνεπιμμελεια μετα το διαζυγιο και διαμεσολαβιση. Οπως γινεται και σε αλλα 
κρατη, εδω και πολλα χρονια. 
1 Απριλίου 2021, 11:08 | Εριφύλη Βαρβαρέλη Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:37 | Χαράλαμπος Βαλοδήμος Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
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καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:08 | Γεώργιος ΒαλάσηςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:35 | Ιωάννης Βαζούρας Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:05 | Ζωή Βαβρίτσα Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:53 | Δ.Κ. ‘Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου απαιτείται 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου προτεινεται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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1 Απριλίου 2021, 11:28 | Κωνσταντίνος ΑυγηρέλληςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:00 | Γεωργία Ατζέμογλου Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:33 | Γιαννης Κυριακου‘Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
απαιτείται προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου προτεινεται κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 11:28 | Παύλος ΑσλανίδηςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:52 | Γεωργιος Ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:24 | Δημητρης Κυριακιδης Η μεταβολή της κατοικίας θα μπορεί να αλλάζει μονο μετά από 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ιδιαίτερα όταν αυτή αποτελεί την κατοικία στον τόπο της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων του.Γιατί η φράση ΄΄αμετάκλητη΄΄ δικαστική απόφαση έχει αφαιρεθεί? Δεν γνωρίζει ο 
νομοθέτης ότι μία επείγουσα δικαστική απόφαση μπορεί να εκδοθεί σε λίγες ημέρες? Δεν γνωρίζει ότι αυτό θα 
γίνεται κατά σύστημα μετά από αίτηση του γονέα με τον οποίο ΄΄θα διαμένει το παιδί΄΄? 
Δεν γνωρίζει ο νομοθέτης την υπάρχουσα δικαστική και νομική πρακτική?  
1 Απριλίου 2021, 11:59 | Δημητρης Κυριακιδης 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
1 Απριλίου 2021, 11:24 | Χρονης ΛευκαςΤο νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η αποξενωση 
κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. Ισότητα, 

συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 



3230 
 

(…) 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 

δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 
8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 11:25 | Χρηστος Κ.‘Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
απαιτείται προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου προτεινεται κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 11:06 | Αρβανιτίδης ΧαράλαμποςΟ χρόνος επικοινωνίας μεταξύ πατέρα και τέκνου ή τέκνων 
πρέπει να είναι το ελάχιστο 1/3 του συνολικού είτε σε ετήσια, είτε σε μηνιαία ή εβδομαδιαία βάση. 
1 Απριλίου 2021, 11:30 | Παναγιώτα Διακοστεργάκη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:26 | Δημητρης Πρέπει να προβλεφθεί ότι τόπος κατοικίας του τέκνου παραμένει ο τόπος 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων. Αυτό να αλλάζει μόνο σε περίπτωση συμφωνίας των γονέων ή σε 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση. Τόπος ΟΛΩΝ των δικαστηρίων επιβάλλεται να είναι ο τόπος τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων. Τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα σε άλλους νόμους χωρίς να υπάρχει οριστική απόφαση 
δικαστηρίου, επιβάλλεται να επιστρέψουν στον τόπο τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων. Για παράδειγμα, 
ένα παιδί 5 ετών σήμερα, που για κάποιο λόγο οι γονείς του αποφάσισαν να χωρίσουν αλλά εως σήμερα δεν έχει 
εκδοθεί διαζύγιο και δεν υπάρχει απόφαση εκδίκασης αγωγής για την επιμέλεια του τέκνου και το παιδί βρίσκεται 
σε άλλο νομό από τον τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του, δεν είναι προς το συμφέρον του τέκνου να 
επιστρέψει στον τόπο τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και να λάβει την από κοινού και εξίσου και 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ παρουσία των γονέων του στη ζωή του; Ο νομοθέτης οφείλει να παρέμβει άμεσα σε αυτό. Όταν μιλάμε 
για το συμφέρον του παιδιού κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα και χρειάζονται απλούς νόμους. Όχι αέναες 
δικαστικές διαμάχες. 
1 Απριλίου 2021, 10:38 | Στέλλα Δημητριάδου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 10:29 | Γιωργος Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:57 | εμμανουηλ Ειναι ανεπιτρεπτο,για λογους προσωπικού συμφέροντος ή εκδικητικοτητας 
να παιρνει ο ενας γονιος το παιδι μακρυα,στερωντας του τον αλλο γονιό«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:47 | Σοφία ΓούταΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
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από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 10:40 | Γιαννης Κ.‘ Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου απαιτείται 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου προτεινεται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:53 | ελενα κ.Το παιδια εχουν δικαιωμα κ στους 2 γονεις.Προκειμένου το νέο Οικογενειακό 
Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 
1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας 
και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ 
μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση 
(έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της 
επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου 
κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων 
σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η 
γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων 
που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του 
παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, 
ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να 
αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και 
με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
1 Απριλίου 2021, 10:33 | Αλίκη ΓκούφαςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
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δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 10:56 | Άννα Γκούγκου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 10:27 | Κατερινα Κ. Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμελ́ειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμεν́ης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
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περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.  
1 Απριλίου 2021, 10:32 | Ανδρέας ΧασούνηςΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:58 | Ελένη ΓκιόκαΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 10:30 | Ileana Exara Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 10:56 | Φωτεινη Γιαννωτα Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
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εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 10:56 | Δημήτρης Κανένα παιδάκι χωρίς τη φυσική παρουσία και των δύο γονέων του. 
Παρακαλώ σταματήστε τις αυθαίρετες μετοικησεις τέκνων ειναι εγκληματικό. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δυο 
γονείς στη ζωή τούς. 
1 Απριλίου 2021, 10:21 | ΜαρίαΓια όσα παιδιά δεν θα γυρίσουν στο πατρικό τους σπίτι και δεν βλέπω να έχετε 
διάθεση να τα επιστρέψεται, να υποχρεούται ο άσκον την επιμέλεια να αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεως του 
άλλου, για να ασκήση το δικαίωμα επικοινωνίας του !Δεν μπορεί οικονομικά να πληρώνει τη διατροφή και για να 
έχει φυσική επαφή να πληρώνει χαράτσι. ΑΔΥΑΝΟΗΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ! όποιος έφυγε και θεωρήθηκε άξιος να 
ασκήσει την επιμέλεια, θεωρείται πως δεν στέκεται εμπόδιο να επικοινωνεί το παιδί και με τον άλλο γονέα, άρα 
υποχρεούται να αναλάβει τα έξοδα μετακίνησης αυτού για το καλό του παιδιού ! 
1 Απριλίου 2021, 10:54 | Κωνσταντίνα Γιάννου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 10:06 | Γεωργιος Γιαννακης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 10:39 | Ιωάννης ΜπαρουλάκηςΗ πρότασή μου για την αλλαγή τόπου διαμονής του τέκνου έχει 
να κάνει με την προσθήκη μίας μόνο λέξης. Πριν το «δικαστική απόφαση» να μπει το «οριστική». Δεν μπορεί να 
αλλάζει ο τρόπος διαμονής του τέκνου και στην ουσία να διαλύεται η επικοινωνία με τον άλλο του γονέα. Η λέξη 



3236 
 

«οριστική» αλλάζει όλη την δυναμική και διασφαλίζει την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα που δεν ασκεί την 
γονική μέριμνα. 
1 Απριλίου 2021, 10:23 | Σοφια Γιαζουτζιδου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 10:39 | Αρετη Δερματη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:21 | Θεόδωρος ΚαρτοφύληςΝα γίνει η εξής αλλαγη για το καλό και το συμφέρον του 
παιδιού.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων  ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 09:50 | Ειρήνη Δαρσινου Άρθρο 12. Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου . Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:44 | OIKONOMOU Η ασυδοσία που παρέχεται ως δικαίωμα απο την νομοθετική και δικαστική 
εξουσία σε ψυχοσωματικά άρρωστα άτομα αποδυκνείεται και απο τα στατιστικά κακοποίησης ανηλίκων για το 
2020 από το χαμόγελο του παιδιού. _2_Στο τέλος της αναφοράς καταννοούμε οτι πλέον το υπάρχων νομολογιακό 
έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν έχει να κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα καλα ενορχηστρωμένο εγκλημα 
που αποσκοπεί ο πατέρας να μην μπορέι να επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις κακοποίησης ανηλίκων.Το 
ποσοστό μανάδων που κακοποιούν ανήλικα είναι υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό πατεράδων. ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ  
1 Απριλίου 2021, 09:13 | Κορνηλια Δαμιανου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:26 | Παναγιωτης Δαδανας Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
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επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:36 | Διονυσία Γριτζάλη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:34 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
1 Απριλίου 2021, 09:50 | Ανδρέας Το άρθρο αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών 
ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες 
τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι 
και αν θέλουν.Δίνεται το καλύτερο κίνητρο για όλους τους μπαμπάδες ! Εξασφαλίζουν ότι δικαίωμα έχει ένας 
γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός κλπ) 
χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το παιδί και οι υποχρεώσεις τους απέναντί του. 
Να παρακαλάμε τους εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα 
βιοποριστικά, εγγραφή σχολείου, θέμα υγείας?Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το 
νομοσχέδιο! 
1 Απριλίου 2021, 09:22 | Παυλος ΚετσηςΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΧΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 09:20 | Ιουλία Γεωργοπουλου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
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να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:56 | Σοφία ΓεωργίουΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:56 | Ιωάννης Ασημακόπουλος Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.1 Απριλίου 2021, 09:49 | Αναστάσιος ΑργυρόςΆρθρο 
12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:14 | Έφη Αργυράκη Δεληγιώργη Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
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ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.  
1 Απριλίου 2021, 09:41 | Ανέζα ΑρβανιτάκηΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:13 | Βασιλική ΑποστολοπούλουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:41 | Κωνσταντίνος Αποστολίδης Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:09 | Νικόλαος Απέργης Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
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αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 09:33 | Γεώργιος Αντωνόπουλος Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 08:55 | Χρήστος Αντωνιάδης Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:54 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ 
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1 Απριλίου 2021, 08:16 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑ Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 08:51 | Κατερινα ΜανταΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:13 | Δημητρης Καμακης1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. 
κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή 
ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που 
δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως 
γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του 
γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την 
διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην 
αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́
απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει επαρκή (35% – 50%) χρόνο 
επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν 
το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς 
απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής 
(parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα 
ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, 
ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς 
θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:18 | Χαρίκλεια ΑπαλάκηΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
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καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:50 | Σπύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 
4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 
5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 07:13 | Θοδωρής Αντύπας Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
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Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:35 | Κώστας Ανεμούδης Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:01 | Ξενοφώντας ΑνδρέουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:30 | Γεωργία Αναστασοπούλου Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:51 | Βασίλης ΑναστασίουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
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μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:25 | ΝικοςΉ πρέπει να καταργηθεί ο όρος επιμέλεια,ή πρέπει να θεσπιστεί ο όρος 
συνεπιμέλεια.Ας είμαστε δίκαιοι σε αυτή τη χώρα.Το οφείλουμε στα παιδιά μας. 
1 Απριλίου 2021, 07:20 | Τζαντζαρούδη ΑναστασίαΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:47 | Μαρία Γαβριέλλα ΑναγνωστοπούλουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας 
του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:14 | Κωνσταντίνος ΑμπατζηςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:38 | Ιωάννης ΑμαλλοςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
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αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:08 | Αλκιβιάδης ΑλερτάςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:28 | Ναταλία ΖαχαριάΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 07:03 | Χριστίνα ΣερβετάΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 06:17 | Χριστίνα ΣερδενέΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
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γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 06:43 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 06:32 | Κωνσταντίνος Γ ΣερδενέςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 06:45 | Α. Σ.,Χ.Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
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στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα)ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ . ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΩΡΑ! 
 
1 Απριλίου 2021, 03:40 | Δρόσω Το μην επιτρέπει να αλλάξει σχολείο ο ένας γονιός ενώ είναι για το συμφέρον 
του παιδιού θα είναι παράλογο. Οδηγούνται όλα τα ζευγάρια που δε τα βρίσκουν στα δικαστήρια. Ποια εκκλησία, 
θρησκεία σχολεία γιατρους σε ζευγάρια που δε τα βρίσκουν και διαφωνουν σε όλα θα γίνετε τι. Τι μια Κυριακή θα 
τα πηγαίνει ο ενας στη μια εκκλησία και την αλλη κυριακή στην άλλη?πως θα μεγαλώσει το παιδί αν δεν υπάρχουν 
όρια και μια αρχή. Η απο κοινού θα είναι από κοινου αν τα βρίσκουν. Αν ο ένας λέει οτι το συμφέρον του παιδιου 
είναι να γίνει μουσουλμάνος και ο άλλος λέει να γίνει χριστιανός ποιος θα αποφασίζει ποιο είναι το συμφέρον 
του παιδιού.Με τη νομολογία αυτή δε βοηθάτε σε μια λύση αλλά στη στασιμότητα και στη συνεχή δικαστική 
διαμάχη καθώς ο ένας θα πράτει αυτόνομα και ο καθένας θα τρέχει στα δικαστήρια να πει οτι δεν έδωσε 
συναίνεση.Εχετε σκεφτεί ότι αν ο ένας δε δίνει συναίνεση και ο άλλος δε δίνει συναίνεση για δραστηριότητες πχ 
το παιδί θα μείνει χωρίς αυτές γιατί απλα οι γονείς δε συμφωνουν. 
Διαιωνίζετε μια διαμάχη 
1 Απριλίου 2021, 03:10 | Αναστάσιος Αργυρός Άρθρο 12Τα παιδιά δεν είναι η τσάντα μας. Απαράδεκτο να φεύγει 
γονέας αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική 
δικαστική απόφαση. Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 02:19 | Γιάννης ΑρσάνογλουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 02:46 | Θεοδωρος ΜπαλτατζήςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
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τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 02:27 | Βύρων ΑσημακοπουλοςΆρθρο 12Πως είναι δυνατόν να επιτρέπει το κράτος σε έναν 
γονέα να κάνει αρπαγή του παιδιού και να στερεί από τον άλλο γονέα την δυνατότητα να το μεγαλώνουν 
μαζί;;;;Χωρίς σύμφωνη γνώμη η οριστική δικαστική απόφαση δεν πρέπει να γίνεται. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας οι μονομερείς ενέργειες. 
1 Απριλίου 2021, 02:45 | Σωτηριος ΜπαληςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 02:04 | Βασιλική ΑποστολοπουλουΆρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 02:21 | Κατερινα Μπακογιαννη Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 02:32 | Κική Μπαϊρακτάρη Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
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προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 01:53 | anastasia Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 01:38 | Ιωάννης Μουστάκας Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα  ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 01:04 | Παναγιώτης ΑρμούτηςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 01:51 | Χριστίνα Μουζη Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 01:04 | georgia Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 01:53 | Αντώνης Αντωνιάδης Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 01:07 | Ιωαννα ΜοδεστουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 01:46 | Κωνσταντίνος ΑποστολιδηςΆρθρο 12Τι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί 
και φεύγει στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν 
υπάρχει προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν 
κακή άσκηση γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 01:57 | Κατερίνα Καπερναράκου Με την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 
1519 ΑΚ, αποφάσεις που αφορούν το θρήσκευμα του τέκνου, ζητήματα υγείας και εκπαίδευσης αλλά και η 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, υπάγονται «απευθείας» και ρητά στην «από κοινού» απόφαση των 
γονέων, ήτοι αποτελούν «a priori» αντικείμενο συνεπιμέλειας των γονέων. Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει , καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης.Επιπροσθέτως, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα, τι παραπάνω ρυθμίζει το νέο 
άρθρο 1513 ΑΚ όταν μιλάει για «την εξακολούθηση της από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας» και από τους 
δύο γονείς; Μήπως την κατοικία του παιδιού (το μόνο που δεν ρυθμίζεται σαφώς από κανένα άρθρο ούτε 
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περιλαμβάνεται στο νέο 1519 ΑΚ), το οποίο θα γίνεται πλέον «βαλίτσα» μεταξύ των δυο γονέων και των οικιών 
τους, αφού και οι δύο θα επικαλούνται την ως άνω διάταξη του άρθρου 1513 ΑΚ για να θεσπιστεί «πλαγίως» μια 
εναλλασσόμενη κατοικία, με ό,τι αυτή μπορεί να συνεπάγεται για την καθημερινότητα και τον ψυχισμό του 
παιδιού; Πολλές οι ασάφειες που προκύπτουν και πολλά τα ερωτήματα. Και το βέβαιο είναι ότι τα ερωτήματα 
αυτά δεν θα επιλυθούν «από κοινού» από τους γονείς, όπως ατυχώς ευαγγελίζεται το νέο νομοσχέδιο αλλά από 
τα δικαστήρια, αυξάνοντας τη δικαστηριακή ύλη, με αποτέλεσμα μέχρι τότε να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται 
το ίδιο το παιδί. Επίσης, διαφαίνεται καθαρά και από τις προηγούμενες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
την εκκωφαντική σιωπή της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής και Δημογραφικής (όπως άλλαξε εν μία 
νυχτί) Πολιτικής και Ισότητας Φύλων συνδέεται με αυτή την εκκωφαντική σιωπή, ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο, που 
επαναφέρει τις πιο πατριαρχικές αντιλήψεις, στο όνομα της ισότητας. Έχουμε μια νομιμοποιητική επίκληση της 
ισότητας που στην ουσία παράγει, στερεώνει και διευρύνει την ανισότητα. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε ερήμην 
μιας κοινωνίας, όπου οι άνισες έμφυλες σχέσεις, οι άνισες ταξικές σχέσεις είναι κυρίαρχες 
1 Απριλίου 2021, 00:50 | Κωνσταντίνος ΑποστολόπουλοςΆρθρο 12Τα παιδιά δεν είναι η τσάντα μας. Απαράδεκτο 
να φεύγει γονέας αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή 
οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 00:07 | Κωνσταντίνος‘ Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν οι δύο γονείς 
ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, οποιαδήποτε αλλάγη που επηρεάζει την καθημερινότητα του παιδιού και 
την επικοινωνία του με τους γονείς του θα πρέπει να συμφωνείται γραπτώς και εκ των προτέρων από τους δύο 
γονείς. Όταν ο ένας γονιός ασκεί τη μέριμνα και ο άλλος έχει επικοινωνία, οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή που 
επηρεάζει τον άλλο γονέα και την επικοινωνία του με το παιδί θα πρέπει να συμφωνείται γραπτώς και εκ των 
προτέρων από τους δύο γονείς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία θα αναλαμβάνει να αποφασίσει 
δικαστής. 
1 Απριλίου 2021, 00:11 | Θεόδωρος ΑρβανιτιδηςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 00:51 | ΑχιλλέαςΤόπος διαμονής των τέκνων θα πρέπει να είναι ο τελευταίος κοινός τόπος 
διαμονής του ζευγαριού πριν το διαζύγιο. Είναι κρίμα στην Ελλάδα του 2021 παιδιά να στερούνται την φυσική 
παρουσία του γονέα τους. 
1 Απριλίου 2021, 00:20 | Μαρία Γιαννακού Αρθρο 1519 εδ. στ’ Α.Κ.(1) «Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική (2 ) δικαστική απόφαση, που 
εκδίδεται μετά από [ αίτηση ] (3) ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.».ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :( 1 ) ( Στο άρθρο 1519 Α.Κ. 
προστίθενται εδάφια γ’, δ’ και ε’ που έχουν ως εξής : ) Μετά τον χωρισμό των γονέων, ο τόπος της τελευταίας 
κοινής κατοικίας αυτών παραμένει τόπος διαμονής του τέκνου. Επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους, που 
εξυπηρετούν το συμφέρον του τέκνου, η μεταβολή τόπου διαμονής αυτού. Η μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή τόπου διαμονής του τέκνου συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και παράβαση του δικαιώματος 
επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα. ( 2 ) οριστική ( 3 ) ( αντικαθίσταται η λέξη «αίτηση» με τη λέξη : ) 
αγωγή 
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1 Απριλίου 2021, 00:54 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από 
τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
1 Απριλίου 2021, 00:33 | Ανεζα ΑρβανιτακηΆρθρο 12Αρθρο 1519Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 00:39 | Σπύρος Ν. Στο άρθρο 12 θα έπρεπε να προβλέπεται ως τόπος διαμονής του τέκνου μετά 
το χωρισμό των γονέων, ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους. Επίσης η πρόταση «Ο γονέας στον οποίο 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου», δεν έχει τόσο νόημα όσο το ότι «Ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση της 
επιμέλειας έχει την υποχρέωση να παραδίδει στον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του 
τέκνου». 
1 Απριλίου 2021, 00:57 | Γεωργία Γαρέφου Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:48 | Σοφία ΑραπατζογλουΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
1 Απριλίου 2021, 00:16 | TE Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 
ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
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τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:31 | Ελένη Παναγιωτοπούλου Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:52 | Πολυξενη ΑπακηΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 23:20 | MX Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 
πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
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του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι… Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ 
Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους 
κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς 
θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα 
βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 
προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε 
να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! Τα παιδιά ακόμη και 
με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες φορές τα αναστατώνει, 
τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος 
έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν 
και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά τους τους λείπει…. Τι θα γίνει 
όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα 
των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! Πόσα 
δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν λόγο για τα πάντα? Χωρίσαμε 
γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν πήγαινε άλλο… και τώρα μας 
ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην αγκαλιά? Φύγαμε για να 
γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 23:41 | Μιχάλης ΑλέξηςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  
31 Μαρτίου 2021, 23:18 | Εμμανουέλα Αλεξάκη Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:00 | Σοφία ΑϊβαζίδουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
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αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:40 | Διαμαντής ΑθανασίουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:18 | Ιωάννης ΑζέληςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:06 | ioannaΓια να σταματήσει η αποξένωση Να αντικατασταθεί ως κατωτέρωΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
31 Μαρτίου 2021, 23:55 | Κωνσταντινος Αγριτελλης Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
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αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:33 | Φωτεινη ΑγγελοπουλουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:10 | Λεωνιδας ΑγγελιδηςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:49 | Καλλιοπη ΑγγελακακηΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | ΛΕΛΑ ΣΤΑΣΙΜΝΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
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διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 
9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτειά καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2075/2015 
31 Μαρτίου 2021, 23:27 | Χρηστος ΑγαλοπουλοςΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:22 | Παναγιώτης ΛάμπρουΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 23:10 | κικιΓια να σταματήσει η αποξένωσηΝα αντικατασταθεί ως κατωτέρω 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ 
ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ 
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ 
ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
31 Μαρτίου 2021, 23:25 | E.TΆρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 
1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει 
κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα 
ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης 
που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία 
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, 
ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την 
περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.31 
Μαρτίου 2021, 23:01 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣΟι από κοινού λήψη αποφάσεων 
αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα 
του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού 
διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονεϊκό προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα 
προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των 
γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν 
εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης.Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο 
κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής διαταγής.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 
και 2 να τεθεί ως εξής1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ 
των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, 
εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του 
τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.» 
31 Μαρτίου 2021, 23:00 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 



3260 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:19 | KK1 519 παρ. 2 (προσθέτω με κεφαλαία): Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο (Η’ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΡΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΑΝ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΖΩΗ), απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων (Η’ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΡΟΥΣ ΑΝΙΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΑ ΓΟΝΕΑ) ή προηγούμενη 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από 
τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.».Αιτιολογικό: φανταστειτε τον πονο των 
γονεων που θα χάσουν το παιδί τους και μετα θα αποξενωθουν και απο το εγγόνι τους, αν η μητέρα το 
φυγαδεύσει.31 Μαρτίου 2021, 23:33 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Α.Μ.Κ.ΕΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
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πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ 
ΜΑΣ.31 Μαρτίου 2021, 22:06 | ΣτάθηςΜεταβολή του τόπου διαμονής φέρνει μεγάλη μελαγχολία στα παιδιά. Θα 
πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις κακοποίησης.  
31 Μαρτίου 2021, 22:37 | Αλέξανδρος Δ.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 22:16 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας . ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΗΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 . ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:59 | Dionysios Η μεταβολή τόπου διαμονής του τέκνου πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά 
τον γονέα που την πραγματοποίησε όσον αφορά την επικοινωνία με τον άλλο γονέα Κατά τεκμήριο οι 
μετακινήσεις γίνονται δίκην απαγωγής για να παρεμποδιθει Η επικοινωνία με τον άλλο γονέα Δυστυχώς ο άλλος 
γονέας είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μετακίνησης και να είναι έρμαιο μηνύσεων σε 
περίπτωση που καθυστέρηση ένα αεροσκάφος ένα πλοίο η συμβεί οτιδήποτε Η επικοινωνία τέκνου και 
απομακρυσμένου γονέα, Πρέπει να επιβαρύνει και τους δύο γονείς και όχι μόνο τον έναν. Οι μετακινήσεις του 
τέκνου πρέπει να γίνονται ακόμα και στην ίδια πόλη Και από τους δύο γονείς. Να υπάρχει δε υποχρεωτικά αριθμός 
κινητού τηλεφώνου που να έχει δηλωθεί Καθώς και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το νομοσχέδιο 
όπως παρουσιάζεται φαίνεται να μην έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στις ελληνικές οικογένειες 
31 Μαρτίου 2021, 22:08 | ΝώνταςΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 22:48 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:33 | ΕΙΡΗΝΗ ‘Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . απαιτείται 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου προτεινεται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 22:15 | DionysiosΠως ο γονέας που δεν έχει επιμέλεια θα ενημερώνεται ; Να οριστεί επισήμως 
τρόπος επικοινωνίας και υποχρεωτική δήλωση email και κινητών τηλεφώνων για sms. Το νομοσχέδιο είναι ρηχό 
και δε διασφαλίζει την εφαρμογή των υποχρεώσεων των γονέων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Οι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά 
στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο 
αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό 
προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή 
αποξένωσηςΕπίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες 
όπως αυτή της προσωρινής διαταγής. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 22:06 | Κατερίνα Π. Οι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού για την ονοματοδοσία, το 
θρήσκευμα, τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, αλλά και για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του και στις 
περιπτώσεις διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται 
το συμφέρον του παιδιού; 
31 Μαρτίου 2021, 22:22 | Μαρια Γιαγια– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. 
Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
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31 Μαρτίου 2021, 22:12 | Γιώργος Κ.Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ του τέκνου.Όταν η 
επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από 
τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα, επικοινωνίας 
του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο.Ο γονέας στον οποίο (σε εξαιρετική περίπτωση έχει αφαιρεθεί η άσκηση 
της γονικής μέριμνας), δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΔΟΝΤΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΤΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο Α.Κ.1532 
31 Μαρτίου 2021, 22:46 | ΣΜΟι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού για την ονοματοδοσία, το θρήσκευμα, 
τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, αλλά και για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του και στις περιπτώσεις 
διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται το 
συμφέρον του παιδιού; 
31 Μαρτίου 2021, 22:01 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
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αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:11 | Βασίλης ΓΗ μεταβολή της κατοικίας θα μπορεί να αλλάζει μονο μετά από αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, ιδιαίτερα όταν αυτή αποτελεί την κατοικία στον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων του.Γιατί η φράση ΄΄αμετάκλητη΄΄ δικαστική απόφαση έχει αφαιρεθεί? Δεν γνωρίζει ο νομοθέτης ότι μία 
επείγουσα δικαστική απόφαση μπορεί να εκδοθεί σε λίγες ημέρες? 
Δεν γνωρίζει ότι αυτό θα γίνεται κατά σύστημα μετά από αίτηση του γονέα με τον οποίο ΄΄θα διαμένει το 
παιδί΄΄?Δεν γνωρίζει ο νομοθέτης την υπάρχουσα δικαστική και νομική πρακτική? 
31 Μαρτίου 2021, 22:07 | Eύη ΜικροπούλουΤι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί και φεύγει 
στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν υπάρχει 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και μεταβολή του 
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τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν κακή άσκηση 
γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 22:44 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 22:11 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
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Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:51 | Γεώργιος Ψωμιάδης«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τεκ́νου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 21:15 | Μαρκέλλα Μηνά Πως είναι δυνατόν να επιτρέπει το κράτος σε έναν γονέα να κάνει 
αρπαγή του παιδιού και να στερεί από τον άλλο γονέα την δυνατότητα να το μεγαλώνουν μαζί;;;;Χωρίς σύμφωνη 
γνώμη η οριστική δικαστική απόφαση δεν πρέπει να γίνεται.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι μονομερείς 
ενέργειες 
31 Μαρτίου 2021, 21:05 | Ελένη  ενεργοποίηση του άρθρου 49 του Ν.2447/1996 
31 Μαρτίου 2021, 21:51 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε«Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
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του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 31 Μαρτίου 2021, 21:52 | Feka Eirini Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονεά μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 21:42 | Ιωάννης Τα Απομάκρυνση τέκνου από τη νόμιμη κατοικία Άρθρο 1519 Στη δεύτερη 
παράγραφο θα πρέπει να προβλεφθεί η άμεση επιστροφή του τέκνου στην νόμιμη κατοικία του προκειμένου να 
αποφεύγονται να δημιουργούνται de facto καταστάσεις με τη μονομερή απομάκρυνση του παιδιού από την μέχρι 
πρότινος κατοικία του μέχρις ότου εκδικασθεί η τυχόν λήψη ασφαλιστικών μέτρων που μπορεί να έχει μεγάλο 
χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας και θα καταστήσει επισφαλή την προάσπιση των δικαιωμάτων του ενός 
γονέα όσο και του ιδίου του τέκνου. 
31 Μαρτίου 2021, 21:24 | Αθηνά ΜερτζάνηΤα παιδιά δεν είναι η τσάντα μας. Απαράδεκτο να φεύγει γονέας 
αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική δικαστική 
απόφαση. Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας 
31 Μαρτίου 2021, 21:40 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥΕίμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́



3271 
 

στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:12 | Λεττα Μελισσαροπουλου Μόνο απαγωγή μπορεί να θεωρηθεί η αυθαίρετη 
μετακίνηση σε άλλο τόπο ενός γονέα που παίρνει μαζί το παιδί. Είναι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς 
συμφωνία από κοινού ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής 
31 Μαρτίου 2021, 21:38 | Καλλίνα Δ.Να παραμείνει ως έχει και στο τέλος της δευτέρας παραγράφου πρέπει να 
προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή στο τόπο της νομίμου κατοικίας του». 
31 Μαρτίου 2021, 21:49 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
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στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:07 | Αννα ΜαύρουΑρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας 
31 Μαρτίου 2021, 21:51 | Κ.Ν.Χ.Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 21:57 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΟι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον 
ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το 
ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το 
γονικό προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή 
αποξένωσηςΕπίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες 
όπως αυτή της προσωρινής διαταγής. 
31 Μαρτίου 2021, 21:43 | Νώντας‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 21:26 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
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κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 20:36 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα 
παιδιά…!!!Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
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παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:23 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 20:27 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣΧώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. 
Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου 
το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. Ευτυχώς μένουμε στην 
ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , 
ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με δικαστική 
απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 
8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την 
πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω κατά 
γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για το 
παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι  
που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται 
να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 
14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή 
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βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. Το νέο 
νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που 
πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να  συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 20:18 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
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πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 20:28 | maria karampela Το άρθρο αυτό, όπως τροποποιείται, αντιφάσκει προς την 
προηγούμενη γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία στην έννοια της επιμέλειας 
υπάγεται η γενικότερη επίβλεψη του τέκνου, η εκπαίδευση και η επιλογή του τόπου διαμονής του. Η εξαίρεση 
που διαλαμβάνει το παρόν άρθρο, υπάγει τα ζητήματα υγείας, εκτός από τα επείγοντα και εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του παιδιού στην υποχρεωτική 
συμφωνία και των δύο γονέων, και στην περίπτωση μη επίτευξης αυτής της συμφωνίας, στην κατ' αναλογική 
εφαρμογή του άρθρου 1512 ΑΚ, εδ. β', υποχρεωτική προσφυγή στο δικαστήριο για την άρση της διαφωνίας. Αυτή 
η πρόβλεψη, εκτός του ότι αντιστρατεύεται τη νομοθετικά ισχύουσα έννοια της επιμέλειας, θα προκαλέσει 
πλείστα όσα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως επί παραδείγματι το πώς θα κρίνεται ο επείγων σε αντιδιαστολή 
προς τον τρέχοντα χαρακτήρα και πώς θα διαφοροποιούνται οι αποφάσεις επί εκπαιδευτικών θεμάτων σε αυτές 
που είναι 
αποφασιστικές και σε αυτές που δεν είναι. Το βέβαιο είναι ότι θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα φόρτου 
υποθέσεων των δικαστηρίων, καθώς οι γονείς που δεν έχουν καλές σχέσεις και συνεννόηση θα καταφεύγουν σε 
αυτά, με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια να αντιμάχεται τις αποφάσεις του άλλου γονέα. Κατ' αποτέλεσμα, 
ζητήματα καθημερινότητας του παιδιού θα τίθενται σε αναστολή μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το δικαστήριο. 
Ο γονέας που έχει την επιμέλεια, ο οποίος και φέρει τα οικονομικά βάρη της ανατροφής του παιδιού με πενιχρή, 
πολλές φορές ενίσχυση-διατροφή από τον άλλο γονέα, θα είναι υποχρεωμένος/-η να υποβάλλεται σε οικονομικά 
έξοδα για την συνεχή δικαστική του/της εκπροσώπηση. Τέλος, και η διάταξη αυτή, αμφισβητεί το τεκμήριο που 
έχουν οι αποφάσεις του έχοντος την επιμέλεια γονέα ότι λαμβάνονται προς το συμφέρον του τέκνου και οδηγεί 
στην αποδυνάμωση των διακριτικών του ευχερειών επί ζημία τελικώς του συμφέροντος του ίδιου του τέκνου. 
Περαιτέρω, η πρόβλεψη ότι «για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάΚε πρόσφορο μέτρο» αντίκειται προς το ισχύον αλλά και το ίδιο 
το προτεινόμενο άρθρο 1518 παρ. 1. Σύμφωνα με το τελευταίο, ο έχων/η έχουσα την επιμέλεια του τέκνου γονέας 
μπορεί να προσδιορίζει τον τόπο διαμονής του, εφόσον αυτό το δικαίωμα υπάγεται στην έννοια της επιμέλειας 
του προσώπου. Το ισχύον αλλά και το προτεινόμενο άρθρο 1519 ΑΚ, εκτός του ότι αντιβαίνουν στη γενικότερη 
διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, επιρρίπτουν χωρίς διακρίσεις και ειδικότερες προϋποθέσεις (π.χ. μετεγκατάσταση 
του έχοντος την επιμέλεια γονέα σε άλλη χώρα) και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, στον γονέα 
που ασκεί την επιμέλεια, ένα βάρος το οποίο όχι μόνον νομικώς προσκρούει στην έννοια της επιμέλειας αλλά 
περιορίζει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα του γονέα αυτού στην ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και στο δικαίωμα εργασίας. Είναι σαφές ότι ένας γονέας που θα ασκεί την επιμέλεια του1 
παιδιού υπό τους δεκάδες περιορισμούς που θέτει το νομοσχέδιο, δέσμιος στην πραγματικότητα της συναίνεσης 
του άλλου γονέα, δεν θα είναι ήρεμος και ευτυχισμένος και αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το 
επιδιωκόμενο, δηλαδή θα αποβεί εις βάρος και όχι προς όφελος των συμφερόντων του τέκνου που διαμένει κατά 
κύριο λόγο μαζί του. 
31 Μαρτίου 2021, 20:23 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΝΤΑΣ«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
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μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 20:53 | Νίκος Μ. Πατέρας‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 

31 Μαρτίου 2021, 20:07 | Ηλίας κ. Παντρεμένος πατέρας➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 19:27 | MD Οι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού για την ονοματοδοσία, το θρήσκευμα, 
τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, αλλά και για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του και στις περιπτώσεις 
διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται το 
συμφέρον του παιδιού; 
31 Μαρτίου 2021, 19:14 | ΔΚ Οι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού για την ονοματοδοσία, το θρήσκευμα, 
τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, αλλά και για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του και στις περιπτώσεις 
διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται το 
συμφέρον του παιδιού; 
31 Μαρτίου 2021, 19:39 | Μ.Ε Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Το γεγονός πως η μητέρα (σχεδόν 
πάντα) παίρνει τα παιδιά και φεύγει για το όποιο δικό της συμφέρον, δε συνιστά και συμφέρον του παιδιού το 
οποίο αποκόπτεται από τον άλλο γονέα (τον πατέρα συνήθως) και την οικογένεια της πατρικής γραμμής και στο 
τέλος αποξενώνεται!!! Καμία εξ αποστάσεως επικοινωνία δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης επαφή, τη φροντίδα και 
τη στοργή που δίνει ο πατέρας!!! Κατοικία των παιδιών πρέπει να οριστεί η κατοικία που έμεναν οι γονείς πριν το 
διαζύγιο!!! 
31 Μαρτίου 2021, 19:58 | Π.Μ.«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 19:50 | Δ.Δ.Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των 
επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των 
δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και 
είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι 
συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
31 Μαρτίου 2021, 18:38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΆρθρο 1519 εδ. στ’ Α.Κ. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Ο 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΥΤΟΥ. Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ 
ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας 
του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση, που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
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μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.» 
31 Μαρτίου 2021, 18:34 | KaterinaΤο άρθρο αυτό, όπως τροποποιείται, αντιφάσκει προς την προηγούμενη 
γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία στην έννοια της επιμέλειας υπάγεται η 
γενικότερη επίβλεψη του τέκνου, η εκπαίδευση και η επιλογή του τόπου διαμονής του. Η εξαίρεση που 
διαλαμβάνει το παρόν άρθρο, υπάγει τα ζητήματα υγείας, εκτός από τα επείγοντα και εντελώς τρέχοντα, καθώς 
και τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του παιδιού στην υποχρεωτική συμφωνία 
και των δύο γονέων, και στην περίπτωση μη επίτευξης αυτής της συμφωνίας, στην κατ’ αναλογική εφαρμογή του 
άρθρου 1512 ΑΚ, εδ. β’, υποχρεωτική προσφυγή στο δικαστήριο για την άρση της διαφωνίας. Αυτή η πρόβλεψη, 
εκτός του ότι αντιστρατεύεται τη νομοθετικά ισχύουσα έννοια της επιμέλειας, θα προκαλέσει πλείστα όσα 
ερμηνευτικά προβλήματα, όπως επί παραδείγματι το πώς θα κρίνεται ο επείγων σε αντιδιαστολή προς τον 
τρέχοντα χαρακτήρα και πώς θα διαφοροποιούνται οι αποφάσεις επί εκπαιδευτικών θεμάτων σε αυτές που είναι 
αποφασιστικές και σε αυτές που δεν είναι. Το βέβαιο είναι ότι θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα φόρτου 
υποθέσεων των δικαστηρίων, καθώς οι γονείς που δεν έχουν καλές σχέσεις και συνεννόηση θα καταφεύγουν σε 
αυτά, με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια να αντιμάχεται τις αποφάσεις του άλλου γονέα. Κατ’ αποτέλεσμα, 
ζητήματα καθημερινότητας του παιδιού θα τίθενται σε αναστολή μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το δικαστήριο. 
Ο γονέας που έχει την επιμέλεια, ο οποίος και φέρει τα οικονομικά βάρη της ανατροφής του παιδιού με πενιχρή, 
πολλές φορές ενίσχυση-διατροφή από τον άλλο γονέα, θα είναι υποχρεωμένος/-η να υποβάλλεται σε οικονομικά 
έξοδα για την συνεχή δικαστική του/της εκπροσώπηση. Τέλος, και η διάταξη αυτή, αμφισβητεί το τεκμήριο που 
έχουν οι αποφάσεις του έχοντος την επιμέλεια γονέα ότι λαμβάνονται προς το συμφέρον του τέκνου και οδηγεί 
στην αποδυνάμωση των διακριτικών του ευχερειών επί ζημία τελικώς του συμφέροντος του ίδιου του τέκνου. 
Περαιτέρω, η πρόβλεψη ότι «για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάΚε πρόσφορο μέτρο» αντίκειται προς το ισχύον αλλά και το ίδιο το προτεινόμενο άρθρο 
1518 παρ. 1. Σύμφωνα με το τελευταίο, ο έχων/η έχουσα την επιμέλεια του τέκνου γονέας μπορεί να προσδιορίζει 
τον τόπο διαμονής του, εφόσον αυτό το δικαίωμα υπάγεται στην έννοια της επιμέλειας του προσώπου. Το ισχύον 
αλλά και το προτεινόμενο άρθρο 1519 ΑΚ, εκτός του ότι αντιβαίνουν στη γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, 
επιρρίπτουν χωρίς διακρίσεις και ειδικότερες προϋποθέσεις (π.χ. μετεγκατάσταση του έχοντος την επιμέλεια 
γονέα σε άλλη χώρα) και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, στον γονέα που ασκεί την επιμέλεια, ένα 
βάρος το οποίο όχι μόνον νομικώς προσκρούει στην έννοια της επιμέλειας αλλά περιορίζει το συνταγματικώς 
κατοχυρωμένο δικαίωμα του γονέα αυτού στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στο δικαίωμα 
εργασίας. Είναι σαφές ότι ένας γονέας που θα ασκεί την επιμέλεια του παιδιού υπό τους δεκάδες περιορισμούς 
που θέτει το νομοσχέδιο, δέσμιος στην πραγματικότητα της συναίνεσης του άλλου γονέα, δεν θα είναι ήρεμος και 
ευτυχισμένος και αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, δηλαδή θα αποβεί εις βάρος και 
όχι προς όφελος των συμφερόντων του τέκνου που διαμένει κατά κύριο λόγο μαζί του.Απόσυρση νομοσχεδίου 
τωρα! 
31 Μαρτίου 2021, 18:54 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ.ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 
5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
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μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα  πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ 
ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 18:16 | Α.Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΜονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
Η ΙΔΙΑ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ!! Πολλές μητέρες επιθυμούν να αλλάξουν τόπο 
διαμονής με στόχο την απομάκρυνση του παιδιού από τον πατέρα και κατ επέκταση την αποξένωσή του απ αυτόν. 
Το ότι ο γονέας που έχει την επιμέλεια αποφασίζει για δικά του προσωπικά συμφέροντα να αλλάξει τον τόπο 
διαμονής τόσο του ιδίου όσο και του τέκνου του, δε σημαίνει πως αυτό είναι και προς όφελος του παιδιού. Αμέσως 
το παιδί αποκόβεται από την άλλη μισή του οικογένεια (του γονέα που μένει πίσω) που ζούσε ως τώρα έστω και 
κάποιες μέρες του μήνα. Σε περίπτωση που κριθεί πως η αλλαγή τόπου διαμονής είναι αναγκαία, θα πρέπει να 
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ 
ΠΙΣΩ. Σε περίπτωση που καθίσταται αναπόφευκτο να επιτραπεί η αλλαγή του τόπου κατοικίας θα πρέπει να 
υπάρχει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 
31 Μαρτίου 2021, 18:56 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 18:18 | Ιωαννίδου ΓεωργίαΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 18:38 | A.A AΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΧΙ στο νομοσχέδιο που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και 
κυρίως των παιδιών,που ενισχύει την ενδοοικογενειακή βία και θέτει γυναίκες και παιδια σε κίνδυνο μέχρι να 
γίνουν οι αποφάσεις Αμετάκλητες,που αντίκειται σε όλες τις Διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η 
Ελλάδα.Αλλα κατα κύριο λόγο γιατί δεν είναι σε καμμία περίπτωση παιδοκεντρικό- παιδάκι βαλιτσάκι ,χιλιάδες 
δικαστήρια κι εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του γνωστού λόμπι και τίποτ’άλλο.Που μόνο τους μέλημα είναι να 
μειώσουν τη διατροφή και τίποτε άλλο και να εκδικηθούν φυσικά την πρώην σύζυγο.Αποσυρση!!!! 
31 Μαρτίου 2021, 18:23 | Μ Α Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
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τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας Είναι εξάλλου σαφές ότι ένας γονέας 
που θα ασκεί την επιμέλεια του παιδιού υπό τους δεκάδες περιορισμούς που θέτει το νομοσχέδιο, δέσμιος στην 
πραγματικότητα της συναίνεσης του άλλου γονέα, δεν θα είναι ήρεμος και ευτυχισμένος και αυτό θα έχει το 
αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, δηλαδή θα αποβεί εις βάρος και όχι προς όφελος των συμφερόντων 
του τέκνου που διαμένει κατά κύριο λόγο μαζί του. 
31 Μαρτίου 2021, 18:31 | Γρυλλάκη Ευδοκία Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς 
31 Μαρτίου 2021, 17:09 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ οταν χωρίζουν οι γονείς, δε πρέπει να χωρίζουν και τα 
παιδιά.ισος χρονος , κοινη επιμελεια και ενναλασομενη κατοικια. το παιδι ειναι ευθυνη και των δυο γονιων , τοσο 
υποχρεωση οσο και χαρα να το μεγαλωνουν.επιλογη και των δυο ειναι να αποκτησουν παιδι. ειναι αδιανοητο 
μεσα σε 1 , 2 χρονια μετα ο ενας απο τους δυο να βγαζει τον αλλον ακαταλληλο. δεν μιλαω για οφθαλμοφανεις 
περιπτωσεις κακοποιησης κλπ.ισες ευθυνες απεναντι στον νομο. πανω απο 90% επιμελεια δινεται στις γυναικες. 
ενδοοικογενειακη βια απεναντι στα παιδια ΟΜΩΣ υπαρχει εξισου και απο τις γυναικες. και περισσοτερο συμφωνα 
με ερευνες.γαιτι τα γυναικεια κινηματα που διεκδικουν ισοτητα, δεν θελουν ισοτητα και εδω?αυριο θα δειτε τα 
παιδια σας και τα εγγονια σας να βιωνουν τετοιες καταστασεις.ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ. ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. 
31 Μαρτίου 2021, 17:03 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣΗ δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. 
μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα πλαίσια των 
ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα. 
Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει 
να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: · «(…) Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.» 
31 Μαρτίου 2021, 17:46 | Κωσταντίνος Μπατσακουτσας Να γινουν οι προσθηκες με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
γραμματαΣημαντικά ζητήματα επιμέλειας ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ του τέκνου.Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον 
ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το 
θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα, επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο.Ο 
γονέας στον οποίο (σε εξαιρετική περίπτωση έχει αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας), δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία 
του τέκνου.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΤΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο Α.Κ.1532 
31 Μαρτίου 2021, 17:17 | Άννα Δημα«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 17:41 | Καρτοφύλη ΣταματίαΗ άποψη μου για το καλό και το συμφέρον του παιδιού είναι η 
κάτωθι:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι 
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αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον 
του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 
1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, 
διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με 
κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο.» 

31 Μαρτίου 2021, 17:12 | Θεοχαρίτσα Ταμπάκη➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 17:20 | ανώνυμοςΚι εδώ θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η προσφυγή σε εξειδικευμένο 
σύμβουλο σε περιπτώσεις διαφωνίας, για παράδειγμα για την εκπαίδευση του τέκνου. Ο δικαστής δεν είναι 
εκπαιδευμένος να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις. 
Επίσης, περιουσία του τέκνου υπάρχει και στα χέρια του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια. Ο γονέας που την 
ασκεί δικαιούται κι εκείνος πληροφορίες. 
31 Μαρτίου 2021, 16:04 | Θεμιστοκλής Μπλετσος«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 16:41 | Κωστας Απόσυρση του νομοσχεδίου τωρα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από 
τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της 
συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
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συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. 
δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. 
ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει 
τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση 
απόσυρση του νομοσχεδίου. 
2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές 
δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα 
στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να 
προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος 
χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -
όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας 
των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη 
εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για 
πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
31 Μαρτίου 2021, 16:22 | Νικόλαος ΑπέργηςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 16:17 | Γεώργιος Αντωνόπουλος Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 15:02 | Χρήστος Αντωνιάδης Άρθρο 12Τι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί και 
φεύγει στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν 
υπάρχει προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν 
κακή άσκηση γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 15:58 | Κώστας ΑνεμουδηςΆρθρο 12Πως είναι δυνατόν να επιτρέπει το κράτος σε έναν γονέα 
να κάνει αρπαγή του παιδιού και να στερεί από τον άλλο γονέα την δυνατότητα να το μεγαλώνουν μαζί;;;; Χωρίς 
σύμφωνη γνώμη η οριστική δικαστική απόφαση δεν πρέπει να γίνεται. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι 
μονομερείς ενέργειες. 
31 Μαρτίου 2021, 15:47 | Χρυσανθακόπουλος Χ.Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ Ο τίτλος και το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου (…) 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
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μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
(…) 
31 Μαρτίου 2021, 15:05 | Γιώργος ΑνδρουλάκηςΆρθρο 12Τα παιδιά δεν είναι η τσάντα μας. Απαράδεκτο να 
φεύγει γονέας αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική 
δικαστική απόφαση. Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 15:13 | Παυλος ΑνδρεουΆρθρο 12Μόνο ως απαγωγή μπορώ να θεωρώ την αυθαίρετη 
μετακίνηση σε άλλο τόπο ενός γονέα που παίρνει μαζί το παιδί. Είναι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς 
συμφωνία από κοινού ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής. 
31 Μαρτίου 2021, 14:22 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥΤο άρθρο αυτό, όπως τροποποιείται, αντιφάσκει προς την 
προηγούμενη γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία στην έννοια της επιμέλειας 
υπάγεται η γενικότερη επίβλεψη του τέκνου, η εκπαίδευση και η επιλογή του τόπου διαμονής του. Η εξαίρεση 
που διαλαμβάνει το παρόν άρθρο, υπάγει τα ζητήματα υγείας, εκτός από τα επείγοντα και εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του παιδιού στην υποχρεωτική 
συμφωνία και των δύο γονέων, και στην περίπτωση μη επίτευξης αυτής της συμφωνίας, στην κατ’ αναλογική 
εφαρμογή του άρθρου 1512 ΑΚ, εδ. β’, υποχρεωτική προσφυγή στο δικαστήριο για την άρση της διαφωνίας. Αυτή 
η πρόβλεψη, εκτός του ότι αντιστρατεύεται τη νομοθετικά ισχύουσα έννοια της επιμέλειας, θα προκαλέσει 
πλείστα όσα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως επί παραδείγματι το πώς θα κρίνεται ο επείγων σε αντιδιαστολή 
προς τον τρέχοντα χαρακτήρα και πώς θα διαφοροποιούνται οι αποφάσεις επί εκπαιδευτικών θεμάτων σε αυτές 
που είναι αποφασιστικές και σε αυτές που δεν είναι. Το βέβαιο είναι ότι θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα 
φόρτου υποθέσεων των δικαστηρίων, καθώς οι γονείς που δεν έχουν καλές σχέσεις και συνεννόηση θα 
καταφεύγουν σε αυτά, με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια να αντιμάχεται τις αποφάσεις του άλλου γονέα. 
Κατ’ αποτέλεσμα, ζητήματα καθημερινότητας του παιδιού θα τίθενται σε αναστολή μέχρι να εκδοθεί απόφαση 
από το δικαστήριο. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια, ο οποίος και φέρει τα οικονομικά βάρη της ανατροφής του 
παιδιού με πενιχρή, πολλές φορές ενίσχυση-διατροφή από τον άλλο γονέα, θα είναι υποχρεωμένος/-η να 
υποβάλλεται σε οικονομικά έξοδα για την συνεχή δικαστική του/της εκπροσώπηση. Τέλος, και η διάταξη αυτή, 
αμφισβητεί το τεκμήριο που έχουν οι αποφάσεις του έχοντος την επιμέλεια γονέα ότι λαμβάνονται προς το 
συμφέρον του τέκνου και οδηγεί στην αποδυνάμωση των διακριτικών του ευχερειών επί ζημία τελικώς του 
συμφέροντος του ίδιου του τέκνου. Περαιτέρω, η πρόβλεψη ότι «για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάΚε πρόσφορο μέτρο» αντίκειται προς το ισχύον αλλά 
και το ίδιο το προτεινόμενο άρθρο 1518 παρ. 1. Σύμφωνα με το τελευταίο, ο έχων/η έχουσα την επιμέλεια του 
τέκνου γονέας μπορεί να προσδιορίζει τον τόπο διαμονής του, εφόσον αυτό το δικαίωμα υπάγεται στην έννοια 
της επιμέλειας του προσώπου. Το ισχύον αλλά και το προτεινόμενο άρθρο 1519 ΑΚ, εκτός του ότι αντιβαίνουν στη 
γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, επιρρίπτουν χωρίς διακρίσεις και ειδικότερες προϋποθέσεις (π.χ. 
μετεγκατάσταση του έχοντος την επιμέλεια γονέα σε άλλη χώρα) και κατά παράβαση της αρχής της 
αναλογικότητας, στον γονέα που ασκεί την επιμέλεια, ένα βάρος το οποίο όχι μόνον νομικώς προσκρούει στην 
έννοια της επιμέλειας αλλά περιορίζει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα του γονέα αυτού στην 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στο δικαίωμα εργασίας. Είναι σαφές ότι ένας γονέας που θα ασκεί 
την επιμέλεια του παιδιού υπό τους δεκάδες περιορισμούς που θέτει το νομοσχέδιο, δέσμιος στην 
πραγματικότητα της συναίνεσης του άλλου γονέα, δεν θα είναι ήρεμος και ευτυχισμένος και αυτό θα έχει το 
αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, δηλαδή θα αποβεί εις βάρος και όχι προς όφελος των συμφερόντων 
του τέκνου που διαμένει κατά κύριο λόγο μαζί του. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:13 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ.ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
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Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 
6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού 
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ 
(Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν 
νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 14:58 | Βασίλης ΑναστασίουΆρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 14:15 | ΑΛΕΚΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ-Να παραμείνει ως έχει και στο τέλος της δευτέρας παραγράφου 
πρέπει να προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή στο τόπο της νομίμου κατοικίας του». 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:59 | μανια κ.Το άρθρο αυτό, όπως τροποποιείται, αντιφάσκει προς την προηγούμενη 
γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία στην έννοια της επιμέλειας υπάγεται η 
γενικότερη επίβλεψη του τέκνου, η εκπαίδευση και η επιλογή του τόπου διαμονής του. Η εξαίρεση που 
διαλαμβάνει το παρόν άρθρο, υπάγει τα ζητήματα υγείας, εκτός από τα επείγοντα και εντελώς τρέχοντα, καθώς 
και τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του παιδιού στην υποχρεωτική συμφωνία 
και των δύο γονέων, και στην περίπτωση μη επίτευξης αυτής της συμφωνίας, στην κατ' αναλογική εφαρμογή του 
άρθρου 1512 ΑΚ, εδ. β', υποχρεωτική προσφυγή στο δικαστήριο για την άρση της διαφωνίας. Αυτή η πρόβλεψη, 
εκτός του ότι αντιστρατεύεται τη νομοθετικά ισχύουσα έννοια της επιμέλειας, θα προκαλέσει πλείστα όσα 
ερμηνευτικά προβλήματα, όπως επί παραδείγματι το πώς θα κρίνεται ο επείγων σε αντιδιαστολή προς τον 
τρέχοντα χαρακτήρα και πώς θα διαφοροποιούνται οι αποφάσεις επί εκπαιδευτικών θεμάτων σε αυτές που είναι 
αποφασιστικές και σε αυτές που δεν είναι. Το βέβαιο είναι ότι θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα φόρτου 
υποθέσεων των δικαστηρίων, καθώς οι γονείς που δεν έχουν καλές σχέσεις και συνεννόηση θα καταφεύγουν σε 
αυτά, με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια να αντιμάχεται τις αποφάσεις του άλλου γονέα. Κατ' αποτέλεσμα, 
ζητήματα καθημερινότητας του παιδιού θα τίθενται σε αναστολή μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το δικαστήριο. 
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Ο γονέας που έχει την επιμέλεια, ο οποίος και φέρει τα οικονομικά βάρη της ανατροφής του παιδιού με πενιχρή, 
πολλές φορές ενίσχυση-διατροφή από τον άλλο γονέα, θα είναι υποχρεωμένος/-η να υποβάλλεται σε οικονομικά 
έξοδα για την συνεχή δικαστική του/της εκπροσώπηση. Τέλος, και η διάταξη αυτή, αμφισβητεί το τεκμήριο που 
έχουν οι αποφάσεις του έχοντος την επιμέλεια γονέα ότι λαμβάνονται προς το συμφέρον του τέκνου και οδηγεί 
στην αποδυνάμωση των διακριτικών του ευχερειών επί ζημία τελικώς του συμφέροντος του ίδιου του τέκνου. 
Περαιτέρω, η πρόβλεψη ότι «για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάΚε πρόσφορο μέτρο» αντίκειται προς το ισχύον αλλά και το ίδιο 
το προτεινόμενο άρθρο 1518 παρ. 1. Σύμφωνα με το τελευταίο, ο έχων/η έχουσα την επιμέλεια του τέκνου γονέας 
μπορεί να προσδιορίζει τον τόπο διαμονής του, εφόσον αυτό το δικαίωμα υπάγεται στην έννοια της επιμέλειας 
του προσώπου. Το ισχύον αλλά και το προτεινόμενο άρθρο 1519 ΑΚ, εκτός του ότι αντιβαίνουν στη γενικότερη 
διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, επιρρίπτουν χωρίς διακρίσεις και ειδικότερες προϋποθέσεις (π.χ. μετεγκατάσταση 
του έχοντος την επιμέλεια γονέα σε άλλη χώρα) και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, στον γονέα 
που ασκεί την επιμέλεια, ένα βάρος το οποίο όχι μόνον νομικώς προσκρούει στην έννοια της επιμέλειας αλλά 
περιορίζει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα του γονέα αυτού στην ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και στο δικαίωμα εργασίας. Είναι σαφές ότι ένας γονέας που θα ασκεί την επιμέλεια του1 
παιδιού υπό τους δεκάδες περιορισμούς που θέτει το νομοσχέδιο, δέσμιος στην πραγματικότητα της συναίνεσης 
του άλλου γονέα, δεν θα είναι ήρεμος και ευτυχισμένος και αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το 
επιδιωκόμενο, δηλαδή θα αποβεί εις βάρος και όχι προς όφελος των συμφερόντων του τέκνου που διαμένει κατά 
κύριο λόγο μαζί του. 
31 Μαρτίου 2021, 14:53 | Τσιαμη Ζωη Στο τελευταιο εδαφιο να γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματαΟ 
γονέας στον οποίο (σε εξαιρετική περίπτωση έχει αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας), δεν έχει ανατεθεί η 
άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία 
του τέκνου.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΤΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο Α.Κ.1532» 
31 Μαρτίου 2021, 14:17 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει 
γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το 
θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 
2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο 
τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη 
κατοικία. 
Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του 
τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.» 

31 Μαρτίου 2021, 14:44 | Κωστας Κ.➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 13:03 | Βασιλης Αδαμοπουλος Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι 
δεν είμαι εγκληματίας. 
Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου 
το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. Ευτυχώς μένουμε στην 
ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , 
ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με δικαστική 
απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 
8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την 
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πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω κατά 
γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για το 
παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι 
που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται 
να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 
14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή 
βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!!31 Μαρτίου 2021, 13:32 | Μανος Κ.Άρθρο 1519 εδ. στ’ Α.Κ. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Ο 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΥΤΟΥ. Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ 
ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας 
του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση, που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.» 
31 Μαρτίου 2021, 13:00 | Γιωργος ΑγγελιδηςΆρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50 
31 Μαρτίου 2021, 13:46 | D GkanΔεν θα ήταν σώφρον ο νομοθέτης να προσδιορίσει με σαφήνεια ποια θα είναι 
τα κριτήρια ανάθεσης επιμέλειας, καθώς επίσης και τη βαρύτητα εκείνων;Αυτό βέβαια δεν θα είχε νόημα εάν 
τελικά ο Υπουργός και η Κυβέρνηση τηρήσει το λόγο της, και κάνει πράξη τα λόγια της, όπως αποτυπώθηκαν από 
τα έδρανα της Βουλής, το λίκνο της Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, συντοπίτη μας από τη Θεσσαλία, 
χωρίς να έχουν διαψευστεί επίσημα από κανένα στέλεχος της κυβέρνησης οι αντίστοιχες δηλώσεις μέχρι 
σήμερα.Θεωρώντας πως θα υπάρξει σεβασμός προς το ρόλο του λίκνου της δημοκρατίας θα υπάρχει πρόβλεψη 
συνεπιμέλειας στο τελικό κείμενο. 

31 Μαρτίου 2021, 12:09 | Γεώργιος Καλαφατάς➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 12:52 | Δημήτρης ΚουτούφαρηςΆρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας 
τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 12:51 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Πρέπει να προβλεφθεί ότι τόπος κατοικίας του τέκνου 
παραμένει ο τόπος τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων. Αυτό να αλλάζει μόνο σε περίπτωση συμφωνίας των 
γονέων ή σε ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση. 
Τόπος ΟΛΩΝ των δικαστηρίων επιβάλλεται να είναι ο τόπος τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων. Τα παιδιά 
που βρίσκονται σήμερα σε άλλους νόμους χωρίς να υπάρχει οριστική απόφαση δικαστηρίου, επιβάλλεται να 
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επιστρέψουν στον τόπο τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων. Για παράδειγμα, ένα παιδί 5 ετών σήμερα, που 
για κάποιο λόγο οι γονείς του αποφάσισαν να χωρίσουν αλλά εως σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαζύγιο και δεν 
υπάρχει απόφαση εκδίκασης αγωγής για την επιμέλεια του τέκνου και το παιδί βρίσκεται σε άλλο νομό από τον 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του, δεν είναι προς το συμφέρον του τέκνου να επιστρέψει στον τόπο 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και να λάβει την από κοινού και εξίσου και ΙΣΟΧΡΟΝΗ παρουσία των 
γονέων του στη ζωή του; Ο νομοθέτης οφείλει να παρέμβει άμεσα σε αυτό. Όταν μιλάμε για το συμφέρον του 
παιδιού κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα και χρειάζονται απλούς νόμους. Όχι αέναες δικαστικές διαμάχες. 
31 Μαρτίου 2021, 11:07 | Γίωργος ΚοκκοςΝα προστεθεί οπωσδήποτε ο όρος «οριστική» στο δικαστική απόφαση. 
Εάν ο ένας γονέας μεταβάλλει τον τόπο διαμονής του τέκνου αυτοβούλως και αδίκως συνεπάγεται κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 11:30 | Αγγελικη ΚαλπαξηTo άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό στον γονέα με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο. ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της 
ελευθερίας μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη 
επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς 
η επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω 
συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή 
κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του, πράγμα 
που καταλήγει στο λογικό άτοπο και παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την 
καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την 
μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως 
καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν 
αποφασίζει να μετοικήσει! αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει 
τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από την μέχρι σήμερα κατοικία του. 
31 Μαρτίου 2021, 11:48 | Εύα ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 
ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ 
ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ 
ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ 
ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ 
ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ 
ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, 
ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΑΥΤΩΝ.31 Μαρτίου 2021, 10:13 | Εύα ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ 
ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, 
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ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ 
ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 
ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ 
ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; 
ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.31 Μαρτίου 2021, 10:43 | Εύα ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η 
ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ 
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ 
ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, 
Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 
ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ 
ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 
ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.31 Μαρτίου 2021, 
10:14 | Εύα ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ 
ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ 
ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ 
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ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ 
ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ 
ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, 
ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΑΥΤΩΝ. 
31 Μαρτίου 2021, 10:47 | Μαρίνα Α Έχετε διερωτηθεί ΤΙ σημαίνει κακοποιητικός σύντροφος; Ιδού, ενδεικτικά: • 
Στις 28/11/2019 η 31χρονη Κλειώ, ΑΜΕΑ, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 40χρονο φίλο της μέσα στο σπίτι 
τους στον Κατσαμπά Ηρακλείου Κρήτης. 
• Στις 22/12/2019 η 33χρονη Αδαμαντία δολοφονήθηκε από τον 54χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε 
με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους, όπου βρίσκονταν και το 4χρονο παιδί τους, στη Νέα 
Αλικαρνασσό Κρήτης. • Στις 23/01/2020 μια 50χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 48χρονο σύζυγό της, ο 
οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του κι αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο μέσα στο σπίτι τους 
στην Μακρακώμη Φθιώτιδας. Στις 18/08/2020 μια 52χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 60χρονο σύζυγό της, 
ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους στην Παναγία Καλαμπάκας, όπου 
ζούσαν με τα 3 παιδιά τους. • Στις 26/10/2020 μια 37χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της 
μέσα στο σπίτι τους στην Καλλιθέα, όπου ζούσαν με τις 2 κόρες τους. • Στις 22/11/2020 μια 44χρονη γυναίκα 
δολοφονήθηκε από τον 44χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα 
στο σπίτι τους στον Πύργο Διρού Μάνης, όπου ζούσαν με τα 2 παιδιά τους. Οι Steinman, Zemmelman και 
Knoblauch (1985), σε μια μελέτη 51 οικογενειών με συνεπιμέλεια , εντόπισαν μια λίστα παραγόντων που οδηγούν 
σε μια επιτυχημένη ρύθμιση. Αυτοί οι παράγοντες ήταν ο σεβασμός και η εκτίμηση του δεσμού μεταξύ των 
παιδιών και των πρώην συζύγων, ικανότητα αντικειμενικής κάλυψης των αναγκών του παιδιού μετά το διαζύγιο, 
η ικανότητα για ενσυναίσθηση των αισθημάτων του παιδιού και του συν-γονέα, η ικανότητα να μετατοπίζονται οι 
συναισθηματικές προσδοκίες από το ρόλο του συντρόφου στο ρόλο του συν-γονέα και η ικανότητα των πρώην 
συζύγων να δημιουργούν νέα όρια ρόλου και να δείχνουν υψηλή αυτοεκτίμηση και ευελιξία. 
31 Μαρτίου 2021, 10:45 | Μαρια T Κίνητρο δεν είναι η ουσιαστική και ενεργής παρουσία του γονέα που δεν 
διαμένει με το τέκνο στη ζωή του παιδιού, αλλά η εκδίκηση προς τις μητέρες που τολμούν να σηκώσουν το κεφάλι 
και να προστατεύσουν τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους από νοσηρές και κακοποιητικές συμπεριφορές και 
φυσικά σκοπός είναι να μην πληρώνουν έστω και αυτήν την πενιχρή διατροφή. 
«Φυτεύεται» ο όρος «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης», όρος που κανένας αναγνωρισμένος επιστημονικός 
φορέας δεν αποδέχεται, και έχει ρίζες σε πολιτισμούς αμερικάνικης νοοτροπίας, όπου και εκεί απέτυχε 
παταγωδώς. 
31 Μαρτίου 2021, 10:45 | Νικολετα Μ το άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό στον γονέα με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο. ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της ελευθερίας 
μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη επέμβαση 
της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς η 
επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω 
συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή 
κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του, πράγμα 
που καταλήγει στο λογικό άτοπο και παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την 
καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την 
μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως 
καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν 
αποφασίζει να μετοικήσει! αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει 
τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από την μέχρι σήμερα κατοικία του. 
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31 Μαρτίου 2021, 10:51 | Νικολετα Μτο άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό στον γονέα με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο. ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της ελευθερίας 
μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη επέμβαση 
της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς η 
επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω 
συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή 
κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του, πράγμα 
που καταλήγει στο λογικό άτοπο και παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την 
καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την 
μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως 
καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν 
αποφασίζει να μετοικήσει! αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει 
τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από την μέχρι σήμερα κατοικία του. 
31 Μαρτίου 2021, 10:29 | Φωτεινή ΚίντουΤο άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής1. Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και 
από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή 
ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του 
χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί 
προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο.» 
31 Μαρτίου 2021, 10:02 | Κυριακή Πραγματικά τώρα,είναι δυνατόν?Δηλαδή αν η μητέρα για λόγους 
οικονομικούς,εργασίας κτλ πρέπει να μετακομίσει ή για λόγους που πιστεύει η ίδια ότι εξυπηρετούν τα τεκνα κ ο 
πατέρας για τους δικούς του λόγους ή για λόγους εγωισμού δεν συμφωνεί τι θα συμβαίνει???Όχι κ ξανά όχι.Η 
ελληνική πραγματικότητα δεν είναι ετοιμη 
31 Μαρτίου 2021, 10:58 | Ηλίας Αρθρο 12 . Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.  
31 Μαρτίου 2021, 09:39 | Νικόλαος Γιαννόπουλος Η δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. 
μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα πλαίσια των 
ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα. Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση 
οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής 
μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 
του Άρθρου 8: · «(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
31 Μαρτίου 2021, 09:27 | Giorgos Soumaleuris Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 09:04 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
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Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 09:13 | Κ.ΣάραγκαςΦαίνεται ότι η δεύτερη παράγραφος του παρόντος Άρθρου δημιουργεί 
περιθώριο καταχρηστικής άσκησης όσον αφορά τη μεταβολή του τόπου διαμονής μέσω της δημιουργία 
τετελεσμένων: π.χ. μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα 
πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα.Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί 
την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν 
μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ως εκ τούτου πρέπει να 
απαγορευθεί.Ακολούθως προτείνεται το παρακάτω για την παραγράφο 2 του Άρθρου 12:· «(…) Για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.» 
31 Μαρτίου 2021, 09:42 | JGΟι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού για την ονοματοδοσία, το θρήσκευμα, 
τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, αλλά και για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του και στις περιπτώσεις 
διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται το 
συμφέρον του παιδιού; 
31 Μαρτίου 2021, 08:12 | Αλέξανδρος Δ.Να παραμείνει ως έχει και στο τέλος της δευτέρας παραγράφου πρέπει 
να προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή στο τόπο της νομίμου κατοικίας του». 
31 Μαρτίου 2021, 08:22 | Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος Προτεινόμενη αλλαγή:Ο τίτλος και το άρθρο 1519 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου (…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο συμφέρον του 
να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς ή στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον 
ένα γονέα, ενάντια προς το συμφέρον του τέκνου, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει 
το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.». 
31 Μαρτίου 2021, 07:52 | Σίμος Ευαγγέλου Η δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. 
μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη μήνες αργότερα. Συνεπώς 
η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να 
διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 12: • «(…) Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.» 
31 Μαρτίου 2021, 07:48 | Χρύσα ΤεκεδοπούλουΗ δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. 
μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη μήνες αργότερα. Συνεπώς 
η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να 
διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 12: • «(…) Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.» 
31 Μαρτίου 2021, 06:43 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου 
και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμέλεια) και 
από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς 
γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμελ́εια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρες́ ποινες́ για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποιήση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 06:26 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
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φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίςδιαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 06:35 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. 
Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου 
το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. Ευτυχώς μένουμε στην 
ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , 
ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με δικαστική 
απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 
8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την 
πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω κατά 
γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή  κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για το 
παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι 
που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται 
να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 
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14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή 
βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. Το νέο 
νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που 
πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!!  
31 Μαρτίου 2021, 06:06 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 06:27 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 03:14 | Χ. ΜΠΑΡΜΠΑΤο άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό στον γονέα με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο. ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της 
ελευθερίας μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη 
επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς 
η επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω 
συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή 
κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του, πράγμα 
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που καταλήγει στο λογικό άτοπο και παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την 
καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την 
μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως 
καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν 
αποφασίζει να μετοικήσει! αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει 
τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από την μέχρι σήμερα κατοικία του. 
31 Μαρτίου 2021, 03:25 | Αστεριος ΧαραλαμπουςΑρθρο 1519 (12) σημαντικα ζητηματα επιμελειας τεκνουΝα 
επανελθει ο ορος ΟΡΙΣΤΙΚΗΓια την μεταβολη του τοπου διαμονης του τεκνου απαιτειται προηγουμενη εγγραφη 
συμφωνια των γονεων ή προηγουμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστικη αποφαση. 
31 Μαρτίου 2021, 02:36 | Χαραλαμπος Αρβανιτης Αρθρο 1519 περι μετοικησης τεκνου Να επανελθει ο ορος 
ΟΡΙΣΤΙΚΗΓια την μεταβολη του τοπου διαμονης του τεκνου απαιτειται προηγουμενη εγγραφη συμφωνια των 
γονεων. η προηγουμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστικη αποφαση!Να μην μπορουν να παρουν τα παιδια και να φυγουν με 
προσωρινη διαταγη! 
31 Μαρτίου 2021, 02:11 | Α. Ζιάκα Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) εξέτασαν ατομικούς, 
οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών μετά το 
διαζύγιο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η μετακόμιση σε 
νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι πολλοί σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή προσαρμογή του 
παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή εχθρότητα και η δυσκολία 
προσαρμογής των γονέων . Συνεπώς, σε μια συγκρουσιακή διάσπαση συμβίωσης, όπου εκτός από τις σωματικές 
βλάβες, έχει επέλθει και εξακολουθητικά έντονη ψυχολογική βία και εκβιασμός του τύπου: «θα σε καταστρέψω, 
δεν θα ξαναδεις τα παιδιά ποτέ ξανα, εάν τολμήσεις τα πάρεις και φύγεις» και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των 
παιδιών, πώς θα μπορέσουν να ξεπεραστούν, ώστε να οδηγηθεί το πρώην ζευγάρι σε πολιτισμένο καθορισμό της 
επιμέλειας των τέκνων; Έχετε διερωτηθεί ΤΙ σημαίνει κακοποιητικός σύντροφος; Ιδού, ενδεικτικά:  Στις 
28/11/2019 η 31χρονη Κλειώ, ΑΜΕΑ, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 40χρονο φίλο της μέσα στο σπίτι τους 
στον Κατσαμπά Ηρακλείου Κρήτης.  Στις 22/12/2019 η 33χρονη Αδαμαντία δολοφονήθηκε από τον 54χρονο 
σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους, όπου βρίσκονταν 
και το 4χρονο παιδί τους, στη Νέα Αλικαρνασσό Κρήτης.  Στις 23/01/2020 μια 50χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε 
από τον 48χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του κι αυτοκτόνησε με το 
ίδιο όπλο μέσα στο σπίτι τους στην Μακρακώμη Φθιώτιδας. Στις 18/08/2020 μια 52χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε 
από τον 60χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους 
στην Παναγία Καλαμπάκας, όπου ζούσαν με τα 3 παιδιά τους.  Στις 26/10/2020 μια 37χρονη γυναίκα 
δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην Καλλιθέα, όπου ζούσαν με τις 2 κόρες τους. 

 Στις 22/11/2020 μια 44χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 44χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με 
την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους στον Πύργο Διρού Μάνης, όπου ζούσαν με τα 2 παιδιά τους. 
31 Μαρτίου 2021, 02:05 | Νικόλαος Αναστασιου Άρθρο 12Τα παιδιά δεν είναι η τσάντα μας. Απαράδεκτο να 
φεύγει γονέας αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική 
δικαστική απόφαση. Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 01:46 | Γιώργος K.Άρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά ζητήματα. 
Να προστεθεί:Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας τους. 
Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την μεταβολή της κατοικίας 
31 Μαρτίου 2021, 01:12 | Χαράλαμπος ΑναγνωστόπουλοςΆρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 01:30 | Θ.Κ Σήμερα το βράδυ η τεσσάρων χρόνων κόρη μου γύρισε με μια ώρα καθυστέρηση. 
Ήταν για πολλοστή φορά λερωμένη, νηστική όπως έμαθα και γι άλλη μια φορά (συνεχόμενη) με την ούτε ενός 
μηνός νέα σύντροφο του πατέρα της. Την καθάρισα με ζεστές πετσέτες για να μην την ξυπνήσω όσο γινόταν. 
Μάζεψα λουλούδια απ το μπαλκόνι μας κ τα έβαλα στο τραπέζι να τα βρει το πρωί. Αναρωτιέμαι, πόσοι πατεράδες 
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που δεν ήταν εκεί στο γάμο τους, ούτε για το παιδί ούτε για τη γυναίκα τους σκέφτονται κάτι τέτοιο… Δεν το λέω 
για ν ακούσω μπράβο. Το λέω γιατί η ενσυναίσθηση μιας γυναίκας παγκοσμίως όσων αφορά ένα παιδί είναι από 
τη φύση της διαφορετική απ του άντρα. Τι άκαρδοι άνθρωποι πρέπει να είστε, να θέλετε γι αντιδικία να στερήσετε 
μια μάνα απ το παιδί της κ πόσο μάλιστα ανήλικο.Μ αυτόν τον πατέρα λοιπόν, ο οποίος με κακοποιούσε λεκτικά 
και αναγκάστικα με πόνο ψυχής να φύγω ώστε να προστατεύσω το παιδί μας κ εμένα, εσείς μου λέτε να 
συναποφασιζω αναγκαστικά για τουλάχιστον τα υπόλοιπα 14 χρόνια. Σα να με τιμωρείτε που βρήκα το θάρρος να 
φύγω από έναν κακοποιητή. Πάνω που πολύ αργά βρίσκω πάλι τον εαυτό μου σαν άνθρωπο, ενώ αυτός έχει ήδη 
βρει την επόμενη κ καλά κάνει. Που δε μου δίνει διαζύγιο τόσο καιρό (τώρα θέλει βέβαια) γιατί εγώ φταίω που 
έκλεισα το σπίτι μας. Τι παράδειγμα θα ήταν ένας κακοποιητής άντρας σ ένα κορίτσι; που θα έβλεπε ότι ένας 
άντρας επιτρέπεται να μιλάει έτσι σε μια γυναίκα; που ένας πατέρας μπορεί να μιλάει έτσι σε μια μάνα; για 
τέτοιους λόγους έφυγα κύριοι απ το κοινό μας σπίτι, και αν αγαπάτε όντως τα παιδιά και θέλετε κάτι όμορφο για 
την επόμενη γενιά, θα το λάμβανατε σοβαρά υπόψιν και δε θα υποχρεώνατε τα ζευγάρια σε υποχρεωτική 
συνεννόηση.Σε κακοποιητικες περιπτώσεις, μια γυναίκα, μια μάνα, οφείλετε να την προστάτευετε, γιατί έτσι 
προστάτευετε και τα παιδιά.Επισης: Τα παιδιά χρειάζονται για την ψυχική τους ισορροπία, ΜΙΑ βάση και όχι δύο. 
Όπως άλλωστε κ εμείς οι ενήλικες. Απορώ με όλους όσοι πιστεύουν κ βροντοφωνάζουν το αντίθετο. Δε χρειάζεται 
πτυχίο ψυχολόγου για να το καταλάβει κανείς. Επιπλέον δεν είναι το ίδιο ένα παιδί 4 χρόνων και ένα 17. Θα έπρεπε 
η βάση να είναι μια κ ας αυξηθεί ο χρόνος που περνάει το παιδί με τον πατέρα του το οποίο φυσικά είναι 
απαραίτητο.Φτιάξτε οικογενειακά δικαστήρια να μη τραβολογιούνται τα ζευγάρια για χρόνια (κάτι το οποίο 
φυσικά έχει εμεσες επιπτώσεις στα ίδια τα παιδιά), φτιάξτε κράτος δικαίου και μετά συζητάμε.Και κάτι ακόμα…. 
Είναι ύπουλος ο τρόπος που το παρουσιάζετε όλον αυτόν τον καιρό… Μιλάτε για συνεπιμέλεια και πρέπει κανείς 
να το ψάξει πολύ για να καταλάβει ότι μιλάτε στην πραγματικότητα για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ συνεπιμέλεια. Είναι άλλο 
το ένα και άλλο το άλλο. Κρύβετε την αλήθεια και το έπαθλο θα ναι το παιδί, ντροπή.Διαβάζω τα σχόλια κ 
αναρωτιέμαι σε πόσο οπισθοδρομική και συντηρητική κοινωνία ζούμε.Ντροπή στις μανάδες που στερούν από 
γινατι τα παιδιά απ τους πατεράδες τους όταν δε συντρέχει σοβαρός λόγος όπως οποιοδήποτε είδος βίας ή 
αδιαφορίας από τη μεριά του. Να που μας καταλήξατε. Να παλεύουμε για τ αυτονόητα, την ψυχική ισορροπία 
των παιδιών μας πρωτίστως και στη συνέχεια τη δική μας.Το νομοσχέδιό σας μας γυρνάει πίσω έτη φωτός. 
Δημιουργείτε έχθρες όπως έχει αποδειχτεί αυτό το διάστημα κ είναι πολύ λυπηρό όταν αφορά όλο αυτό ΠΑΙΔΙΑ.Οι 
πατεράδες είναι αναγκαίοι στη ζωή των παιδιών τους, τους θέλουμε ναι. Δεν αμφισβητούμε τη μοναδικότητά 
τους, όπως πολλοί απ τους ενεργούς μπαμπάδες κάνουν ως προς τις μητέρες δυστυχώς. Όμως δεν είναι όλοι 
ικανοί. Και αυτό η πολιτεία οφείλει να το αναγνωρίζει κατά περίπτωση και να προστατεύει.Αποσύρετε το 
νομοσχέδιο σας παρακαλούμε. 
31 Μαρτίου 2021, 01:50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣΠαρακαλώ πολύ να προστεθεί η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση για να σταματήσει επιτέλους η αποξένωση των παιδιών από τους γονείς που δεν ασκούν την γονική 
μέριμνα. 
31 Μαρτίου 2021, 00:35 | Μ. ΣμπωροςΚαμία κοινή άσκηση επιμέλειας Σε κακοποιητές! 
31 Μαρτίου 2021, 00:19 | Ευα Μαραγιαννη Δεν είναι δυνατόν ένας γονέας να ΑΡΠΑΖΕΙ το παιδί και να φεύγει. 
Να απαιτείται λοιπόν προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Η κατά μόνας ενέργειές δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
31 Μαρτίου 2021, 00:15 | Φωτιος Αγγελοπουλος Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.  
 
31 Μαρτίου 2021, 00:34 | Αλεξανδρα Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
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στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
30 Μαρτίου 2021, 23:15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΝΗΣ«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 23:49 | Φεμινιστική Συλλογικότητα ΘΕΟΔΩΡΑTο άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό 
περιορισμό στον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο. O περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών 
δικαιωμάτω,ν όπως αυτά της ελευθερίας μετακινήσεως, της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας, ανάπτυξης 
προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο 
δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς η επικοινωνία του με το τέκνο, που δεν διαμένει μαζί το,υ δεν 
μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε 
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ο γονέας, που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει ότι είναι 
υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του, πράγμα που καταλήγει στο λογικό άτοπο και παράδοξο 
ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να 
απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την μετοίκηση. Στο επίσης παράδοξο 
οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως καταλληλότερος για να αναλάβει 
την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος, όταν αποφασίζει να μετοικήσει! Aντίθεση 
στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει τα παιδιά του, προκειμένου να 
αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από την μέχρι σήμερα κατοικία του. 

30 Μαρτίου 2021, 23:13 | Στέφανος Τσατάλμπασης➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 23:55 | Κώστας Μανιφαλας Τι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί και φεύγει 
στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν υπάρχει 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν κακή άσκηση 
γονικής μέριμνας 
30 Μαρτίου 2021, 23:11 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά 
εκτός γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση 
παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 23:08 | Ειρήνη ΔιαμαντάκηΑπό κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
30 Μαρτίου 2021, 23:38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 23:39 | Σοφία ΜαμεΕίναι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς συμφωνία από κοινού ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής. Μόνο ως απαγωγή 
μπορώ να θεωρώ την αυθαίρετη μετακίνηση σε άλλο τόπο ενός γονέα που παίρνει μαζί το παιδί. 
30 Μαρτίου 2021, 23:10 | Παναγιωτης ΑβραμηςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !! 
30 Μαρτίου 2021, 23:17 | Κωνσταντίνος Αμπατζης Άρθρο 12Μόνο ως απαγωγή μπορώ να θεωρώ την αυθαίρετη 
μετακίνηση σε άλλο τόπο ενός γονέα που παίρνει μαζί το παιδί. Είναι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς 
συμφωνία από κοινού ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής. 
30 Μαρτίου 2021, 23:34 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΗ 
προσθήκη της υποχρέωσης έγγραφης συμφωνίας δυσχεραίνει άνευ σκοπιμότητας τη σχετική συνεννόηση στην 
περίπτωση μεταβολής του τόπου διαμονής του τέκνου. 
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30 Μαρτίου 2021, 22:15 | Ιωάννης ΑμαλλοςΆρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 22:04 | Ειρήνη ΜαυρίδουΗ συνήθεις τακτική που ακολουθεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια 
να παίρνει το παιδί και να αλλάζει τόπο κατοικίας αποτελεί μόνο ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ 
αλλά και ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ! Ποινικοποιήστε την πράξη αυτή! Προσθέστε ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση! 
Το συμφέρον της μητέρας που συνήθως παίρνει τα παιδιά και φεύγει ΔΕΝ αποτελεί συνάμα και το συμφερον των 
παιδιών! Τα παιδιά έχουν ανάγκη να έχουν και τους δύο γονείς στη ζωή τους είτε μέσα στο γάμο, είτε αυτός λυθεί! 
Χωρίζουν ως ζευγάρι και όχι ως γονείς! 
30 Μαρτίου 2021, 22:55 | Φρατζέσκος ΜαλισιόβαςΤα παιδιά δεν είναι κινητή περιουσία κανενός! Δεν πρέπει 
κανένας γονέας να παίρνει τα παιδιά και να φεύγει λες και είναι το κινητό τους τηλέφωνο! Να απαιτείται έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτηση ενός εκ των 2 γονέων. Από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος να λογίζεται κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας 
30 Μαρτίου 2021, 22:11 | Μαρία Η διεθνής επιστημονική κοινότητα υπέρ της κατά νομικό τεκμήριο κοινής 
ανατροφής του παιδιού και από τους δύο γονείς. ίσος χρόνος για κάθε γονέα και καμία ανοχή σε μετοίκιση του 
τέκνου ! Δεν είναι αντικείμενα τα παιδιά μας 
30 Μαρτίου 2021, 22:31 | Κωστας ΣαμαραςΤο άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
30 Μαρτίου 2021, 22:41 | Αναστάσιος Αλτούνης Άρθρο 12Πως είναι δυνατόν να επιτρέπει το κράτος σε έναν 
γονέα να κάνει αρπαγή του παιδιού και να στερεί από τον άλλο γονέα την δυνατότητα να το μεγαλώνουν μαζί;;;;  
Χωρίς σύμφωνη γνώμη η οριστική δικαστική απόφαση δεν πρέπει να γίνεται. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
οι μονομερείς ενέργειες. 
30 Μαρτίου 2021, 22:34 | Καλιρρόη Μουστρούφα Άρθρο 12 Το παιδί, λένε οι αποξενώτριες ¨μητέρες¨ δεν είναι 
βαλίτσα!! Και μετά παίρνουν αυτό το παιδί, ως βαλίτσα και αλλάζουν τον τόπο διαμονής, αυθαίρετα. Να γίνεται 
με σύμφωνη γνώμη ή οριστική δικαστική απόφαση. Μονομερής από ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
είναι και να προστεθεί ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 22:05 | Κωστας ΣαμαραςΤο άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής1. Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και 
από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή 
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ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του 
χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί 
προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο.» 
30 Μαρτίου 2021, 22:19 | Νικόλαος ΒέλλιοςΝα επανέλθει ο όρος ΟΡΙΣΤΙΚΗ στην δικαστική απόφαση. Δεν μπορεί 
κάποιος με προσωρινή διαταγή να παίρνει τα παιδιά σε άλλο τόπο. 
Όποιος γονιός έχει καλύτερη πρόταση εργασίας (ή άλλο λόγο) να πάει σε άλλη περιοχή, είναι ελεύθερος να πάει 
ΧΩΡΙΣ τα παιδιά, εφόσον το επιθυμεί. 
30 Μαρτίου 2021, 22:23 | Κωστας ΣαμαραςΟρθή η προσθήκη της παραγράφου 4 με την οποία ιδρύεται 
υποχρέωση και στους δύο γονείς να διαφυλάσσουν τη σχέση του παιδιού με τον άλλο γονέα αλλά και την 
οικογένεια του, ιδίως αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στο γενικό πνεύμα του νόμου για την αποφυγή της γονεικής 
αποξένωσηςΣχετικά με την ανατροφή και τα μέτρα σωφρονισμού διατηρείται αυτολεξί η διάταξη του Ν. 
1329/1983 και τα ορθά όρια που θέτει αυτή, δηλαδή δεν επιτρέπονται μέτρα σωφρονισμού που δεν είναι 
παιδαγωγικά αναγκαία και θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Απαιτείται διαπαιδαγώγηση του παιδιού με 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους μακριά από βία και καταναγκασμούς 
30 Μαρτίου 2021, 22:37 | Μαρία Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 22:28 | Νικολετα ΒΗ υποχρεωτική συνεπιμέλεια παρεμποδίζει και αποτρέπει τα διαζύγια 
διαταραγμένων γάμων μιας και η μητέρα και στις δύο περιπτώσεις όσο και αν το θέλει, δεν θα μπορεί να 
προστατέψει ούτε τα παιδιά της ούτε και τον εαυτό της από το κακοποιητικό περιβάλλον. Αυτό θέλουμε; Να ξέρει 
όλη η γειτονιά ότι υπάρχει διαρκής κακοποίηση, να ακούγονται καθημερινά κλάματα και φωνές και να 
υποχρεώνονται τα αθώα αυτά πλάσματα, τα παιδιά, να υπομένουν νοσηρές οικογενειακές τραγωδίες και να 
φορτώνονται με ψυχολογικά τραύματα, απλώς επειδή η μητέρα θα αποτρέπεται με τέτοια νομοθέτηση να τα 
απομακρύνει από το προβληματικό και κακοποιητικό περιβάλλον.Κίνητρο δεν είναι η ουσιαστική και ενεργής 
παρουσία του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο στη ζωή του παιδιού, αλλά η εκδίκηση προς τις μητέρες που 
τολμούν να σηκώσουν το κεφάλι και να προστατεύσουν τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους από νοσηρές και 
κακοποιητικές συμπεριφορές και φυσικά σκοπός είναι να μην πληρώνουν έστω και αυτήν την πενιχρή διατροφή. 
«Φυτεύεται» ο όρος «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης», όρος που κανένας αναγνωρισμένος επιστημονικός 
φορέας δεν αποδέχεται, και έχει ρίζες σε πολιτισμούς αμερικάνικης νοοτροπίας, όπου και εκεί απέτυχε 
παταγωδώς. 
30 Μαρτίου 2021, 22:05 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΝΟΥτο άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό στον γονέα με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο. ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της 
ελευθερίας μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη 
επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς 
η επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω 
συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή 
κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του, πράγμα 
που καταλήγει στο λογικό άτοπο και παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την 
καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την 
μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως 
καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν 
αποφασίζει να μετοικήσει! αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει 
τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από την μέχρι σήμερα κατοικία του. 
30 Μαρτίου 2021, 22:08 | Maria Tτο άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό στον γονέα με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο. ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της ελευθερίας 
μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη επέμβαση 
της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς η 
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επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω 
συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή 
κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του, πράγμα 
που καταλήγει στο λογικό άτοπο και παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την 
καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την 
μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως 
καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν 
αποφασίζει να μετοικήσει! αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει 
τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από την μέχρι σήμερα κατοικία του. 
30 Μαρτίου 2021, 22:26 | Αλκιβιάδης ΑλερτάςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 22:53 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥΆρθρο 12Η δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία 
τετελεσμένων: π.χ. μετοικ́ηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα 
πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων μην́ες αργότερα.Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτει ́
την έκδοση οριστικής δικαστικης́ απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν 
μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγης́ της 
παραγράφου 2 του Άρθρου 8:· «(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
30 Μαρτίου 2021, 22:09 | Ανέστης ΜαζηςΠως είναι δυνατόν να επιτρέπει το κράτος σε έναν γονέα να κάνει 
αρπαγή του παιδιού και να στερεί από τον άλλο γονέα την δυνατότητα να το μεγαλώνουν μαζί; Χωρίς σύμφωνη 
γνώμη η οριστική δικαστική απόφαση δεν πρέπει να γίνεται. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι μονομερείς 
ενέργειες. 
30 Μαρτίου 2021, 22:19 | Σοφία ΛυτρίδουΔεν είναι δυνατόν ένας γονέας να ΑΡΠΑΖΕΙ το παιδί και να φεύγει. Να 
απαιτείται λοιπόν προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Η κατά μόνας ενέργειές δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
30 Μαρτίου 2021, 22:59 | Ευγενία ΚωνσταντινίδουΟ σωστός γονέας που αγαπάει το παιδί του θα προσπαθήσει 
να προσφέρει στην ζωή του παιδιού και τους δυο γονείς σε έναν επερχόμενο χωρισμό και όχι να πάρει το παιδί 
και να φύγει ώστε να το απομακρύνει από το άλλον γονέα. Αυτό είναι κατάχρηση της εξουσίας που του δίνεται 
από τον παρόν νόμο. 
30 Μαρτίου 2021, 22:27 | Κονδυλια ΛιουρκαΑπαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική 
δικαστική απόφαση. Αυτές οι ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας. Απαράδεκτο να φεύγει γονέας 
αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. 
30 Μαρτίου 2021, 21:11 | Αλέξανδρος Καμπαναρακης«Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της 
επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του 
τέκνου.»Μια αντιπροσωπευτική πρόταση (υπάρχουν πολλές αντίστοιχες – δεν θα σχολιάσω άλλες…) που δείχνει 
ότι δεν υπάρχει καμία βούληση για εκσυγχρονισμό του ελληνικού οικογενειακού δικαίου. Είναι ένα νομοσχέδιο 
που θέτει τις βάσεις για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών χωρισμένων γονέων, για τον ευτελισμό 
της πατρότητας και για τα επόμενα 40 χρόνια… 
30 Μαρτίου 2021, 21:39 | Αλεξανδρος ΤσανηςΤο Αρθρο 5 να αλλαξει ως εξης, 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Το Αρθρο 8 να αλλαξει ως εξης 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
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ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματαΤο Αρθρο 12 να αλλαξει ως εξης Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Το Αρθρο 14 να 
αλλαξει ως εξης Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
30 Μαρτίου 2021, 21:36 | Νικόλαος ΑλεξόπουλοςΆρθρο 12Μόνο ως απαγωγή μπορώ να θεωρώ την αυθαίρετη 
μετακίνηση σε άλλο τόπο ενός γονέα που παίρνει μαζί το παιδί. Είναι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς 
συμφωνία από κοινού ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής. 
30 Μαρτίου 2021, 21:08 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΥΓΛΕΣ Παρόλο που δεν είμαι χωρισμένος βλέπω τους χωρισμένους φίλους 
μου πόσα χιλιόμετρα κάνουνε τον μήνα για να συναντήσουν λίγες ώρες τα παιδιά τους. Απαγορεύστε την αλλαγή 
τόπου κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό, όταν δεν συμφωνούν και οι δυο πλευρές. 

30 Μαρτίου 2021, 21:18 | Ανδρέας Ροδόστογλου➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 21:34 | Μαρινος ΖαμινοςΤο Αρθρο 12 να αλλαξει ως εξης Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 

30 Μαρτίου 2021, 21:39 | Πέτρος Μεταλλινός➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 21:10 | Κατερίνα ΚοσσιβάκηΔυστυχώς πολλές γυναίκες από τον κύκλο μου που έχουνε χωρίσει 
το θεωρούν δεδομένο ότι θα αλλάξουν τον τόπο κατοικίας τους ώστε να χάσει επαφή ο πατέρας με τα παιδιά. Από 
την στιγμή που αυτές δεν καταλαβαίνουν πόσο καταστροφικό είναι αυτό για την ψυχική υγεία των παιδιών, 
παρακαλώ δώστε εσείς να καταλάβουνε με την σωστή νομοθέτηση ότι και ο πατέρας έχει δικαιώματα. 
Ποινικοποιήστε την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 21:43 | Μιχάλης ΑλέξηςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
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οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 21:40 | Γιώργος Δικαίος’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονεά μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 21:18 | M.MΤο εξόχως προβληματικό αυτό άρθρο επιχειρεί να εξειδικεύσει το ισχύον άρθρο, 
ωστόσο αποτυγχάνει, καθώς δεν μπορεί να εξειδικευθεί ο τρόπος άσκησης των λειτουργικών δικαιωμάτων του 
οικογενειακού διακαίου, ακριβώς λόγω της φύσης τους, δηλαδή της ρευστότητας και της πολυπλοκότητας των 
οικογενειακών σχέσεων και της αόριστης νομικής εννοίας του συμφέροντος του τέκνου, προς το οποίο κάθε 
διάταξη και απόφαση πρέπει να αποβλέπει. Δημιουργεί δε προβλήματα υπολογισμού του τεκμηρίου επικοινωνίας 
1/3 (σε ποια βάση θα υπολογίζεται αυτό, ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια, θα αφαιρούνται οι ώρες ύπνου του τέκνου, 
θα αφαιρούνται οι ώρες σχολείου ή δραστηριοτήτων κ.α.) τόσο κατά την έκδοση της αποφάσεως όσο (το 
κυριότερο) και κατά την εφαρμογή αυτής, με αποτέλεσμα να βλάπτεται η ομαλή διαβίωση του έχοντος την 
επιμέλεια γονέα και του ίδιου του τέκνου, και να βρίσκονται σε ανασφάλεια ως προς το τι ισχύει και πώς 
εφαρμόζεται. Το κυριότερο είναι ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και η εφαρμογή ενός οριζόντιου κανόνα θα 
δημιουργήσει προβλήματα που θα αποβούν τελικώς σε βάρος του συμφέροντος του τέκνου. Περαιτέρω, ο γονέας 
που έχει την επιμέλεια του τέκνου μπορεί για σοβαρούς λόγους να μην υποχρεούται να ενθαρρύνει την 
καθημερινή ή οπωσδήποτε ευρύτατη επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ενώ μία τέτοια υποχρέωση αίρει 
το αυτοπροαίρετο της βούλησης του παιδιού και παραβιάζει το δικαίωμα στην προσωπικότητά του. Περαιτέρω, 
η συχνή μετάβαση του τέκνου από το σπίτι του ενός γονέα στο σπίτι του άλλου θα διαταράξει το αναγκαίο για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού αίσθημα ασφάλειας, ενώ παρεισφρέουν και άλλα πρακτικά 
προβλήματα, όπως οι δραστηριότητες του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του, η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση 
των δύο οικιών, η ύπαρξη δύο παιδιών με διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικό χρόνο υπολογισμού του 
«1/3», η αδυναμία συνεννόησης των γονέων σε περίπτωση συγκρουσιακού διαζυγίου ή διάστασης, η οποία όμως 
(συνεννόηση) θα επιβάλλεται να υπάρχει όταν η επικοινωνία με τον άλλο γονέα θα είναι τόσο συχνή, ιδίως όταν 
τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας. Το σπουδαιότερο πρόβλημα της διάταξης είναι πως προβλέπει ότι ο αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Η πρόβλεψη της 
αμετάκλητης καταδίκης σε περίπτωση τέλεσης των παραπάνω ποινικών αδικημάτων σε βάρος του παιδιού θα 
καταλείπει εις βάρος της σωματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (είναι γνωστό 
ότι μπορεί να μεσολαβήσουν ακόμα και 8 χρόνια μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης), εντός του οποίου το 
παιδί θα εκτίθεται σε πράξεις βίας από την πλευρά του άλλου γονέα χωρίς ο έχων την επιμέλεια γονέας, σύμφωνα 
με την διάταξη, να μπορεί να το προστατεύσει. Αυτό θα αποδειχθεί ως ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα ενόψει της 
νεοπαγούς διάταξης του άρθρου 169Α του Ποινικού Κώδικα, κατά την οποία οι παραβιάσεις του διατακτικού 
δικαστικών αποφάσεων τιμωρούνται πλέον άνευ προθέσεως του δράστη. Δημιουργεί δε τεράστια απορία το 
γεγονός, ότι, για μεν την κατάφαση της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας και την αφαίρεση της επιμέλειας από 
τον γονέα που την ασκεί, στο επόμενο άρθρο 1532 ΑΚ, αρκούν περιστατικά μη βεβαιωμένα, δυσκόλως 
ερμηνευόμενα, πιθανολογούμενα, νεφελώδη και δυσαπόδεικτα, όπως η αορίστως προβλεπόμενη, «με 
υπαιτιότητα του έχοντος την επιμέλεια γονέα, διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς», ενώ 
στην περίπτωση τέλεσης σοβαρών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου δεν αρκεί η άσκηση της ποινικής δίωξης ή η 
απόφαση σε πρώτο βαθμό αλλά απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης απόφασης! Τίθενται συνεπώς τα ακόλουθα 
εύλογα ερωτήματα: Α) πώς προστατεύεται το συμφέρον του τέκνου στις περιπτώσεις αυτές; Β) Γιατί η διασφάλιση 
της επικοινωνίας του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα προτάσσεται έναντι του σπουδαιότερου εννόμου 
συμφέροντος του τέκνου; Γ) Γιατί κατ’ αποτέλεσμα προστατεύεται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια λιγότερο και 
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μπορεί αυτή να του αφαιρεθεί για τους παραπάνω μη βεβαιούμενους και ασαφείς λόγους έναντι του γονέα που 
έχει το δικαίωμα επικοινωνίας, ο οποίος μπορεί να χάσει το δικαίωμα αυτό μόνον αν καταδικασθεί αμετακλήτως 
για τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου ή σε βάρος του άλλου γονέα; Δ) Γιατί ο νομοθέτης επιλέγει 
να παραβιάσει ευθέως την διάταξη του άρθρου 31 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με την οποία 
«τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι κατά τον 
καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψιν τα περιστατικά 
βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία 
νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επίσκεψης ή 
επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών.»; Στην παραπάνω διάταξη του 
νομοσχεδίου δημιουργείται μαχητό τεκμήριο καλής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας και μαχητό τεκμήριο 
κακής άσκησης του δικαιώματος της επιμέλειας του τέκνου. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω επιχειρούμενη 
εξειδίκευση του νόμου θα προκαλέσει μεγαλύτερες από τις υπάρχουσες αντιδικίες και δικαστικές διαμάχες στις 
περιπτώσεις όπου προϋπάρχει μία κακή σχέση των εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων. Τέλος, η ακατανόητη 
απαίτηση της αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, ως σοβαρού λόγου αποκλεισμού ή περιορισμού 
της επικοινωνίας αντιβαίνει στο νόμο 3500/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4531/2018 (σε συμμόρφωση 
δηλαδή με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), που προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων 
(μη προσέγγισης της κατοικίας, των σχολείων και των εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) δηλαδή την απαγόρευση 
της επικοινωνίας, ήδη από το αρχικό στάδιο της υποβολής της μήνυσης από το θύμα.30 Μαρτίου 2021, 21:36 | 
M.MΤο άρθρο αυτό, όπως τροποποιείται, αντιφάσκει προς την προηγούμενη γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 
ΑΚ, σύμφωνα με την οποία στην έννοια της επιμέλειας υπάγεται η γενικότερη επίβλεψη του τέκνου, η εκπαίδευση 
και η επιλογή του τόπου διαμονής του. Η εξαίρεση που διαλαμβάνει το παρόν άρθρο, υπάγει τα ζητήματα υγείας, 
εκτός από τα επείγοντα και εντελώς τρέχοντα, καθώς και τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά 
στο μέλλον του παιδιού στην υποχρεωτική συμφωνία και των δύο γονέων, και στην περίπτωση μη επίτευξης αυτής 
της συμφωνίας, στην κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1512 ΑΚ, εδ. β’, υποχρεωτική προσφυγή στο 
δικαστήριο για την άρση της διαφωνίας. Αυτή η πρόβλεψη, εκτός του ότι αντιστρατεύεται τη νομοθετικά ισχύουσα 
έννοια της επιμέλειας, θα προκαλέσει πλείστα όσα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως επί παραδείγματι το πώς θα 
κρίνεται ο επείγων σε αντιδιαστολή προς τον τρέχοντα χαρακτήρα και πώς θα διαφοροποιούνται οι αποφάσεις 
επί εκπαιδευτικών θεμάτων σε αυτές που είναι αποφασιστικές και σε αυτές που δεν είναι. Το βέβαιο είναι ότι θα 
δημιουργηθούν τεράστια θέματα φόρτου υποθέσεων των δικαστηρίων, καθώς οι γονείς που δεν έχουν καλές 
σχέσεις και συνεννόηση θα καταφεύγουν σε αυτά, με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια να αντιμάχεται τις 
αποφάσεις του άλλου γονέα. Κατ’ αποτέλεσμα, ζητήματα καθημερινότητας του παιδιού θα τίθενται σε αναστολή 
μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το δικαστήριο. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια, ο οποίος και φέρει τα οικονομικά 
βάρη της ανατροφής του παιδιού με πενιχρή, πολλές φορές ενίσχυση-διατροφή από τον άλλο γονέα, θα είναι 
υποχρεωμένος/-η να υποβάλλεται σε οικονομικά έξοδα για την συνεχή δικαστική του/της εκπροσώπηση. Τέλος, 
και η διάταξη αυτή, αμφισβητεί το τεκμήριο που έχουν οι αποφάσεις του έχοντος την επιμέλεια γονέα ότι 
λαμβάνονται προς το συμφέρον του τέκνου και οδηγεί στην αποδυνάμωση των διακριτικών του ευχερειών επί 
ζημία τελικώς του συμφέροντος του ίδιου του τέκνου. Περαιτέρω, η πρόβλεψη ότι «για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάΚε πρόσφορο μέτρο» 
αντίκειται προς το ισχύον αλλά και το ίδιο το προτεινόμενο άρθρο 1518 παρ. 1. Σύμφωνα με το τελευταίο, ο έχων/η 
έχουσα την επιμέλεια του τέκνου γονέας μπορεί να προσδιορίζει τον τόπο διαμονής του, εφόσον αυτό το 
δικαίωμα υπάγεται στην έννοια της επιμέλειας του προσώπου. Το ισχύον αλλά και το προτεινόμενο άρθρο 1519 
ΑΚ, εκτός του ότι αντιβαίνουν στη γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, επιρρίπτουν χωρίς διακρίσεις και 
ειδικότερες προϋποθέσεις (π.χ. μετεγκατάσταση του έχοντος την επιμέλεια γονέα σε άλλη χώρα) και κατά 
παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, στον γονέα που ασκεί την επιμέλεια, ένα βάρος το οποίο όχι μόνον 
νομικώς προσκρούει στην έννοια της επιμέλειας αλλά περιορίζει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα του 
γονέα αυτού στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στο δικαίωμα εργασίας. Είναι σαφές ότι ένας 
γονέας που θα ασκεί την επιμέλεια του παιδιού υπό τους δεκάδες περιορισμούς που θέτει το νομοσχέδιο, δέσμιος 
στην πραγματικότητα της συναίνεσης του άλλου γονέα, δεν θα είναι ήρεμος και ευτυχισμένος και αυτό θα έχει το 
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αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, δηλαδή θα αποβεί εις βάρος και όχι προς όφελος των συμφερόντων 
του τέκνου που διαμένει κατά κύριο λόγο μαζί του 
30 Μαρτίου 2021, 21:35 | Γκαραμπέτ ΑτζέμογλουΆρθρο 12Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 21:06 | Κωνσταντίνος ΑλεξάνδρουΆρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 21:21 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΗ συνήθεις τακτική που ακολουθεί ο γονέας που έχει την 
επιμέλεια να παίρνει το παιδί και να αλλάζει τόπο κατοικίας δεν αποτελεί μόνο παραβίαση δικαιώματος του άλλου 
γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια αλλά και κακοποίηση του παιδιού. Παρακαλώ πολύ ποινικοποιήστε την πράξη 
αυτή. 
30 Μαρτίου 2021, 21:48 | ΧΑΡΗΣΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της 
άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσηςΕπίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν έχει 
γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το 
θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 20:48 | Διαμαντής ΑθανασίουΆρθρο 12Δεν είναι δυνατόν ένας γονέας να ΑΡΠΑΖΕΙ το παιδί και 
να φεύγει. Να απαιτείται λοιπόν προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Η κατά μόνας ενέργειές δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 20:11 | Κωνσταντίνος Μπατάνης«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 20:39 | ΝΤΙΝΟΣ Κύριε Υπουργέ,Κακή άσκηση επιμέλειας επιπλέον και ένδειξη για αφαίρεσή 
της είναι και η μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου από τον γονέα που ασκεί την επιμέλεια η οποία 
παρεμποδίζει την επικοινωνία του γονέα με το τέκνο που δεν ασκεί την επιμέλεια. Είναι πολύ βασικό να πατάξετε 
το φαινόμενο αυτό γιατί όπως και εσείς γνωρίζεται έχει γίνει πλέον ταμπού. 
30 Μαρτίου 2021, 20:35 | Θεόδωρος ΑβράμποςΆρθρο 12Μόνο ως απαγωγή μπορώ να θεωρώ την αυθαίρετη 
μετακίνηση σε άλλο τόπο ενός γονέα που παίρνει μαζί το παιδί. Είναι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς 
συμφωνία από κοινού ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής. 
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30 Μαρτίου 2021, 20:26 | Γεωργιος ΚρανιωτηςΆρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 20:52 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΙΛΗΣΝα απαιτείται έγγραφη συμφωνία των γονέων ή οριστική δικαστική 
απόφαση μετά από αίτηση ενός εκ των 2 γονέων. Από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, 
χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος να λογίζεται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
30 Μαρτίου 2021, 20:16 | Ευαγγελος ΔελλιοςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 19:24 | ΜΙΜΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ,ΝΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ30 Μαρτίου 2021, 19:18 | Δημητρης 
Δ.Στο τέλος της δευτέρας παραγράφου πρέπει να προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή 
στο τόπο της νομίμου κατοικίας του». 
30 Μαρτίου 2021, 19:59 | Φωτεινή ΔεληγιάννηΆρθρο 12Δεν είναι δυνατόν ένας γονέας να ΑΡΠΑΖΕΙ το παιδί και 
να φεύγει. Να απαιτείται λοιπόν προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Η κατά μόνας ενέργειές δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 19:22 | ΓΙΑΝΝΗΣΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης . Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 19:06 | ΘΩΜΑΣ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
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διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 19:47 | ΒΑΣΙΛΗΣ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 19:25 | ΝΑΤΑΣΣΑΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 19:04 | ΜΠΑΜΠΗΣΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 



3308 
 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 19:45 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά 
στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο 
αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό 
προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. 
Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή 
της προσωρινής διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του 
τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς 
και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς 
από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 19:28 | ΑΦΡΟΔΙΤΗΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 19:04 | ΘΑΝΑΣΗΣ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
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διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 19:47 | ΧΡΗΣΤΟΣ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 19:27 | ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΟΥ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά 
στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο 
αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό 
προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. 
Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή 
της προσωρινής διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του 
τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς 
και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς 
από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 19:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
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διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:12 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΔ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:51 | VIDASΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της 
άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:33 | ΦΩΤΕΙΝΗ Δ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά 
στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο 
αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό 
προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. 
Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή 
της προσωρινής διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του 
τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς 
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και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς 
από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο».  
 
30 Μαρτίου 2021, 18:29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Προκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:50 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά 
στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο 
αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό 
προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης 
Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή 
της προσωρινής διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του 
τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς 
και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς 
από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
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γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:30 | ΣΩΣΩΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της 
άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης . Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά 
στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο 
αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό 
προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης 
Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή 
της προσωρινής διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του 
τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς 
και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς 
από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:49 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης . Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
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γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:30 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:09 | ΚΩΣΤΑΣ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. 
Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του 
τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:48 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 18:48 | ΤΑΣΟΣΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της 
άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. 
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Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας κοινής 
διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:29 | ΛΑΜΠΡΟΣ Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης.Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:05 | ΣΤΡΑΤΟΣΗ από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης Επίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής:1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». 
30 Μαρτίου 2021, 18:08 | Δημήτριος ΠαπαγιώτηςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Είναι σημαντικό να εκδίδεται οριστική δικαστική απόφαση και να μη μπορεί να 
αλλάξει ο τόπος κατοικίας με προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων. 
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30 Μαρτίου 2021, 18:18 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́́́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:21 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
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συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:46 | Μαρία Μητέρα Ανιόντες;;;; Οι ανιόντες με πέταξαν με ένα μωρο στην αγκαλιά δήθεν 
για να νοικιασουν το σπίτι ενώ ο γιός τους εχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία.Ποιούς ανιόντες;;;Αυτούς 
τους δήθεν παππουληδες και γιαγιάδες που ανεβάζουν με τα ψευτικα προφίλ στη διαβούλευση; Για επίκληση στο 
συναίσθημα.Απόσυρση για να μη θρηνήσουμε κι αλλα θύματα στην Ελλάδα! 
30 Μαρτίου 2021, 18:35 | Αννα Δανιδου Άρθρο 12Τα παιδιά δεν είναι η τσάντα μας. Απαράδεκτο να φεύγει 
γονέας αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική 
δικαστική απόφαση. Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 18:51 | ΧΚ Για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο, η 
διάταξη δεν μπορεί να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Εδώ στην ουσία μπαίνουν εμπόδια στην επαγγελματική 
και προσωπική ανάπτυξη του μισού πληθυσμού της χώρας. Ας υποθέσουμε ότι ο άλλος γονέας, αυτό που έχει 
επικοινωνία, ζητά να μην έχει πια επικοινωνία με το τέκνο (του δίνεται η δυνατότητα αυτή). Ακόμα κι αυτός, θα 
έχει το δικαίωμα να εγκρίνει η όχι τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου; Ας υποθέσουμε ότι ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο αναζητά εργασία οπουδήποτε γιατί δεν παίρνει διατροφή και τα εισοδήματα του δεν 
αρκούν, και είναι υποψήφιος για μια θέση σε μια εταιρεία. Η εταιρεία, πιστεύετε ότι δεν θα κάνει υπόψη το 
γεγονός ότι ακόμα κι αν ο υποψήφιος λάβει προσωρινή δικαστική απόφαση για αλλαγή του τόπου κατοικίας, αυτή 
δεν είναι μόνιμη αλλά προσωρινή; Δεν θα προτιμήσει κάποιον άλλο υποψήφιο; Με τη διάταξη αυτή καταδικάζετε 
στην ουσία το γονέα ο οποίος φροντίζει κυρίως ή περισσότερο το τέκνο σε υποβάθμιση της ζωής του. Με δεδομένο 
ότι οι γυναίκες είναι συνήθως αυτές, διαφαίνεται έντονα ο μισογυνισμός. 
30 Μαρτίου 2021, 18:11 | Χριστίνα ΣερβετάΠροκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
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τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:22 | Μαργαρίτα Πρέπει να αναγράφεται η λέξη υποχρεωτικά. Ο γονέας που έχει την 
επιμέλεια υποχρεούται να δίνει πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία των τέκνων. 
Αν υπήρχε συνεπιμέλεια 50-50 θα ‘ήταν διαφορετικά. 
30 Μαρτίου 2021, 18:39 | Στυλανη Γρεκα Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 18:22 | Κώστας ΣερβετάςΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:31 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ Να τεθεί ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 19 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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30 Μαρτίου 2021, 18:09 | ΚΩΣΤΑΣ Λ.ΠΡΟΤΑΣΗ Να τεθεί ως εξής:«ΑΡΘΡΟ 19 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 18:23 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:30 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
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είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 18:18 | Σοφία ΤέγαΟχι στην αμετακλητη κακοποίηση παιδιών και γυναικών και με την 
υπογραφή του νόμου!!!30 Μαρτίου 2021, 18:11 | Αντωνία ΓρεκαΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 17:45 | Παύλος Παπαποστόλου‘Αρθρο 12 ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου 
. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 17:15 | Αντώνης Καλογιάννης«Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 17:09 | Ελενη ΓκιοκαΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 17:50 | Τίνα Αυτό το εκβιαστικό άρθρο 1519 είναι που ψηφίστηκε νύχτα για να μην φύγουν οι 
γυναίκες κάποιων βουλευτών της ΝΔ, σωστά? Μεταξύ άλλων, είναι κατά της ελεύθερης κινητικότητας των 
εργαζόμενων μητέρων, οπότε όσες μητέρες χάσανε δουλειές να τους πληρώσουν οι πρώην σύζυγοι που το 
επικαλέστηκαν τους μισθούς για έναν χρόνο τουλάχιστον. Σωστά? Πάλι στα δικαστήρια βέβαια οι υποθέσεις.. 
30 Μαρτίου 2021, 17:27 | θώμας΄΄Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας του τέκνου. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 17:48 | GalΟ τόπος κατοικίας πρέπει να προσδιοριστεί όχι γεωγραφικά, αλλά να ταυτιστεί με 
τον τόπο κατοικίας του γονέα με τον οποίο συμβιώνει το παιδί, και ως επί το πλείστον είναι η μητέρα.. 
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30 Μαρτίου 2021, 17:26 | EvaΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΒΑΛΑΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΒΙΩΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 17:53 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ΄΄Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 17:48 | Μαρίνα ΑθανασίουΝα απαιτείται η εγγραφη συμφωνία του άλλου γονέα αλλά να έχει 
καιαναδρομική ισχύ 3ετων γιατί υπάρχει έντονο το φαινόμενο αρπαγής ανηλίκων με προφάσεις και ως τάχα 
προσωρινή κατάσταση ενώ δυστυχώς υπήρχε δόλος μετοίκησης 
30 Μαρτίου 2021, 16:38 | Ελένη Σ.Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης 
σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το 
τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να επικοινωνεί με τον 
κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; 
Πως προάγεται το συμφέρον και η ψυχική ηρεμία του παιδιού όταν βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο από μια 
κακοποιητική σχέση; Γιατί εξαναγκάζουμε το παιδί να βιώνει ξανά και ξανά τη βία; 
30 Μαρτίου 2021, 16:18 | Μανώλης ΑνδρουλιδάκηςΠροτείνω την εξής διατύπωση:«Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
30 Μαρτίου 2021, 16:22 | Κωνσταντίνα Γιαταγάνα Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 16:11 | Βασιλεια ΓιαννωταΆρθρο 12Το παιδί, λένε οι αποξενώτριες ¨μητέρες¨ δεν είναι 
βαλίτσα!! Και μετά παίρνουν αυτό το παιδί, ως βαλίτσα και αλλάζουν τον τόπο διαμονής, αυθαίρετα. Να γίνεται 
με σύμφωνη γνώμη ή οριστική δικαστική απόφαση. Μονομερής από ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
είναι και να προστεθεί ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 16:05 | Αλεξανδρα ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ. 
ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΦΑΙΜΑΞΗ. ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ 
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ. ΑΝ 
ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ.  
30 Μαρτίου 2021, 16:36 | Παναγιώτης Κατσικερός, Εφέτης ΑθηνώνΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ΄Αρθρο 
1519 εδ. στ’ Α.Κ. (αναριθμείται από εδ. γ’ – βλ. παρακάτω) :( 1 ) «Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ( 2 ) δικαστική απόφαση, που εκδίδεται μετά από  
[ αίτηση ] ( 3 ) ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.».ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :( 1 ) ( Στο άρθρο 1519 Α.Κ. 
προστίθενται εδάφια γ’, δ’ και ε’ που έχουν ως εξής : ) 
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Μετά τον χωρισμό των γονέων, ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας αυτών παραμένει τόπος διαμονής του 
τέκνου. Επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους, που εξυπηρετούν το συμφέρον του τέκνου, η μεταβολή τόπου 
διαμονής αυτού. Η μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή τόπου διαμονής του τέκνου συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας και παράβαση του δικαιώματος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα. ( 2 ) οριστική ( 3 ) ( 
αντικαθίσταται η λέξη «αίτηση» με τη λέξη : ) αγωγήΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :Με την αποκλειστική διαμονή του 
τέκνου στην κατοικία του ενός γονέα (συχνά με επίκληση των «συνθηκών ζωής» του τέκνου και «στενότερων 
δεσμών» του με εκείνον), παύει στην πράξη να υφίσταται συνεπιμέλεια και ο άλλος γονέας περιορίζεται στο 
δικαίωμα επικοινωνίας (άρθρο 1520 Α.Κ.). Είναι λοιπόν απαραίτητο να διευκρινισθούν τα ακόλουθα : 1) πριν από 
κάθε μεταβολή, με συμφωνία ή δικαστική απόφαση, τόπος διαμονής του τέκνου παραμένει εκείνος της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων προ του χωρισμού τους, 2) η μεταβολή τόπου διαμονής του τέκνου 
επιβάλλεται μόνον για σοβαρούς λόγους, που εξυπηρετούν το συμφέρον του τέκνου, με βάρος απόδειξης του 
αιτούντος τη μεταβολή γονέα, 3) η μονομερής (χωρίς συμφωνία ή δικαστική απόφαση) μεταβολή τόπου διαμονής 
του τέκνου, από τον ένα γονέα, αποτελεί κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και παράβαση του δικαιώματος 
επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα, 4) απαιτείται οριστική δικαστική απόφαση, μετά από άσκηση αγωγής, 
για τη μεταβολή τόπου διαμονής του τέκνου, διαφορετικά ο έχων την επιμέλεια γονέας θα μπορεί να μετοικήσει 
με το τέκνο χάρις σε μια απλή προσωρινή διαταγή ή απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, που είναι δυσχερέστατο να 
ανατραπούν στην επακολουθήσασα τακτική δίκη. 
30 Μαρτίου 2021, 16:27 | Απόστολος ΑσλανίδηςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 15:45 | Αναστασια ΣιδερηO νόμος είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα στα δικαιωματα τοθ παιδιου 
και τις κατακτήσεις των γυναικών σε μια ελληνική κοινωνία όπου κυριαρχεί η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων 
και τις καθιστα ευαλωτες σε θέματα αντιδικίας 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, δεν επιλύει τις πιθανές αντιδικίες των γονέων, αντίθετα εν δυναμει τις 
γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά 
ασθενής( στη συντριπτικη πλειοψηφια γυναικα) θα υποχωρεί σε εκβιασμούς, καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις 
ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των 
δικαστών, προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο, που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ δεν 
προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών, 
για τα οποία υπάρχει ήδη νόμος από το 1996. 
30 Μαρτίου 2021, 15:15 | Στυλιανός Β.ό,τι αφορά την μεταβολή της κατοικίας του ανήλικου τέκνου και τον 
περιορισμό που προβλέπει το άρθρο 1519 στον γονέα με τον οποίο διαμένει, Θεωρούμε ότι ο περιορισμός αυτός 
αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της ελευθερίας μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως 
εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Το 
συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς η επικοινωνία του με το τέκνο που δεν 
διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά 
δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει 
ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του πράγμα που καταλήγει στο λογικό άτοπο και 
παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την καθημερινή φροντίδα του παιδιού και 
να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο 
οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως καταλληλότερος για να αναλάβει 
την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν αποφασίζει να μετοικήσει! Άλλωστε 
είναι προφανής όχι μόνον η αντισυνταγματικότητα αλλά και η αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που 
υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από 
την μέχρι σήμερα κατοικία του.Σε κάθε περίπτωση η σχετική διάταξη θα πρέπει να συμπεριλάβει περιστάσεις που 
το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψιν στην σχετική του απόφαση, όπως ζητήματα εργασίας, ζητήματα υγείας ή 
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και εκπαιδεύσεως του γονέα με τον οποίο διαμένει το ανήλικο τέκνο και τα οποία ζητήματα μπορεί να 
υπαγορεύουν την αλλαγή κατοικίας του. 
30 Μαρτίου 2021, 15:18 | Σταματίνα ΑυγερινούΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 15:30 | Εφη Αργυράκη Δεληγιωργη Άρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 15:08 | GIOTA ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ.ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
30 Μαρτίου 2021, 15:50 | Ιωάννης ΑζέληςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 15:48 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥΓια τη μεταβολή κατοικίας, άλλο ένα απαγορευτικό και ταξικό μέτρο, αφού 
είναι πολύ γνωστό ότι πολλές μητέρες μικρών παιδιών μετά το χωρισμό προσπαθούν να βρουν δουλειά 
οπουδήποτε, μια και η δουλειά είναι δυσεύρετη ιδίως όταν μια γυναίκα έχει μικρά παιδιά και δεν την 
προσλαμβάνει κανένας, γι’ αυτό το λόγο. Επίσης συχνά μπορεί να πάει να διαμείνει κοντά στη μητέρα της, για να 
έχει τη βοήθεια. Άρα έτσι κλείνεται κάθε πόρτα μετακίνησης των γυναικών που συνήθως έχουν και θα 
εξακολουθήσουν να έχουν την επιμέλεια των μικρών, κυρίως, παιδιών, και έτσι για άλλη μια φορά και για έναν 
ακόμα λόγο θα βυθίζονται στη φτώχια. Να μην ισχύσει ούτε αυτό το απαγορευτικό. Να αποσυρθεί νόμος. 
Δυστυχώς έχει περάσει το καλοκαίρι ένα αντίστοιχο νομοθέτημα, που περισφίγγει τις γυναίκες, και η νομοθετική 
εξουσία τις κατηγορεί γιατί δεν γεννούν παιδιά, ενώ βρίσκουν και άλλες ακόμα πόρτες κλειστές ώστε τις 
αποτρέπουν από το να αποκτήσουν το επιθυμητό μέγεθος οικογένειας. 
30 Μαρτίου 2021, 15:31 | Βασίλης ΑδριανουπολίτηςΆρθρο 12Αρθρο 1519Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 14:59 | ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΛΗΜΑΤΑ Η μεταβολή του τόπου κατοικίας όταν υπάρχουν ανήλικα να 
μην είναι εφικτή. 
Οποια κυρία θέλει να πηγαίνει όπου θέλει να κάνει ότι θέλει ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΠΑΙΔΙΑ, ή να κάνει απο Τράπεζα 
σπέρματος. οταν υπάρχει εν ζωή πατέρας και η αλλαγή κατοικίας δυσκολεύει την επικοινωνία του με τα τέκνα με 
μία απλή αίτηση εξώδικη διαμαρτυρία να απαγορεύει την απομακρυνση απο τα παιδιά του/.\ ΔΙΝΕΤΕ ΤΗΝ 
ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΗΝ ΖΩΟΎΛΑ ΤΟΥ.  ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΤΟ ΚΆΝΕΙ ΑΥΤΌ ΑΣ ΜΗΝ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΕΙ. Μόνο με συμφωνία η αλλαγή κατοικίας ΟΥΤΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΟΥΤΕ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ . ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑΚΗ 
30 Μαρτίου 2021, 14:54 | I.T.Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού; 
30 Μαρτίου 2021, 14:22 | Γεωργία Θα πρέπει να θεωρείται κακή άσκηση γονικής μέριμνας η αυθαίρετη αλλαγή 
τόπου διαμονής. Ως γιαγία έχω να δώ τα 2 από τα 9 εγγόνια μου πάνω από ένα έτος, γιατί η μητέρα αποφάσισε 
να τα αρπάξει από το σταθερό τους περιβάλλον και να ζήσει περίπου 600χλμ μακριά. ΝΤΡΟΠΗ να μην γνωρίζουν 
την οικογένειά τους τα παιδιά, η οποία στο μέλλον επιβάλλεται ηθικά να τα στηρίξει ! 
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30 Μαρτίου 2021, 14:02 | Χρήστος«Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο.»Πάλι το δικαστήριο θα αποφασίζει; δεσμευτείτε πως 
θα διακοπούν οι αρπαγές ανηλίκων με αυτό το νόμο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΟΙΚΙΣΗΣ κάθε τέκνου μετά την διάσπαση 
των γονέων. Τα παιδιά γίνονται μπαλάκια με τη σφραγίδα των δικαστηρίων σας. Καμία υποχώρηση στους 
απαγωγείς γονείς που παίζουν με το σταθερό περιβάλλον των ανηλίκων αρπάζοντάς τα από αυτό! 
30 Μαρτίου 2021, 14:27 | Βασιλόπουλος ΝίκοςΝα επανέλθει ο όρος ΟΡΙΣΤΙΚΗ στην δικαστική απόφαση. Δεν 
μπορεί κάποιος με προσωρινή διαταγή να παίρνει τα παιδιά σε άλλο τόπο. Όποιος γονιός έχει καλύτερη πρόταση 
εργασίας (ή άλλο λόγο) να πάει σε άλλη περιοχή, είναι ελεύθερος να πάει ΧΩΡΙΣ τα παιδιά, εφόσον το επιθυμεί. 
30 Μαρτίου 2021, 14:33 | ΙΩΑΝΝΑΣτις περιπτώσεις διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την 
έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού; 
30 Μαρτίου 2021, 14:46 | ΜΕΚΡΙΖΗΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 § 1 ΤΗΣ ΕΣΔΑ Περίπου ίδια ρύθμιση με το άρθρο 14 του ΔΣΑΠΔ 
περιέχει και το 
άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Το άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ ορίζει ότι 
«παν πρόσωπο έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθεί δικαίως, δημόσια και εντός λογικής προθεσμίας, υπό 
ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου νομίμως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίσει είτε επί των 
αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίμου πάσης 
εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως». Το άρθρο 6 εγγυάται το δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη μέσα 
στα πλαίσια του καθορισμού των πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ατόμου ή οποιασδήποτε 
κατηγορίας εις βάρος του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και προηγουμένως η Κομισιόν , έχουν ερμηνεύσει αυτή τη 
διάταξη και έχουν καταλήξει στη βάση ότι είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την λειτουργία της Δημοκρατίας. Παρεμβάσεις ad hoc του νομοθέτη. Στην απόφαση 
Παπαγεωργίου κατά Ελλάδος (1997), το δικαστήριο επιβεβαίωσε τη νομολογία του ΣΤΡΑΝ και Στρατής Ανδρεάδης 
(1994), κρίνοντας ότι παραβιάζεται η αρχή της δίκαιης δίκης εκ της παρεμβάσεως της νομοθετικής εξουσίας Επι 
του άρθρου 12 περι ονοματοδοσίας. Στο ανωτέρω άρθρο υποκριτικά διαβάζουμε ότι οι αποφάσεις για 
ονοματοδοσία λαμβάνονται απο τους δύο γονείς..δεν λεει όμως ότι αυτό το δικαίωμα αποσβενεται όταν έχουν 
διαφορά , τότε το παιδί παίρνει όνομα απο τον δικαστή. Αρα η ονοματοδοσία ειναι δικαίωμα του νικητή 
γονέαΕπειδή στο 99% των εχόντων την επιμέλεια τα παιδιά «ανήκουν» στην γυναίκα, επειδη όταν αυτή έχει την 
επιμέλεια απαιτεί να αποκαλούν το παιδί όπως αυτή θέλει και κάποιοι παραβάτες Δ.Υ. την βοηθούν και δεν 
υπάρχει τρόπος τιμωρίας τους. Επειδή η παραβατική αυτή συμπεριφορά συνεχίζεται και μ΄λεσα στις δικαστικές 
αιθουσες, επειδη ο γονέας που έχει την επιμέλεια , συνήθως η μητέρα, φέρνει τις αποφάσεις που θέλει ενώπιον 
της Ελληνικής δικαιοσύνης και εξαιτίας του νοιμολογιακού εθίμου, επειδή η προσφυγή σε Δευτερο βαθμό 
(εφετείο) δίνει απόφαση εκτελεστή και μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ο γονέας νικητής ( ο γονέας με την 
επιμελεια) επειδή η προσφυγή στο αναιρετικό δικαστήριο ή ακόμα και στο ΕΔΔΑ δεν ανακόπτει τα τετελεσμενα 
γεγονότα και το παιδί παιρνει κανονικά όνομα με αποτελεσμα η αναίρεση απλά να το επικυρώσει,επειδή η μη 
τελεσιδικία και η εγγραφή στο δηματολόγιο μ το όνομα που επιθυμεί ο ένας γονέας παραβιάζει ΒΑΝΑΥΣΑ το 
δικαίωμα σε δίκαιη δίκη ΑΡΘΡΟ 6 § 1 ΤΗΣ ΕΣΔΑ μιας και δημιουργεί τετελεσμένα και ο επόμενος βαθμός ποτέ δεν 
αλλάζει την απόφαση ας υπόκειται σε ανάιρεση η απόφαση εφετείου,ΠροτείνωΟι αποφάσεις Εφετέιου να μην 
αποτελούν εκτελεστό τίτλο όσον αφορά την ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΤο κράτος να μην επεμβαίνει στην ονοματοδοσία 
άλλως να υπάρχει εκτελεστός τίτλος ΜΌΝΟ ΑΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ. 
30 Μαρτίου 2021, 14:21 | Μιχαηλ ΑγγελόπουλοςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 13:32 | Λεωνιδας ΑγγελιδηςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
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μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 13:48 | Μαρια ΠαππαΙσα δικαιωματα και υποχρεωσεις και οι ΔΥΟ γονεις. Το ζητανε τα παιδια 
μας, το ζητανε τα ελληνοπουλα. 
30 Μαρτίου 2021, 13:51 | Γεώργιος Αγιομυργιαννάκης Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 13:07 | Κωνσταντίνος Αγριτελλης Άρθρο 12Το παιδί, λένε οι αποξενώτριες ¨μητέρες¨ δεν είναι 
βαλίτσα!! Και μετά παίρνουν αυτό το παιδί, ως βαλίτσα και αλλάζουν τον τόπο διαμονής, αυθαίρετα. Να γίνεται 
με σύμφωνη γνώμη ή οριστική δικαστική απόφαση. Μονομερής από ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
είναι και να προστεθεί ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 13:43 | Αννα Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
30 Μαρτίου 2021, 13:28 | Δημήτρης Αθανασίου Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 13:13 | E. Σακκά Σαν γυναίκα, μητέρα και γιαγιά σας παρακαλώ πολύ και τον πρωθυπουργό 
Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κύριο Τσιάρα και όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης θα πρέπει να ακούσουν τις απόψεις της Επιτροπής Ισότητας για την πιθανή ψήφιση 
Νομοσχεδίου για Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικό Χρόνο Επικοινωνίας όπου θα ακυρώνει το 
συμφέρον του παιδιού και θα προωθεί μόνο το συμφέρον του πατέρα. Ελπίζω η κυβέρνηση να μην υποκύψει στις 
ακραίες φωνές των «Ενεργών Μπαμπάδων» και άλλα «Λόμπι Ανδρών» που έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ για δήθεν 
γονεική αποξένωση και εκφράζουν απειλητικές και πολεμικές κραυγές εναντίον των γυναικών και μανάδων. Σε 
καμιά χώρα του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει «Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια» και «Υποχρεωτικός Χρόνος 
Επικοινωνίας όταν διαφωνούν οι γονείς. Υπάρχει μόνο το Συμφέρον των παιδιών και των εγγονών μας! 
30 Μαρτίου 2021, 12:42 | Χρηστος ΑγαλοπουλοςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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30 Μαρτίου 2021, 12:28 | Λεωνίδας Αδαμίδης Κατανομή γονικής μέριμνας με αφαίρεση επιμέλειας θα πρέπει να 
γίνεται μόνο σε ακατάλληλους ή αδιάφορους γονείς, δηλαδή για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο και όχι για απλή 
διαφωνία των συζύγων όπως έχει υιοθετηθεί από την υπάρχουσα αναχρονιστική νομολογία.Η κατανομή της 
γονικής μέριμνας να γίνεται με εναλλασσόμενη διαμονή με ελάχιστο χρόνο 1/3 για κάθε γονέά.30 Μαρτίου 2021, 
12:12 | μεκριζηςΜε απόφαση εφετείου να μην μπορούν οι γονείς να αποδώσουν ονοματοδοσία αν δεν έχει 
τελεσιδικήσει η υπόθεση σε όλους τους βαθμούς. Φέρνει την υπόθεση προ τετελεσμένων. Kανένα δικαστήριο δεν 
θα αλλάξει το όνομα όταν το παιδί ειναι εγγεγραμμένο ήδη σε σχολείο. Δεν ζούμε σε άλλη χώρα ξέρουμε τι γίνεται. 
Καταστρατήγηση του δικαιώματος στην ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ. Εδδα καταγγελίες χωρίς δευτερη σκέψη 
30 Μαρτίου 2021, 12:13 | ΠΑΤΕΡΑΣ 2 ΑΝΗΛΙΚΩΝΗ ονοματοδοσία είναι θέμα που το κράτος και οι δικαστές δεν 
θα πρέπει να επεμβαινουν. Με ποιό δικαίωμα η δικαστίνα θα μου βαφτίσει το παιδί με ένα όνομα που δεν ΘΕΛΩ. 
Αυτό ειναι απαράδεκτο. ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. τΟ ΠΑΙΔΙ ΘΑ 
ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΎΡΙΟ ΟΝΟΜΑ ΜΌΛΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ. Γιατί επεμβαίνετε στον βιολογικό δεσμό γονέα 
τέκνου, θέλετε να διαρρήξετε τον ψυχικό δεσμό μας μαζί τους. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
30 Μαρτίου 2021, 12:29 | Ν.ΧΣύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. Oι Έλληνες είναι ίσοι 

ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η Ελλάδα έχει 

δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , κοινή επιμέλεια 
τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας και ο άλλος 
επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες χρειάζεται δύο 
γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε θέμα και ό ένας 
από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα και έτσι , δεν 
θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά τις ίδιες 
υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η βάση μετά το 
διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να είναι 
εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της αποκλειστικής 
επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε η ώρα να πάμε 
μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο 
τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 12:43 | Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 12 
Η πρόβλεψη του νομοσχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή απομάκρυνσης του παιδιού από την τελευταία κοινή 
διαμονή των γονέων του με αποτέλεσμα την μετακίνηση του παιδιού σε άλλους τόπους και χώρες. Η επικοινωνία 
του παιδιού με τον γονέα καθίσταται άνευ αντικειμένου, γι’ αυτό τόπος διαμονής του παιδιού να είναι η τελευταία 
κοινή διαμονή ώστε να καθίσταται απρόσκοπτη η επικοινωνία και η άσκηση επιμέλειας και γονικής μέριμνας για 
την σωστή ανατροφή των παιδιών. 
30 Μαρτίου 2021, 12:50 | Αναγνωστοπουλου ΣτελλαΟ όρος υποχρεωτική συνεπιμελεια ενέχει 
καταναγκασμό,πίεση ακόμη κ βία!Οι γονείς που νοιάζονται δεν θα εμποδίσουν την επαφη των παιδιών με τον 
άλλο γονέα.Ανοίγετε δρόμους για επιπλέον βάσανα κ δράματα μ αυτό το νομοσχέδιο.Και ενώ το διαζύγιο ισως 
άνοιγε δρόμο ηρεμίας κ νέας αρχής η υποχρεωτική συνεπιμελεια ρίχνει τα θεμέλια για ατέρμονες διεκδικήσεις 
,άγχος κ αστάθεια στη ζωή των παιδιών.Ειστε έτοιμοι να ψηφίσετε ένα έκτρωμα για το οποίο θα λογοδοτήσετε 
στο μέλλον. 
30 Μαρτίου 2021, 12:17 | Διονύσιος ΒέρραςΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
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δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 12:49 | H. ΑλευράΣαν γυναίκα, μητέρα και γιαγιά σας παρακαλώ πολύ και τον πρωθυπουργό 
Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κύριο Τσιάρα και όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης θα πρέπει να ακούσουν τις απόψεις της Επιτροπής Ισότητας για την πιθανή ψήφιση 
Νομοσχεδίου για Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικό Χρόνο Επικοινωνίας όπου θα ακυρώνει το 
συμφέρον του παιδιού και θα προωθεί μόνο το συμφέρον του πατέρα. Ελπίζω η κυβέρνηση να μην υποκύψει στις 
ακραίες φωνές των «Ενεργών Μπαμπάδων» και άλλα «Λόμπι Ανδρών» που έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ για δήθεν 
γονεική αποξένωση και εκφράζουν απειλητικές και πολεμικές κραυγές εναντίον των γυναικών και μανάδων. Σε 
καμιά χώρα του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει «Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια» και «Υποχρεωτικός Χρόνος 
Επικοινωνίας όταν διαφωνούν οι γονείς. Υπάρχει μόνο το Συμφέρον των παιδιών και των εγγονών μας! 
30 Μαρτίου 2021, 11:24 | Ευαγγελια – Άννα ΒλαχουΆρθρο 12Αρθρο 1519Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:53 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Πρεπει να αναγράφεται η λέξη υποχρεωτικά. Ο γονέας που έχει 
την επιμέλεια υποχρεούται να δίνει πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία των τέκνων. Αν υπήρχε 
συνεπιμέλεια 50-50 θα ‘ηταν διαφορετικά. 
30 Μαρτίου 2021, 11:35 | Γ.Σ.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:30 | Ελισάβετ Βιεννα Άρθρο 12Τι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί και φεύγει 
στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν υπάρχει 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν κακή άσκηση 
γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:31 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής 1. Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και 
από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή 
ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του 
χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί 
προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο.»ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ: ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ. Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ .Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΕπιτέλους όπως είπε η 
Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»Ήταν προεκλογική δέσμευση ! Είναι απαίτηση! 
30 Μαρτίου 2021, 11:19 | nikiΆρθρο 12 . Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα.ΠΡΟΤΑΣΗ Να τεθεί ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 19 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Για τη μεταβολή του 
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τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 11:06 | Βανεσσα ΓεροσταθουΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου . Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 11:27 | Βασιλική Γαρδίκα Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου . Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 11:06 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΜΗΤΈΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ. ΣΩΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΖΥΓΟ 
ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΜΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ. ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΣΙΩΠΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ 
ΦΥΛΑΚΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΝΑ ΔΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΑΘΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ 
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!! ΞΕΣΚΟΝΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΣΟ 
ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΞΙΖΟΥΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΣΚΥΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΑΡΚΩΝΕΙ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ, ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ. ΣΩΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ, 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΩΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΗΘΕΛΕ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝ ΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΛΥΠΑΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΠΛΑ 
ΣΕ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΙΡΟΥΝ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ Η ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ!!!! ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ. ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΝ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 11:58 | Κατερίνα Γαλάτης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 11:00 | Χρύσα Γαλανη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου . Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
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δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 11:37 | Χριστινα Βουλγαρη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο  
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 11:15 | ARHS Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών,επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ αυτό και ο πιό 
άσχετος μπορεί να το κατανοήσειεπειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την 
συνεπιμέλεια,επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, 
έχει αυτοδυναμία, η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, 
αλλά μόνο σε αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή»Επειδή η μιλίνα μας δεν 
τον ψήφισε ουτε το ΜΩΒ 
Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης, Επειδή οι Ευρωπαικές Οδηγίες , οι αποφάσεις 
του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις επιταγές της ΔΣΔΠ απο αυτό 
το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες,επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση και για αυτό θέλει να 
αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 40% που ψήφισε ΝΔ 
και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων Η ΛΥΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
30 Μαρτίου 2021, 11:08 | Κυριακη ΒλαχουΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου .  Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
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30 Μαρτίου 2021, 10:00 | Andreas Angelopoulos ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – Γιατι πατε να βγαλετε οτι πολυ 
σωστα μπηκε το καλοκαιρι?Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 10:29 | Νίκος Βλαντής Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:06 | Άκης ΒιολιντζήςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:55 | Ελισάβετ ΒιενναΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:07 | Ευστάθιος Βεντούρης Άρθρο 12 . Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:44 | Πέτρος Τζάνος Οι από κοινού λήψεις αποφάσεων των γονέων για το παιδί τους 
αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα 
του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού 
διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονεϊκό προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα 
προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού τους. Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των 
γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν 
εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσης. Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο 
κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής διαταγής. Το άρθρο 1519 Α.Κ. παρ. 1 και 2 προτείνεται 
να τεθεί ως εξής: «1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του 
άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 2. Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση 
διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από 
αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.» 
30 Μαρτίου 2021, 10:30 | Μαρια Λουιζα Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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30 Μαρτίου 2021, 10:28 | Ευθαλια Ασλανιδου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με  
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:26 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
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παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με  
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
30 Μαρτίου 2021, 10:17 | Λυδία Ανδρακάκου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου . Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:58 | Ιουλία Αναστασίου Άρθρο 12 . Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:15 | Βασίλειος Αναστασιαδης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 



3334 
 

τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 09:44 | Θεοφιλος Αναγνωστου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 09:59 | Ταρσινος Γρηγορης Να προστεθουν οι λεξεις με ΚΕΦΑΛΑΙΑΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ… 
30 Μαρτίου 2021, 09:53 | Ιωάννης Αμπατζίδης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
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επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 09:21 | Ανδρέας ΑμανατιάδηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου . Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 09:57 | Θεοχάρης Βλάχος Δεν υπάρχει 50/50 δια της νομικής βίας. Ούτε εναλλασσόμενη μπορεί 
Να υπάρξει με ορισμό νομολογίας. Αυτά κερδίζονται στην ζωή Ούτε στα άρθρα των νόμων Ούτε στα δικαστήρια. 
Ο γονιός που είναι αληθινός Τα έχει πρόγραμμα ζωής. Και τα ακολουθεί. Μεγάλη προσοχή στους ορισμούς 
παρακαλώ. 
30 Μαρτίου 2021, 09:35 | Νικόλαος ΑλεύρηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 08:04 | Ηλιαννα Ρηγα Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
30 Μαρτίου 2021, 08:46 | Χρήστος Γκούβερης Αρθρο 12 Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον 
ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το 
ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το 
γονικό προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την 
ανατροφή του παιδιού τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο 
τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή 
αποξένωσης.Επίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες 
όπως αυτή της προσωρινής διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής1. Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και 
από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή 
ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του 
χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία. Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί 
προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο. 
30 Μαρτίου 2021, 07:55 | Κωνσταντίνος Γ ΣερδενέςΣύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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30 Μαρτίου 2021, 07:12 | Γιώργος Πρέπει οπωσδήποτε στο άρθρο να επιστρέψει η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Δεν γίνεται 
μετά από μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που είναι μια πιθανολογούμενη απόφαση να αρπάζονται τα παιδιά 
από την μια άκρη της χώρας και να πηγαίνουν στην άλλη η ακόμα και στο εξωτερικό. Παρακαλώ να σταματήσει 
αυτό το παιδομάζωμα. Όποιος γονέας μετοίκηση μακριά με τα παιδιά και δυσκολεύει την εποικηνωνια του άλλου 
να θεωρείται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 06:36 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθεσ́εις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 06:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 06:09 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονεά μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 02:26 | Βασιλεία ΒενίδουΆρθρο 12Πως είναι δυνατόν να επιτρέπει το κράτος σε έναν γονέα να 
κάνει αρπαγή του παιδιού και να στερεί από τον άλλο γονέα την δυνατότητα να το μεγαλώνουν μαζί;;;; Χωρίς 
σύμφωνη γνώμη η οριστική δικαστική απόφαση δεν πρέπει να γίνεται. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι 
μονομερείς ενέργειες. 
30 Μαρτίου 2021, 02:39 | Δ. ΝτιόναΣτο νομοσχέδιο να μην εισάγεται και τονίζεται η υποχρεωτικότητα της συν-
απόφασης των γονέων και της ενίσχυσης της σχέσης του τέκνου με τον άλλον γονέα, χωρίς επιπλέον να λαμβάνει 
υπόψη τον κίνδυνο, σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας και να εκθέσει σε επαναθυματοποίηση μητέρες και 
τέκνα»Επιπλέον, η προϋπόθεση της αμετάκλητης καταδίκης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία κλπ. για να 
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περιοριστεί ή αποκλειστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του ή για να τεκμαίρεται η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
τελεί σε ευθεία σύγκρουση με τον Ν. 3500/2006 και τον Ν. 4135/2018 (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που 
προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων μη επικοινωνίας (μη προσέγγισης της κατοικίας των 
σχολείων και των εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) ήδη από το αρχικό στάδιο της υποβολής της καταγγελίας για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του κακοποιητικού γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 02:01 | Μαρια ΒασίλογλουΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 02:05 | A. ΜαντάΔεν υπάρχει «Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια» η «Υποχρεωτικός Χρόνος 
Επικοινωνίας» σε καμιά χώρα της ΕΕ ή δυτικές χώρες όταν υπάρχει διαφωνία γονέων. Αποφασίζουν τα δικαστήρια 
και μάλιστα στατιστικές παγκοσμίως δείχνουν την μητέρα ως πιο κατάλληλο γονέα σε ποσοστό από 75-95%. 
Ξαφνικά βλέπουμε τους άντρες να διεκδικούν τον ρόλο της γυναίκας και ειδικά της μητέρας. Με την ντροπιαστική 
εικόνα παραπάνω όπου προσβάλλει την μητέρα τι άλλο θα διεκδικήσουν – μήπως να κυοφορούν κιόλας; 
«Όπως αναφέρει η εταιρεία οικογενειακού δικαίου» —«Και επειδή ακριβώς κάθε ζεύγος γονέων και κάθε παιδί 
είναι διαφορετικά από τα άλλα και οι συνθήκες ζωής τους δεν είναι ίδιες, δεν είναι ορθή και πρέπει να 
αποφεύγεται η νομοθέτηση γενικής φύσεως κριτηρίων και προτεραιοτήτων για τον προσδιορισμό του 
συμφέροντος του παιδιού. Η έννοια της συνεπιμέλειας δεν είναι μονοσήμαντη. Υπάρχουν διάφορες μορφές 
κοινής άσκησης της επιμέλειας του παιδιού. Μπορούν να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις για όλα τα σοβαρά 
θέματα του παιδιού, το οποίο θα διαμένει κυρίως με τον ένα γονέα και θα απολαμβάνει την κατά το δυνατόν 
ευρύτερη επικοινωνία με τον άλλο. Μπορεί να κατανέμεται η γονική μέριμνα μεταξύ των γονέων. Μπορεί το παιδί 
να διαμένει εναλλάξ στις κατοικίες των δύο γονέων, είτε για ίσο χρόνο, είτε για άνισο, αν υπάρχουν οι κατάλληλες 
συνθήκες και αυτή η λύση δεν αντίκειται στο συμφέρον του. Η συνεπιμέλεια με την τελευταία αυτή μορφή 
προϋποθέτει γονείς, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να συνεργασθούν 
αρμονικά για την ισορροπημένη ανατροφή του παιδιού τους.» 
30 Μαρτίου 2021, 02:30 | Ναταλία Βασιλάκη Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 01:16 | Α. Παπά Τόσοι κόποι (ξενύχτια , διπλώματα και πιστοποιήσεις ) για να μην μπορώ να 
διεκδικήσω μία θέση εργασίας . Στο δημόσιο τομέα δεν μπορείς να επιλέξεις το που θα τοποθετηθείς. Είναι 
δημόσιος υπάλληλος εδώ και λίγους μήνες και μάλιστα κάθε μήνα ταξιδεύω αεροπορικώς μία φορά το μήνα για 
να εκπληρώσω τουλάχιστον τη μία από τις δύο επικοινωνίες του μήνα με τον πατέρα της σύμφωνα με την 
δικαστική απόφαση καταβάλλοντας σημαντικό ποσό από τον μισθό μου και αντί να έρθει και αυτός να δει το παιδί 
του έστω και μία φορά, το μόνο που κάνει είναι μηνύσεις καθώς διακατέχεται ακόμα από αισθήματα μίσους και 
εκδίκησης προς το άτομο μου γιατί δεν παρέμεινα σε ένα τοξικό γάμο για εμένα και με άσχημες συνέπειες για τη 
ψυχοσύνθεση του παιδιού μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας; Να τους δίνετε τα όπλα για να μας πάρουν με νόμιμο 
τρόπο την γονική μέριμνα και κατά συνέπεια την επιμέλεια ; Οι μηνύσεις ξέρετε ποτέ άρχισαν , όταν τους δώσατε 
εσείς το πράσινο φως για τον νόμο έκτρωμα που πάτε να περάσετε . Λυπάμαι μόνο που σας ψηφίζω τόσα χρόνια 
εγώ και όλη μου η οικογένεια. Ένα κράτος που τιμωρεί όποια γυναίκα έγινε μάνα προτού ορθοποδήσει 
επαγγελματικά και ένα κράτος που μετά από τόσα χρόνια σπουδών σε τιμωρεί επειδή κατάφερες να πετύχεις 
επαγγελματικά αλλά επειδή είσαι μάνα χωρισμένη και θα αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας , να μην μπορείς να 
δεχτείς την θέση γιατί θα πρέπει πριν την δεχτείς να συρθείς στα δικαστήρια . Όσο για την συμφωνία, το ξέρετε 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Προς αναμονή του πολυπόθητου νόμου εκτρώματος που εσείς δεχτήκατε έστω και 
να το βγάλετε σε διαβούλευση , έχουμε αύξηση των δήθεν μηνύσεων , τυχαίο ; Δεν νομίζω. Τα συμπεράσματα 
δικά σας. 
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30 Μαρτίου 2021, 01:17 | Εριφύλλη Βαρβαρελη Άρθρο 12Τι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί και 
φεύγει στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν 
υπάρχει προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν 
κακή άσκηση γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 01:02 | Εύα Βανου Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 01:32 | Πεγκυ ΒαζουραΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 01:36 | Ζωη ΒαβριτσαΆρθρο 12Αρθρο 1519Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 01:41 | Κασσιανή Απ.Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε 
κεφαλαιώδη ζητήματα της 
γονικής μέριμνας όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα 
τις γιγαντώνει καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά 
ασθενής θα υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. 
30 Μαρτίου 2021, 01:45 |  Λέττα ΖωίδουΤο γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε 
κεφαλαιώδη ζητήματα της 
γονικής μέριμνας όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα 
τις γιγαντώνει καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά 
ασθενής θα υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. 
30 Μαρτίου 2021, 00:22 | Νεφέλη ΑδάμηΤο γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε 
κεφαλαιώδη ζητήματα της 
γονικής μέριμνας όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα 
τις γιγαντώνει καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά 
ασθενής θα υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες.  
30 Μαρτίου 2021, 00:15 | ΕΡΙΈΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΤο γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε 
κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις 
αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο 
μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις 
ατέρμονες δίκες. 
30 Μαρτίου 2021, 00:19 | Κατερίνα ΚαπερναράκουΤο γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των 
γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε 
επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν 
πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει 
τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των 
δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν 
προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
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30 Μαρτίου 2021, 00:44 | Ράνια ΑργυροπούλουΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 00:14 | ΙωανναΕίμαι μια αποξενωμένη γιαγιά που τα εγγονάκια μου ζουν πλέον πολλά 
χιλιόμετρα μακριά μου. Ενώ μέχρι και όταν ζούσαν εδώ τα φρόντιζα καθημερινά. Ξαφνικά η μητέρα τους τα πήρε 
μακριά και μάλιστα μετά την τροπολογία του άρθρου 1519. Τα δικαστήρια είναι κλειστά και μέχρι και σήμερα δεν 
μπορούμε να διεκδικήσουμε την επιστροφή τους. Όταν με βλέπει η εγγόνι μου σε βιντεοκλήσεις μου ζητάει 
συνεχώς να γυρίσει στο ΣΠΙΤΙ της. Παρακαλώ βοηθήστε να μην αρπάζονται τα παιδάκια σε μια νύχτα και να 
αποξενώνονται από τον άλλο γονέα ξαφνικά είναι ότι χειρότερο υπάρχει για τη ψυχούλα τους. 
30 Μαρτίου 2021, 00:32 | ΔημήτρηςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
30 Μαρτίου 2021, 00:57 | Γουναράς Άγγελος«Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση»Με το προηγούμενο νομικό 
πλαίσιο οι μητέρες στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έπαιρναν το παιδί όσο μακριά ήθελαν και οι 
πατεράδες πολλές φορές αναγκάζονταν να συμφωνήσουν γιατί γνώριζαν ότι δε θα είχαν τύχη στο δικαστήριο το 
οποίο και μπορεί να απέφευγαν ώστε να μην προξενηθεί περισσότερη ταραχή στη διασπαζόμενη οικογένεια. Οι 
περιπτώσεις που το δικαστήριο θα επέτρεπε στη μητέρα να αποσπάσει εν τέλει το παιδί από τον τόπο κατοικίας 
όπου πέρασε τα περισσότερα χρόνια είναι αρκετές και με δυσμενείς συνέπειες για το παιδί και εν τέλει και για τα 
υπόλοιπα μέρη της οικογένειας.Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ήδη υπάρχοντες νόμους της ΕΕ και την ήδη 
υπάρχουσα κοινοτική οδηγία CM/Rec (2015)4 που χαρακτηρίζει παράνομη την αλλαγή κατοικίας του παιδιού με 
απόφαση μόνο του γονιού που έχει την επιμέλεια.Η νομοθετική αυτή ρύθμιση θα πρέπει να μπορεί να διορθώσει 
και παρελθούσες αδικίες αυτής της φύσης εαν είναι στο συμφέρον του παιδιού.Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να 
διευκολύνει τους γονείς που βρίσκονται μακριά λόγω εργασίας να μπορούν να μεταφερθούν στο ίδιο ή κοντινό 
μέρος για την ομαλότερη ανατροφή του παιδιού και την ψυχολογική και οικονομική ισορροπία όλης της 
οικογένειας. 
30 Μαρτίου 2021, 00:58 | Ευθυμια ΛεμονιδουΑρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας  
29 Μαρτίου 2021, 23:35 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
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αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 

29 Μαρτίου 2021, 23:21 | Θοδωρής Μαντάς➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 23:19 | Σ’ ΠΠροφανώς και δυο άνθρωποι που μπορούν να συνεννοηθοτν μπορούν να ασκήσουν 
από κοινού την επιμέλεια ενός τέκνου. Προφανώς και οι περιπτώσεις αυτών των διαζευγμένων θα λυθούν με το 
θεσμό της διαμεσολάβησης. Στη δικαστική λύση θα καταφύγουν περιπτώσεις οι οποίες ούτως η άλλως δε 
μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν ή να συμφωνήσουν και σε πολύ απλά θέματα. Μήπως η 
κοινή άσκηση επιμέλειας θα οδηγεί σε δικαστικές διαμάχες για καθετί στην καθημερινότητα του παιδιού, πράγμα 
που δεν είναι ούτε εποικοδομητικό και που θα οδηγήσει σε έναν όγκο δικαστηρίων κοινώς σε ένα φαύλο κύκλο. 
Δε θεωρείτε πιο σωστό να ενισχυθούν κοινωνικές υπηρεσίες με παιδοψυχολόγους,παιδοψυχιατρους, 
κοινωνικούς λειοτυργους που θα μπορούν να εκτιμήσουν την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού κατα 
περίπτωση, τις δυνατότητες και τις προθέσεις ενασχόλησης με το παιδί του κάθε γονέα ώστε να αντιμετωπιστεί 
κάθε διαζευγμένη οικογένεια και κάθε παιδί κατα περίπτωση? «Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση 
της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του 
τέκνου.» Ο γονέας ο οποίος δεν ασκεί την επιμέλεια με ποια δικαιοδοσία θα αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες 
για την περιουσία του τέκνου? Για το πρόσωπο του τέκνου κατανοητό, ένας πατέρας η μια μητέρα από 
ενδιαφέρον, εφόσον όμως δε διαχειρίζεται ο ένας η ο άλλος την περιουσία του για ποιο λόγο να ζητά 
πληροφορίες? Φανταστείτε έναν γονιό που έχει εγκαταλειψει ένα τέκνο, δεν έχει συνεισφέρει με κανέναν τροπο 
στην ανατροφή του όσον αφορά το οικονομικό μέρος να έρχεται σε κάποια φάση της ζωής του παιδιού να ζητά 
πληροφορίες για την περιουσία του παιδιού. 
29 Μαρτίου 2021, 23:03 | Μαρία Καπερώνη Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 23:41 | Γιωτα Λάουρα Μόνο ως απαγωγή μπορώ να θεωρώ την αυθαίρετη μετακίνηση σε άλλο 
τόπο ενός γονέα που παίρνει μαζί το παιδί. Είναι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς συμφωνία από κοινού 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής 
29 Μαρτίου 2021, 23:17 | Αλεξανδρα1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο 
επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 
από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και 
ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση.2. Ανατρέπει 
την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την 
εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από 
το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς 
(«ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το 
συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, 
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ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα 
από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για 
ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή 
θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών.3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά 
με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με 
αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας 
τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί.4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης.5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών.6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης.7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα:1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
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δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση.8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν.9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 
10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και 
με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη 
για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε 
συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ. 
29 Μαρτίου 2021, 23:41 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. 
Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί 
η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια.Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό ανηλίκου η ποινική διαδικασία 
διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις όπου ο γονέας που εγκληματεί 
σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» 
ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία 
θα μένει απαθής. 
Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας 
την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή 
στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 
ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την 
κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και 
υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της 
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διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά 
δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον οικονομικά ασθενέστερο γονέα για 
λογαριασμό του παιδιού.Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά στους παππούδες και τις γιαγιάδες, 
καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της 
γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων που αφορούν την επικοινωνία των 
παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που το ανατρέφει.Το νομοσχέδιο αυτό 
εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας.Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Το 
αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε πλήρη και ολοκληρωτική 
αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
29 Μαρτίου 2021, 23:10 | Δημήτρης Καραβασίλης Το άρθρο 1519 θα πρέπει να αλλάξει ως εξής:Για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο ιδίως την επιστροφή στο τόπο της νομίμου κατοικίας του, ακόμα και αν αυτό θα απαιτήσει αντιστροφή της 
επιμέλειας ή της συνεπιμέλειας. 
29 Μαρτίου 2021, 23:34 | ΠΑΝΤΕΛΗΣΝα αντικατασταθεί ως κατωτέρω ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ 
ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
29 Μαρτίου 2021, 23:12 | Γιώργος ΛαγακηςΜόνο ως απαγωγή μπορώ να θεωρώ την αυθαίρετη μετακίνηση σε 
άλλο τόπο ενός γονέα που παίρνει μαζί το παιδί. Είναι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς συμφωνία από 
κοινού ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής 
29 Μαρτίου 2021, 22:55 | MHTSOS Να αντικατασταθεί ως κατωτέρω ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, 
ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
29 Μαρτίου 2021, 22:27 | DHMHTRAKIS Να αντικατασταθεί ως κατωτέρω ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, 
ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
29 Μαρτίου 2021, 22:52 | Μαριζα Κυριλλου Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
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μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας 
29 Μαρτίου 2021, 22:37 | ΔΠΟι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της 
άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσηςΕπίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.»29 Μαρτίου 2021, 22:08 | Ευα 
ΠαπαΤο μοντέλο της εναλλασσόμενης κατοικίας δεν λαμβάνει υπόψη το συμφέρον του παιδιού για το οποίο 
υποτίθεται κόπτεται. Από ένα βρέφος ή μικρό παιδί δεν υπάρχει νόημα να ζητήσει ένα δικαστήριο τη γνώμη του 
γιατί απαιτείται ανάλογη ωριμότητα και να κατανοεί το ίδιο το παιδί το συμφέρον του. Η χρονική κατανομή η 
αλλαγή κατοικίας για ένα ανήλικο μπορεί να οδηγήσει σε αποδιοργάνωση του ανηλικου Όχι επειδή οι γονείς δεν 
είναι σωστοι αλλά επειδή ο καθένας Θα ζητάει διαφορετικά πράγματα από το παιδί Δεν θα έχουμε συνεπιμέλεια 
αλλά χωριστα διηρημένη επιμέλεια που θα ασκείται από δύο γονείς αναγκαστικά και εχθρικα. Συνεπιμέλεια 
νοείται αποκλειστικά ως συναινετική.Ενώ η συναίνεση προϋποθέτει την μη άσκηση ψυχολογικής πίεσης και την 
απουσία οικονομικών και λοιπών εκβιασμών. Κυρίως γονείς προθυμους να συνεργαστούν.Στον δεικτη ισότητας 
των φυλων οπως καταδυκνειουν τα προσφατα στοιχεία του ευρωπαϊκού ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων 
η χώρα ας καταλαμβάνει τηντελευταια θέση ανάμεσα σε 28 χώρες Τηνπρώτη θέση καταλαμβάνει η Σουηδια που 
αντιμετωπίζει ισότιμα τα εμφυλα ζητήματα  
29 Μαρτίου 2021, 22:24 | Αβραάμ Λ. Μονομερής, από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, 
δίχως την έγγραφη συμφωνία και των δύο γονέων, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 22:39 | Σταυρος ΚριτσαςΝα απαιτείται έγγραφη συμφωνία των γονέων ή οριστική δικαστική 
απόφαση μετά από αίτηση ενός εκ των 2 γονέων. Από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, 
χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος να λογίζεται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
29 Μαρτίου 2021, 22:17 | Άννα Χ.‘Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 22:25 | Μιχάλης‘Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 

29 Μαρτίου 2021, 22:21 | Ελένη Μήτρου➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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29 Μαρτίου 2021, 21:35 | Νικόλαος Κουλούρης➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθισ́ταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής άσκησης (…) 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
29 Μαρτίου 2021, 21:55 | Πετρος κακαλτσης‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 

29 Μαρτίου 2021, 21:36 | Νικόλαος Κουλούρης➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
29 Μαρτίου 2021, 21:45 | ΟΣΤΓ Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών 
και κάθε μέλους της οικογένειας πρέπει να αποτελεί τη βάση μιας υγιούς οικογενειακής ζωής, μιας υγιούς 
ανάπτυξης των παιδιών, ακόμα και μετά το διαζύγιο των γονιών τους. Το συμφέρον και η ανάπτυξη του παιδιού 
σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον που ζει και το περιβάλλον διαμορφώνεται 
και από τους γονείς, αλλά και από τους νόμους της πολιτείας, οι οποίοι πρέπει να δημιουργούν ένα ασφαλές 
περιβάλλον όπου παιδιά και μητέρες / γονείς δεν θα απαξιώνονται, δεν θα κακοποιούνται, δεν θα απειλούνται. 
Το προτεινόμενο σ/ν δεν εξασφαλίζει την αρμονία της οικογένειας, δεν εξασφαλίζει την ψυχική ισορροπία του 
παιδιού. Το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο είναι από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη, με παιδοκεντρικό χαρακτήρα 
και υπέρ της ισότητας των φύλων. Είναι απόλυτα σύμφωνο προς το Σύνταγμα και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
και κατοχυρώνει πλήρως τα δικαιώματα των γονέων σε εξίσου επιμέλεια, κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας. 
Δυστυχώς το προτεινόμενο σ/ν όχι μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και πρακτικό στην προοδευτική και 
παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική 
νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί ασάφειες και αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες 
ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει, ενώ είναι επικίνδυνο από την άποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς 
αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του 
οικογενειακού μας δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και 
καθιστούσε το οικογενειακό μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού 
τύπου ρυθμίσεις, για την εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, 
αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, 
παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα 
από διεθνείς συμβάσεις (ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό 
τεκμήριο του 1/3 του χρόνου του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει 
καταλυτικά τη κρίση του φυσικού δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Δυστυχώς το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία 
αντίθεση με σωρεία διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της 
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Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των 
γυναικών κτλ. Δυστυχώς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέκαμψε το πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε (Επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με 
δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς επιστημονικούς φορείς.Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην 
οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα 
29 Μαρτίου 2021, 21:06 | ΦΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 

29 Μαρτίου 2021, 21:27 | Κωνσταντίνος Μήτρου ➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας 
τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 21:18 | Μάκης ΚουρτηςΤο παιδί, λένε οι αποξενώτριες ¨μητέρες¨ δεν είναι βαλίτσα!! Και μετά 
παίρνουν αυτό το παιδί, ως βαλίτσα και αλλάζουν τον τόπο διαμονής, αυθαίρετα. Να γίνεται με σύμφωνη γνώμη 
ή οριστική δικαστική απόφαση. Μονομερής από ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής είναι και να προστεθεί 
ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
29 Μαρτίου 2021, 21:38 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 21:59 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 21:05 | Ελισάβετ ΚουκουρακηΤι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί και φεύγει 
στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν υπάρχει 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν κακή άσκηση 
γονικής μέριμνας 

29 Μαρτίου 2021, 21:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΚΟΣ➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 21:57 | Βασίλειος ΑλεξιάδηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
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τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 21:07 | Ασπα Κορμπαπαναγιωτη Δεν είναι δυνατόν ένας γονέας να παίρνει το παιδί και να 
φεύγει. Να απαιτείται λοιπόν προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Η κατά μόνας ενέργειές δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 21:45 | Μπουρελακου ΑλεξανδραΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 20:45 | Κακαβακη ΑιμιλιαΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
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Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 

29 Μαρτίου 2021, 20:09 | Μανώλης Χατζής➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 20:04 | Βασίλειος ΚοντογιάννηςΑρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας 
29 Μαρτίου 2021, 20:37 | Ευανθία ΑθανασίουΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 20:43 | Χρήστος ΑθανάσακοςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
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29 Μαρτίου 2021, 20:33 | Στυλιανός ΚοντακηςΔεν πρέπει κανένας γονέας να παίρνει τα παιδιά και να φεύγει λες 
και είναι το κινητό τους τηλέφωνο! Να απαιτείται έγγραφη συμφωνία των γονέων ή οριστική δικαστική απόφαση 
μετά από αίτηση ενός εκ των 2 γονέων. Από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, χωρίς να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος να λογίζεται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
29 Μαρτίου 2021, 20:05 | Παναγιώτης Αδαλόπουλος Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 20:01 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣΗ από κοινού λήψη αποφάσεων 
αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα 
του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού 
διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα 
προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των 
γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν 
εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσηςΕπίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο 
κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής διαταγής. 
29 Μαρτίου 2021, 20:52 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ.Άρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά ζητήματα. Να 
προστεθεί:Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας τους. Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την μεταβολή της κατοικίας 
29 Μαρτίου 2021, 20:34 | Αναστάσιος Αγγελου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
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29 Μαρτίου 2021, 20:28 | ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΟΝΕΑΣ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΡΩ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ 
.ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
29 Μαρτίου 2021, 20:13 | Παναγιώτης ΑγγελιδηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 20:28 | Βασιλειος ΚολωκαςΠως είναι δυνατόν να επιτρέπει το κράτος σε έναν γονέα να κάνει 
αρπαγή του παιδιού και να στερεί από τον άλλο γονέα την δυνατότητα να το μεγαλώνουν μαζί;;;; Χωρίς σύμφωνη 
γνώμη η οριστική δικαστική απόφαση δεν πρέπει να γίνεται. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι μονομερείς 
ενέργειες 
29 Μαρτίου 2021, 20:20 | Ελευθερία M,**Η Γαλλία αφαιρεί την επικοινωνία από την πρώτη στιγμή της ποινικής 
δίωξης, ο Μητσοτάκης κι ο Τσιάρας ζητάνε «αμετάκλητη» απόφαση**Η Γαλλία νομοθετεί αναστολή του 
δικαιώματος γονικής μέριμνας και επικοινωνίας του κακοποιητή με το παιδί, από την πρώτη στιγμή της Ποινικής 
Δίωξης. Την ίδια στιγμή, ο Τσιάρας και ο Μητσοτάκης καταθέτουν ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο, μέχρι 
την «αμετάκλητη» απόφαση, δηλαδή μέχρι την χρονοβόρα και πολυδάπανη απόφαση του Άρειου Πάγου, ο 
κακοποιητής θα μπορεί να παίρνει το παιδί μέχρι και 1/3 του συνολικού χρόνου.Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική 
Βουλή ψήφισε το Ν. 2020-936 με σκοπό την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. (link1)Σε αυτό το 
νόμο προβλέπονται -ανάμεσα σε άλλες σημαντικότατες διατάξεις- οι παρακάτω, που σχετίζονται με την 
επικοινωνία γονέα – παιδιού.Εκ του νόμου αναστέλλεται προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας και το 
δικαίωμα επικοινωνίας σε περίπτωση ποινικού αδικήματος από γονέα στον άλλο γονέα ή στο παιδί, από την 
άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να χρειάζεται ειδική μνεία του 

ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή.🎯Πριν την άσκηση ποινικής δίωξης, μπορούν ο ανακριτής ή το 
δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσουν, με αιτιολογημένη απόφαση, σχετικά με την αναστολή του δικαιώματος 

που έχει το υπό εξέταση άτομο ως προς την επικοινωνία και διαμονή με το ανήλικο παιδί του.🎯Δικαίωμα 
διαμονής στη συζυγική στέγη στον σύζυγο που δεν είναι ο δράστης της άσκησης βίας, ακόμη κι αν έχει φιλοξενηθεί 
προσωρινά σε άλλη κατοικία, όπως σε καταφύγιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανάληψη ευθύνης για τα έξοδα που 
σχετίζονται με αυτό το προσωρινό καταφύγιο μπορεί να επιβαρύνουν τον βίαιο σύζυγο. Τα ίδια ισχύουν για 
συντρόφους που συγκατοικούσαν με σύμφωνο συμβίωσης ή χωρίς σύμφωνο. Με αυτόν τον τρόπο, το θύμα της 
ενδοοικογενειακής βίας, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για εγκατάλειψη συζυγικής στέγης, και παύει το ζήτημα της 
κατοικίας να είναι αποτρεπτικός λόγος ως προς την απόφαση καταγγελίας της βίας.Η αιτολόγηση της παραπάνω 
νομοθετικής ρύθμισης ήταν «Στη Γαλλία, κάθε χρόνο συμβαίνουν 120-150 γυναικοκτονίες. Στη Γαλλία 

περισσότερες από 220.000 γυναίκες είναι θύματα βίας και 170.000 παιδιά είναι παρόντα σε αυτή τη βία».✊Την 
παραπάνω απόφαση της βουλής επηρέασε η έκθεση με θέμα τη βία κατά των γυναικών (link2) που είχε κατατεθεί 
στη Γαλλική βουλή λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2020, από επιτροπή γυναικείων οργανώσεων.Η 
έκθεση αυτή ανέδειξε, μετά από είκοσι χρόνια εφαρμογής της Coparentalité (υποχρεωτικής συνεπιμέλειας), ότι 
«οι μισές γυναικοκτονίες έγιναν μπροστά σε μικρά παιδιά και με αφορμή τη τακτική επίσκεψη και φιλοξενία του 
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πατέρα». Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης του 2009 από το Παρατηρητήριο Βίας του περιφερειακού 
συμβουλίου του διαμερίσματος Seine-Saint-Denis που αφορούσε 24 γυναικοκτονίες που έγιναν τη περίοδο 2005 
έως 2008.Τέλος, στα συμπεράσματα της έκθεσης ήταν ότι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια είναι συχνά για τον πρώην 
σύντροφο το μέσο άσκησης εξουσίας και συνιστά νέα μορφή άσκησης βίας στο θύμα του. Το δικαίωμα επίσκεψης 
και φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και τα παιδιά μεγάλο ρίσκο, θέτει τις γυναίκες 
θύματα βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους και κάποιες φορές τις εκθέτει σε αυτόν χωρίς καμία 
απολύτως ασφάλεια.Ο Μητσοτάκης κι ο Τσιάρας ζητάνε αμετάκλητη απόφαση για να μας πιστέψουν, για να 
προστατέψουν εμάς και τα παιδιά.Εμείς απαντάμε #ΑμετάκληταΟΧΙ σε αυτό το ν/σ! Περιγραφή εικόνας για τυφλά 
άτομα: Φωτογραφία γυναικών που κρατάνε δίπλα στα πρόσωπά τους, ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τα 
πρόσωπά τους με τα σημάδια της βίας. Από κάτω γράφει «H Γαλλία αφαίρεσε 30/7/20 την επικοινωνία με το τέκνο 
από την πρώτη στιγμή άσκησης ποινικής δίωξης για ενδοοικογενειακή βία. Μητσοτάκης και Τσιάρας ζητάνε πρώτα 
αμετάκλητη καταδίκη! #ΑμετακληταΟΧΙ» 
29 Μαρτίου 2021, 20:48 | Βαρβαρα Κολαιτου Κάποιες ¨κυρίες¨ λένε ότι το παιδί δεν είναι βαλίτσα. Και μετά το 
προσβάλουν αφού παίρνουν αυτό το παιδί, ως βαλίτσα και αλλάζουν τον τόπο διαμονής, αυθαίρετα. Να γίνεται 
με σύμφωνη γνώμη ή οριστική δικαστική απόφαση. Μονομερής από ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
είναι και να προστεθεί ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
29 Μαρτίου 2021, 20:40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣΆρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά 
ζητήματα. 
Να προστεθεί:Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας τους. 
Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την μεταβολή της κατοικίας 
29 Μαρτίου 2021, 20:28 | dimitra«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τεκ́νου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 19:50 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΚΥΡΙΑΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 19:31 | Ορεστης ΚλεισιουνηςΤι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί και φεύγει 
στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν κακή άσκηση γονικής 
μέριμνας. Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν υπάρχει προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση. 
29 Μαρτίου 2021, 19:02 | Καίτη ΚουμαντζιαΆρθρο 12Η δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία 
τετελεσμένων: π.χ. μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα 
πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα.Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί 
την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν 
μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγής της 
παραγράφου 2 του Άρθρου 8:· «(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
29 Μαρτίου 2021, 19:48 | ΚΟΚΟΛΗΣ ΚωνσταντίνοςΔεν μπορεί να αλλάζουν οι κατοικίες των παιδιών χωρίς 
συμφωνία των γονέων ή χωρίς οριστική δικαστική απόφαση. Δεν μπορεί δηλαδή τα παιδιά να στερούνται τον ένα 
τους γονέα και ο ένας γονέας να στερείται τα παιδιά του με απλές αποφάσεις ασφαλιστικών που παίρνονται «στο 
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πόδι» ή «στο γόνατο», ‘όπως συνηθίζεται να λέγεται. Για αυτό θα πρέπει να αλλάξει ως εξής: «Για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενηοριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς.Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.» 
29 Μαρτίου 2021, 19:08 | Αλέξανδρος ΕλευθερίουΕίμαι παππούς και λατρεύω την εγγονή μου. Μην αντέχοντας 
ούτε σαν ιδέα πιθανή αποχώρησή της από την κοινή μέχρι τώρα πόλη κατοικίας όλων μας αλλά κοιτάζοντας και 
το συμφέρον μιας και δική της επιθυμία είναι να ζει με τους γονείς και τους παππούδες τις ισόχρονα ακόμη κι αν 
χώρισαν οι γονείς της ζητώ την τροποποίηση του παρακάτω άρθρου ως εξής:Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 19:16 | Χριστίνα Ελευθερίου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 19:21 | ΝΙΚΟΣ ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ 
ΕΦΌΣΟΝ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ. ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΝΑ 30 ΧΡΟΝΩΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ 
ΑΛΛΟΥ ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΘΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ? ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ 
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ. ΜΗΝ ΜΠΛΕΧΕΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΣΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΩ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟΙ 
ΣΥΝΤΕΧΝΙΤΕΣ 
29 Μαρτίου 2021, 19:28 | Χάιδω ΕλευθερίουΩς γιαγιά που υπέρ αγαπώ την εγγονή μου αποβλέποντας στην 
ευτυχία και το συμφέρον της ζητώ την τροποποίηση του άρθρου ως εξής:Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 19:04 | aris Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του 
Κου Τσιάρα και κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα οικογενειακά 
δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε σωστές αποφάσεις 
και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες δεν αφορούν τον 
κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή οι επόμενες 
εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις 
σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ της 
συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε καμμία 
αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας θα χάνει την γγονική μέριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια 
διατροφές. 
ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ. ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ 
29 Μαρτίου 2021, 19:27 | Στεφανια Κικκιρα Δώστε τέρμα σε όσους λένε ψέματα. Τελικός αποδέκτης σε αυτές τις 
απαράδεκτες ενέργειες είναι τα παιδιά μας. Συμπληρώστε σας παρακαλώ να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας οι αβάσιμες ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
29 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ¨Άρθρο 12‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου, 
τροποποίηση:Για τη δραστική αλλάγη του τόπου διαμονής του τέκνου που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
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συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, χωρίς να συναινεί ο άλλος 
γονέας και δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 18:33 | Θεώνη ΙορδανίδουΗ υποχρεωτικότητα δεν πρέπει να υπαρχει σε όλες των 
περιπτώσεων!Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική!Δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ μιας γυναίκας και 
του κακοποιού της.Μόνο καλό δε θα είναι για το παιδί,γιατί αυτές οι συνήθειες δύσκολα κόβονται οπότε αργά ή 
γρήγορα θα τις επωμιστει το παιδί,δεν μπορεί επίσης να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε μία μητέρα κι εναν 
αδιάφορο πατέρα…δλδ θα τον υποχρεώσει ο νόμος να γίνει μπαμπάς και θα του βάλει τσιπάκι με αισθήματα?Και 
φυσικά δε θα μπώ σε πιο ακραίες κατηγορίες(παιδόφιλους,βιαστές,εξαρτημένους κτλ) Ζητάτε και 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ,είναι δυνατόν?!Οπότε η υποχρεωτική συνεπιμέλεια με νόμο είναι ανέφικτη!!!!!Άλλωστε πιστέψτε 
με,οι περισσότεροι όσων πρέπει την εφαρμόζουν ήδη,συναινετικά οι γονείς και με συνεννόηση!Η 
υποχρεωτικότητα απο μόνη της δεν είναι κάτι θετικό και μόνο στο συμφέρον του παιδιού δεν αποβλέπει! Με 
αυτόν τον τρόπο ,με νόμο για όλους,ισοπεδώνοντας τα πάντα, και θέτοντας όντως σε κίνδυνο το ίδιο το 
παιδί…σημαίνει πώς πολλά πάνε να κρυφτούν κάτω απο το χαλί!!Κάποιοι μπορεί απλά να ήταν «δότες 
σπέρματος» ,να μη θέλουν,ποιός θα τους υποχρεώσει?Μόνο κακό θα κάνουν στο παιδί αν εμφανιστουν από το 
πουθενά,χωρίς να το θελουν πραγματικά!Και να ζητείται η άδειά τους για το αν θα γραφτεί το παιδι 
κολυμβητήριο? Όχι!!!Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική κι έτσι πρέπει να εξετάζεται.Αυτός ή αυτή που θέλει,ας 
το διεκδικήσει κι οι αρμόδιοι ας κρινουν (εξονυχιστικά)!Ναι υπέρ της συναινετικής επιμέλειας!!!Ας μη ζήσουμε 
μεσαιωνικές καταστάσεις!ΟΧΙ Σε αυτό το νομοσχέδιο! 
29 Μαρτίου 2021, 18:39 | Αλέξανδρος Κοίλιας Η δικαστική απόφαση για μεταβολή του τόπου κατοικίας πρέπει 
να είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ καθώς με μια προσωρινή διαταγή δημιουργούνται τετελεσμένα που είναι πολύ δύσκολο να 
αλλάξουν στην κύρια δίκη.Επίσης η μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι 
αποτελεί ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 

29 Μαρτίου 2021, 18:06 | Aνδρονίκη Αθανασίου➢ ‘Αρθρο 12 ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου 
Nα τροποποιηθεί ως εξής :Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 18:50 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ Η Δικαστική απόφαση πότε θα τελεσιδική ? Μετά απο 5 έτη ? πρέπει ι εντός 
6μήνου και αυτό να οριστεί ρητά 
29 Μαρτίου 2021, 17:19 | Κωνσταντίνος Γ ΣερδενέςΣύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 

Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, 
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απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:32 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθεσ́εις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:54 | Θεόδουλη ΑθανασοπούλουΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:49 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. 
Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου 
το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. Ευτυχώς μένουμε στην 
ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , 
ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με δικαστική 
απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 
8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την 
πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω κατά 
γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για το 
παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι 
που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται 
να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 
14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή 
βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. Το νέο 
νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που 
πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!!‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:08 | ΣΠΥΡΟΣ Οι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία 
της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των 
γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό 
ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού 
τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας 
κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή αποξένωσηςΕπίσης δεν νοείται 
απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες όπως αυτή της προσωρινής 
διαταγής.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής1. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει 
κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούναποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται και σε αυτή την 
περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των 
γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, 
εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει 
το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο.» 
29 Μαρτίου 2021, 17:06 | Κωνσταντίνος Σύριος Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:43 | Κωνσταντίνος ΣύριοςΠρόταση. Να ενσωματωθούν τα κάτωθι: Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:42 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣΕγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου.Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση.Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο.Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;;Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονεά μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:40 | Νικόλας Δ. Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
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δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 17:44 | Θοδωρης Αντυπας Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:49 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, νηπιαγωγός στο επάγγελμα και 
την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο 
Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα 
περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:08 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ Το άρθρο αυτό, όπως 
τροποποιείται, αντιφάσκει προς την προηγούμενη γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, σύμφωνα με την 
οποία στην έννοια της επιμέλειας υπάγεται η γενικότερη επίβλεψη του τέκνου, η εκπαίδευση και η επιλογή του 
τόπου διαμονής του. Η εξαίρεση που διαλαμβάνει το παρόν άρθρο, υπάγει τα ζητήματα υγείας, εκτός από τα 
επείγοντα και εντελώς τρέχοντα, καθώς και τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον 
του παιδιού στην υποχρεωτική συμφωνία και των δύο γονέων, και στην περίπτωση μη επίτευξης αυτής της 
συμφωνίας, στην κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1512 ΑΚ, εδ. β’, υποχρεωτική προσφυγή στο δικαστήριο 
για την άρση της διαφωνίας. Αυτή η πρόβλεψη, εκτός του ότι αντιστρατεύεται τη νομοθετικά ισχύουσα έννοια της 
επιμέλειας, θα προκαλέσει πλείστα όσα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως επί παραδείγματι το πώς θα κρίνεται ο 
επείγων σε αντιδιαστολή προς τον τρέχοντα χαρακτήρα και πώς θα διαφοροποιούνται οι αποφάσεις επί 
εκπαιδευτικών θεμάτων σε αυτές που είναι αποφασιστικές και σε αυτές που δεν είναι.Το βέβαιο είναι ότι θα 
δημιουργηθούν τεράστια θέματα φόρτου υποθέσεων των δικαστηρίων, καθώς οι γονείς που δεν έχουν καλές 
σχέσεις και συνεννόηση θα καταφεύγουν σε αυτά, με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια να αντιμάχεται  τις 
αποφάσεις του άλλου γονέα. Κατ’ αποτέλεσμα, ζητήματα καθημερινότητας του παιδιού θα τίθενται σε αναστολή 
μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το δικαστήριο. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια, ο οποίος και φέρει τα οικονομικά 
βάρη της ανατροφής του παιδιού με πενιχρή, πολλές φορές ενίσχυση-διατροφή από τον άλλο γονέα, θα είναι 
υποχρεωμένος/-η να υποβάλλεται σε οικονομικά έξοδα για την συνεχή δικαστική του/της εκπροσώπηση. Τέλος, 
και η διάταξη αυτή, αμφισβητεί το τεκμήριο που έχουν οι αποφάσεις του έχοντος την επιμέλεια γονέα ότι 
λαμβάνονται προς το συμφέρον του τέκνου και οδηγεί στην αποδυνάμωση των διακριτικών του ευχερειών επί 
ζημία τελικώς του συμφέροντος του ίδιου του τέκνου.Περαιτέρω, η πρόβλεψη ότι «για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο» 
αντίκειται προς το ισχύον αλλά και το ίδιο το προτεινόμενο άρθρο 1518 παρ. 1. Σύμφωνα με το τελευταίο, ο έχων/η 
έχουσα την επιμέλεια του τέκνου γονέας μπορεί να προσδιορίζει τον τόπο διαμονής του, εφόσον αυτό το 
δικαίωμα υπάγεται στην έννοια της επιμέλειας του προσώπου. Το ισχύον αλλά και το προτεινόμενο άρθρο 1519 
ΑΚ, εκτός του ότι αντιβαίνουν στη γενικότερη διάταξη του άρθρου 1518 ΑΚ, επιρρίπτουν χωρίς διακρίσεις και 
ειδικότερες προϋποθέσεις (π.χ. μετεγκατάσταση του έχοντος την επιμέλεια γονέα σε άλλη χώρα) και κατά 
παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, στον γονέα που ασκεί την επιμέλεια, ένα βάρος το οποίο όχι μόνον 
νομικώς προσκρούει στην έννοια της επιμέλειας αλλά περιορίζει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα του 
γονέα αυτού στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στο δικαίωμα εργασίας. Είναι σαφές ότι ένας 
γονέας που θα ασκεί την επιμέλεια του παιδιού υπό τους δεκάδες περιορισμούς που θέτει το νομοσχέδιο, δέσμιος 
στην πραγματικότητα της συναίνεσης του άλλου γονέα, δεν θα είναι ήρεμος και ευτυχισμένος και αυτό θα έχει το 
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αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, δηλαδή θα αποβεί εις βάρος και όχι προς όφελος των συμφερόντων 
του τέκνου που διαμένει κατά κύριο λόγο μαζί του. 
29 Μαρτίου 2021, 17:24 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑΕίμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 

29 Μαρτίου 2021, 17:35 | ΜΑΡΙΑ➢ ‘Αρθρο 12«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενηέγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:27 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου . Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 17:22 | Δεσποινα ΑποστολίδουΈχω με δικαστική απόφαση την προσωρινή επιμέλεια των 
τέκνων μας. Ο πρώην άντρας μου ζητάει να έχει επικοινωνία ακόμη και με την κυρία που μου κάνει το σίδερο, 
καθώς έρχεται σε επαφή με τα παιδιά του και να τον ενημερώσω για τη νέα μου διεύθυνση σε περίπτωση που 
μετακομίσω (γενικώς) γραπτώς ένα μήνα νωρίτερα. Φαντάζομαι ότι αν τεθεί τέτοιο θέμα, θα θέλει να εγκρίνει και 
το σπίτι. Τι προβλέπεται για την περίπτωση ενός τόσο παρεμβατικού γονέα; Πώς θα μπορώ να διασφαλίσω την 
ιδιώτικότητα της δικής μου ζωής όταν θα του ανατεθεί η συνεπιμέλεια που αυτή η μανία ελέγχου του μπορώ να 
υποθέσω μόνο ότι θα εκτοξευτεί; 
29 Μαρτίου 2021, 16:34 | Άγγελος Αντονακας Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 16:22 | Ξενοφώντας Ανδρέου Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 16:49 | ΚωσταςΤΟ Ν/Σ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΔΕΝ ΈΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ Π.Χ. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ,ΨΥΧΙΚΗ ,ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ) Ή 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ,Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ 
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ΥΓΕΙΑ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ,Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ,Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ 
ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ,ΑΛΛΑ ΠΟΛΎ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΝ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΚΟΜΗ ΔΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ 1/3 Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ.ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΎ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΨΥΧΙΚΗ 
ΗΡΕΜΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ. -ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ Ν/Σ ΤΟΥ 1983 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ 
ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΙΜΗΘΟΥΝ. -ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΈΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ. -ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΣΑ 
ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΨΥΧΙΚΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΊΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 
ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ,ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Π.Χ.ΠΟΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΘΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Ο ΑΔΎΝΑΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ(ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΕΡΓΟΣ) ΓΟΝΕΑΣ ΘΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΏΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΟΝΕΑΣ. -ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.ΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ «ΔΑΣΚΑΛΕΥΤΕΙ» 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ. -ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ Ν/Σ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ. 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΟΥΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΥΧΑΙΑ. 
ΚΑΝΩ ΈΚΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ. 
29 Μαρτίου 2021, 16:04 | ΑνναΤΟ Ν/Σ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΔΕΝ ΈΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ Π.Χ. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ,ΨΥΧΙΚΗ ,ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ) Ή 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ,Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ,Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ,Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ 
ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ,ΑΛΛΑ ΠΟΛΎ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΝ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΚΟΜΗ ΔΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ 1/3 Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ.ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΎ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΨΥΧΙΚΗ 
ΗΡΕΜΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ. -ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ Ν/Σ ΤΟΥ 1983 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ 
ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΙΜΗΘΟΥΝ. -ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΈΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ. -ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΣΑ 
ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΨΥΧΙΚΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΊΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 
ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ,ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Π.Χ.ΠΟΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΘΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Ο ΑΔΎΝΑΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ(ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΕΡΓΟΣ) ΓΟΝΕΑΣ ΘΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΏΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΟΝΕΑΣ. -ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.ΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ «ΔΑΣΚΑΛΕΥΤΕΙ» 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ. -ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ Ν/Σ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ 
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ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ. 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΟΥΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΥΧΑΙΑ. 
ΚΑΝΩ ΈΚΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:28 | απεξάρτηση τώρα οσοι αμφισβητώντας το δίκαιο των δικαστικών αποφάσεων που 
δίνουν την επιμέλεια των παιδιών στον καταλληλότερο γονέα μήπως θα ήθελαν να μας πουν γιατί δεν την 
διεκδικούν στα δικαστήρια ???..μήπως επειδή δυσκολεύονται να μεταφέρουν καθημερινά το κυπελλάκι τους με 
τα ούρα και να βλέπουν αυτό να πηγαινοέρχετε οπως κανονικα θα επρεπε αντί να πηγαινοέρχονται τα παιδιά τους 
? θα μιλησουμε ποτε ανοιχτα για το ζήτημα των ουσιών και των καταχρήσεων? κακη ασκηση γονικης μεριμνας 
δεν ειναι οταν ο γονεας αναγκαζεται να μετακομισει προκειμενου να βρει δουλεια ή να ακολουθησει την καριερα 
του..κακη ασκηση γονικης μεριμνας ειναι οταν ο γονεας γνωριζει οτι κανενα δικαστηριο δεν θα δεχοταν να δωσει 
συνεπιμελεια σε ενα γονιο που πινει αλκοολ ή καπνιζει χασις ολη μερα εστω και αν εισαι λειτουργικός στα βασικα 
. Αυτο τους αποτρεπει λοιπον απο την διεκδικηση και οχι οι ιδιες οι αποφασεις των δικαστων. Κακη ασκηση 
συνεπιμελειας ειναι να δηλωνεις απορος και να μην καταβάλεις διατροφη την ιδια στιγμη που εβδομαδιαια 
εφοδιαζεσαι καταλληλα τα απαραιτητα για τον εθισμο σου… 
29 Μαρτίου 2021, 16:11 | ΑλεξάνδραΤΟ Ν/Σ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΔΕΝ ΈΓΙΝΑΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Π.Χ. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ,ΨΥΧΙΚΗ ,ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
) Ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ,Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ 
ΥΓΕΙΑ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ,Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ,Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 
ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ 
ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ,ΑΛΛΑ ΠΟΛΎ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΝ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΚΟΜΗ ΔΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ 1/3 Ή ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ.ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΎ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΨΥΧΙΚΗ 
ΗΡΕΜΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ. -ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ Ν/Σ ΤΟΥ 1983 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ 
ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΙΜΗΘΟΥΝ. -ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΈΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ. -ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΣΑ 
ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΨΥΧΙΚΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΊΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 
ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΤΑΝ ΘΑ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ,ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Π.Χ.ΠΟΙΟ ΑΘΛΗΜΑ ΘΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Ο ΑΔΎΝΑΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ(ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΕΡΓΟΣ) ΓΟΝΕΑΣ ΘΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΏΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΟΝΕΑΣ. -ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.ΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ «ΔΑΣΚΑΛΕΥΤΕΙ» 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ. -ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ Ν/Σ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ. 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΟΥΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΥΧΑΙΑ. 
ΚΑΝΩ ΈΚΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ.  
29 Μαρτίου 2021, 16:10 | Γεωργία Αναστασοπούλου Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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29 Μαρτίου 2021, 15:57 | Σοφια Αναστασοπουλου Άρθρο 12Πως είναι δυνατόν να επιτρέπει το κράτος σε έναν 
γονέα να κάνει αρπαγή του παιδιού και να στερεί από τον άλλο γονέα την δυνατότητα να το μεγαλώνουν 
μαζί;;;;Χωρίς σύμφωνη γνώμη η οριστική δικαστική απόφαση δεν πρέπει να γίνεται. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας οι μονομερείς ενέργειες. 
29 Μαρτίου 2021, 15:03 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΤΑΣΑΡΘΡΟ 1519 2.Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..)  
29 Μαρτίου 2021, 15:58 | αθανασιος κροκιδηςΑρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:42 | Τζαντζαρούδη Αναστασία Άρθρο 12Τι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί 
και φεύγει στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν 
υπάρχει προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν 
κακή άσκηση γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:12 | Ευστράτιος ΑγγελακακηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:25 | Γιάννης ΑγαπηδάκηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
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διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 14:31 | ΣΠΥΡΟΣΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:09 | Kostas NtobasΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:17 | Μαυριδου ΑναστασίαΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:34 | Christos‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:25 | Σταυρούλα ΘεοδοσίουΤα παιδιά θέλουν ασφάλεια και σταθερό περιβάλλον. Όχι στην 
εναλλασσόμενη κατοικία σε οποιαδήποτε μορφή. 
29 Μαρτίου 2021, 14:10 | Μαρία Γαβριέλλα ΑναγνωστοπούλουΆρθρο 12Δεν είναι δυνατόν ένας γονέας να 
ΑΡΠΑΖΕΙ το παιδί και να φεύγει. Να απαιτείται λοιπόν προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Η κατά μόνας 
ενέργειές δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:22 | Ρουλα ΤσιρογιαννηΝα τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής: Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 14:49 | Βασίλης ΠλιτσικαςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
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οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 14:43 | Στέλλα‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονεά μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας. Σαν μάνα με 2 παιδιά ρωτάω όλες τις μανάδες, πως θα νιώθετε αν σας περνανε τα παιδιά και 
το δικαίωμα σας θα ήταν να τα βλέπετε κάθε 2ό ΣΚ? Και αν έχεις το δικαίωμα της διανυκτέρευσης!!! 
29 Μαρτίου 2021, 13:36 | Βασίλης ΠαπαςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 13:19 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΑΡΘΡΟ 12Οι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού για την 
ονοματοδοσία, το θρήσκευμα, τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, αλλά και για τη μεταβολή του τόπου 
κατοικίας του και στις περιπτώσεις διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση απόφασης 
όμως, πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού; 
29 Μαρτίου 2021, 13:43 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕΕίμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθεσ́εις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:28 | Μαρια Ψαρα1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
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τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.ΝΑΙ 
στην ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΟΧΙ στους ΕΓΩΙΣΜΟΥΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:01 | Βασίλης ΚοτζιαςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 13:37 | Βασίλης ΚΟΖΟΝΑΚΗΣΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:43 | Βασίλης ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
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διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 13:00 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΈχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!‘Αρθρο 12«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:36 | Εμμανουέλα ΑλεξάκηΆρθρο 12Τι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί και 
φεύγει στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν 
υπάρχει προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν 
κακή άσκηση γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:24 | Βασίλης ΓΚΟΥΜΑΣΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων.Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 13:47 | Βαλλια Γεωργάκη Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
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διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 13:31 | Αλέξανδρος Ρουβάς‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:38 | Βαγγελης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 13:41 | Μαρια Αλεξακη Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 13:04 | Βαγγέλης ΤζιαβολιαςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
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συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων.Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 13:14 | Βαγγέλης ΒαμβουνακηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:38 | Σοφία ΑϊβαζίδουΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:26 | ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:01 | Αργύρης Κυριακός‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
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δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
29 Μαρτίου 2021, 12:19 | Φωτεινή ΑγγελοπούλουΆρθρο 12Τα παιδιά δεν είναι η τσάντα μας. Απαράδεκτο να 
φεύγει γονέας αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική 
δικαστική απόφαση. Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:09 | Αργύρης Κυριακός‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:52 | Δημητρης Ζ.Ειμαι παππους κ βλεπω τα εγγονια μου 5 μερες τον χρονο. Ουτε καν 
εργασιακος λογος δεν υπηρξε για να μετοικησουν τα παιδια.«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:59 | χρυσα Παιρνω τα παιδια μου κ φευγω.. Σαυτη την φραση συνοψιζεται,η παγερη 
αδιαφορια απεναντι στο παιδι μπροστα στο προσωπικο συμφερον του γονιου που δεν εχει ουσιαστικο λογο να 
παρει τα παιδια 100δες χλμ. μακρυα,καταδικαζοντας τα να μεγαλωσουνε χωρις τον αλλον γονιο.«’Αρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:07 | Μάρθα ΑγγελιδηΆρθρο 12Μόνο ως απαγωγή μπορώ να θεωρώ την αυθαίρετη 
μετακίνηση σε άλλο τόπο ενός γονέα που παίρνει μαζί το παιδί. Είναι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς 
συμφωνία από κοινού ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής.  
29 Μαρτίου 2021, 12:51 | Μαρία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:26 | Βαγγέλης Κυριακός Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθεσ́εις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:58 | Αριστοτέλης ΔασκαλακηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:54 | Καλλιοπη ΑγγελακακηΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 12:49 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΣ Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
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Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το  δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:57 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:16 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων.Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:13 | Μαρια ΓανωσηΠρεπει να γραφτει οριστικη αποφαση οχι απλα αποφαση. Για το 
συμφερον των παιδιων. Ειναι πολυ σοβαρη η διαφορα. Σας ευχαριστω περιμενω κατανοηση απο τον Υπουργο. 
29 Μαρτίου 2021, 12:12 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
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του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:16 | Δήμητρα ΑγγελακακηΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:05 | Αντώνης ΣτυλιανακηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 11:59 | Αντώνης ΠΕΤΡΑΚΗΣ Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 11:37 | ΑΝΝΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗ Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
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μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.  
29 Μαρτίου 2021, 11:44 | Ανδρέας Μαρκακης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 11:19 | Ανδρέας ΑλεξανδρακηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
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Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 11:54 | ARISΚύριε Υπουργέ βλέπω σε ποσοστό αληθινών δημοσιεύσεων η πλειονότητα ανδρών, 
γυναικών παππούδων γιαγιάδων να ζητάνε αλλαγή του νομοσχέδίου και τροποποίηση την νομοθέτησης της 
Νομολογίας που επιδιώκετε, οι δε αληθινές δημοσιεύσεις ζητάνε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. πανευκολο να εξακριβωθεί 
χωρίς να εισαι ειδικόςΓια υπεράσπιση του νομοσχεδίου του οποίου ουδεμία σχέση έχει με ισότητα γονέων, 
ισότητα βαρών , κοινή ανατροφή βλέπουμε ονόματα συνήθως με την ίδια σύνταξη λόγου να μιλάνε γιααντρες 
βιαστες (οι κυριες μετα το διαζύγιο το πήραν χαμπάρι)για αντρες κακοποιητές ανηλίκων (το χαμόγελο του παιδιου 
σε έκθεση του για το 2020 τα αντίθετα ακριβώς λέει, διπλάσιο ποσοστό καταγγελιών για κακοποιήσεις παιδιών 
απο την μητέρα σε σχέση με των πατεράδων)για κακοποιήσεις γυναικών, υποννοώντας ότι όλος ο αντρικός 
πληθυσμός στην Ελλάδα ειναι κακοποιητές. (παλι μετα το διαζύγιο τον πηραν χαμπάρι ασχετως αν ειχαν σχέση 
δεκαετίες, η διατροφάρα πρέπει να χτιστεί σε γερά θεμέλια) Επειδή είναι στημένο καλά το όλο οικοδοήμημα της 
μη ψήφισης συνεπιμέλειας, επειδή τα φθηνά κόλπα απευθύνονται σε χαμηλής νοημοσύνης άτομα, γεγονός που 
προσβάλει τους ψηφοφόρους της Κυβέρνησης .Σας ενημερώνω ότι έχει γίνει σκοπός της ζωής μας η απόδοση 
δικαίου και η τιμωρία των ενόχων για αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων.  
 
29 Μαρτίου 2021, 11:31 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π.  ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:24 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΩΣΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής 
αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον 
τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που 
επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με 
το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας 
του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή 
εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 11:58 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΚΟΣ Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθεσ́εις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 11:32 | Αλέξανδρος ΧριστοπουλοςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
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άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 11:14 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΙΝΤΙΝΤΟΓΛΟΥ ‘Άρθρο 1519Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 11:27 | Αλέξανδρος ΧατζηπαναγιωτηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
. Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 11:39 | Αλέξανδρος Κτιστακης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
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να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 11:53 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 11:10 | Ελένη Ιατρίδου Κύριε Τσιάρα Ως μητέρα θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2021 Τα παιδιά να 
ανατρέφονται αποκλειστικά από τον ένα γονέα. Έως σήμερα ο πατέρας αντιμετώπιζεται ως επισκέπτης στη ζωη 
του παιδιου του. Έχω ένα γιο και δεν θα ήθελα κάποια στιγμή ως γιαγιά να μην έχω καμία επαφή από τα εγγόνια 
μου και να ζουν αποξενωμενα.Ισότητα και στα δύο φύλα και μεταξύ των γονέων.Ισο χρόνο και για τους δύο γονείς. 
Κοινή επιμέλεια. Εναλλασσόμενη κατοικια. Τόπος κατοικίας του παιδιου, η τελευταία κοινή κατοικία πριν το 
διαζυγιο. Για να σταματήσει επιτέλους η αρπαγή ανηλίκων από τον ένα γονέα. Αυστηρές ποινές για την 
αποξένωση. 
Βγάλτε ένα νομό χωρίς ασάφειες για το καλό των παιδιών και για τις επόμενες γενιές. 
29 Μαρτίου 2021, 10:43 | Ακης ΜαυρακηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 10:08 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Έχω να προτείνω την εξής προσθήκη  ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
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συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Ενέργειες που αντιτίθενται στο παρόν συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:33 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚύριε υπουργέ είμαι μητέρα δύο υπέροχων αγοριών. Με 
το σύζυγό μου έχουμε χωρίσει εδώ και ενάμιση χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καθόλου υπέρ της 
συνεπιμέλειας στην αρχή. Όμως μετά από ένα διάστημα κατάλαβα ότι είναι το καλύτερο. Και δεν μιλάω για εμάς. 
Αλλά για τα παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ηρεμία στην ψυχούλα τους. Ξέρουν ότι θα έχουν επαφή και 
με τους δύο γονείς.Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τους λόγους που χωρίζει ένα ζευγάρι.αυτό που 
μπορούν όμως να καταλάβουν είναι ότι δεν χάνουν κανέναν από τους δύο.φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν 
δικλείδες ασφαλείας για τους κακοποιητικος γονείς. Όμως αν και οι δύο είναι ικανοί,τότε δεν θεωρώ καθόλου 
σωστό να υπερτερεί ο ένας έναντι του άλλου. Με λίγη μόνο προσπάθεια εμείς τα έχουμε καταφέρει. Φτιάξτε 
σωστά το νομοσχέδιο για να τα καταφέρουν και οι υπόλοιποι.Αναλογιστείτε μόνο αν ήσασταν εσείς στη θέση του 
γονέα (είτε του πατέρα είτε της μητέρας) που δεν θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του παιδιού του,πόσο δύσκολα 
θα νιώθατε.Πιστεύω σε εσάς και στις καλές προθέσεις σας όμως δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτά που 
θεωρείται σωστά θα έρθουν ως νομος.για αυτό σας λέω βάλτε πλάτη για ένα καλύτερο κόσμο μία καλύτερη 
Ελλάδα και παιδιά γεμάτα υγεία και χαρά. 
29 Μαρτίου 2021, 10:33 | Eleni Aslanoglou…..Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:48 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣ Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου . Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 10:52 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 10:20 | Αστέριος Τακίρης Το συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό διατυπώνεται στο ψήφισμα 
2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να ανατρέφεται το ίδιο, ΙΣΟΧΡΟΝΑ και με τους δύο γονείς του. 
Αυτό δεν πρέπει να σταματά όταν υπάρχει διαζύγιο των δυο γονέων. Οι γονείς σταματούν να είναι σύζυγοι, δεν 
σταματούν όμως να είναι γονείς του παιδιού ποτέ. Η βίαιη αποδέσμευση του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού, 
αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο δημιουργίας της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά «υποχρεώνονται» και 
«αναγκάζονται» να ζουν, να αγαπούν και να μεγαλώνουν με τον έναν γονιό. Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική 
κακοποίηση.Όταν δεν συντρέχουν λόγοι απομάκρυνσης του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού (βία, σεξουαλική 
κακοποίηση κτλ) δεν θα πρέπει να υπάρχει αποξένωση του γονέα από το παιδί.Οι παραβατικοί γονείς δεν γίνεται 
να καθορίσουν το νέο νομοσχέδιο, αφού η Συνεπιμέλεια δεν αφορά τους παραβατικούς γονείς.Όταν ο γονέας 
θέλει και μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του, θα πρέπει να του επιτρέπεται να είναι κανονικός 
γονιός με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. και όχι ένας απλός επισκέπτης.Η εποχή που ο πατέρας εργαζόταν και 
η μητέρα καθόταν στο σπίτι, δεν υπάρχει πια. Οι δυο γονείς συμμετέχουν πλέον ενεργά στην εργασία και στο 
σπιτικό τους.Ο παλιός νόμος που σε περίπτωση «ασυμφωνίας» έδινε απλόχερα τα πάντα στην μητέρα, θα πρέπει 
να αλλάξει αφού μόνο κακό έφερε στην κοινωνία, αλλά κυρίως στην ψυχική υγεία του παιδιού.Οι δυο γονείς θα 
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην ανατροφή (μέριμνα και επιμέλεια) του 
παιδιού.Αν οι δυο γονείς «υποχρεωθούν» να καθίσουν και να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού χωρίς η μια 
πλευρά να γνωρίζει ότι τα παίρνει όλα σε περίπτωση ασυμφωνίας, τότε θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο καλό 
στη ζωή του παιδιού.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς έχουν λόγο 50-50 για όλα τα θέματα που αφορούν 
το παιδί.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς είναι ίσοι χωρίς να υπερτερεί ο ένας έναντι του 
άλλου.Συνεπιμέλεια σημαίνει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για τους δυο γονείς.Αν ο ένας γονέας 
εσκεμμένα δεν θέλει συνεργασία, γιατί τα θέλει όλα σύμφωνα με το παλιό νόμο, την στιγμή που ο άλλος γονιός 
είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να προσφέρει στην ανατροφή του παιδιού, τότε να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ να 
συνεργαστεί. Αν η «τεχνιτή ασυμφωνία» συνεχίζεται, αυτό να αποτελεί κακή άσκηση μέριμνας και επιμέλειας του 
παιδιού.Η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ψήφισμα που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού 
να ανατρέφεται το ίδιο από τους δυο γονείς του.Η Συνεπιμέλεια (ή η ίση μέριμνα όπως ανέλυσε ο Υπουργός κος 
Τσιάρας, αν η επιμέλεια ενσωματωθεί στην μέριμνα και δεν υπάρχει διαχωρισμός τους) θα φέρει την ψυχική 
ηρεμία στο παιδί. Με την Συνεπιμέλεια θα σταματήσει να αποτελεί το παιδί λάφυρο και μέσο αντεκδίκησης 
μεταξύ των γονιών και κυρίως θα σταματήσει να εργαλειοποιείται.Το κύριο συστατικό της Συνεπιμέλειας είναι η 
Συν-απόφαση και η Συν-εργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί.Για την πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει το παιδί την δυνατότητα να ανατρέφεται ισόχρονα, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, και από τους δυο γονείς του.Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον γονιό που επιθυμεί 
να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού να μπορεί να είναι όσο γίνεται περισσότερο κοντά στο παιδί του.  Θα 
πρέπει να διευκολύνονται περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση ώστε να βρεθούν κοντά στο 
παιδί τους και να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του.Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και Εναλλασσόμενη Κατοικία 
. Η ίση ανατροφή του παιδιού από τους δυο γονείς προϋποθέτει ίσο χρόνο επικοινωνίας αλλά και εναλλασσόμενη 
κατοικία.Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της απόστασης θα πρέπει να δίνεται ο ανάλογος χρόνος σε 
διακοπές και αργίες στον γονιό που ζει μακριά, ώστε να καλυφθεί το ισόχρονο και να σταματήσει ο γονιός αυτός 
να είναι επισκέπτης στη ζωή του παιδιού του.Οι τρεις “αγχωμένες” ώρες δυο φορές την εβδομάδα και οι 2 
διανυκτερεύσεις τον μήνα δεν αποτελούν επικοινωνία γονέα με το παιδί του, αλλά τον καθιστούν επισκέπτη.Δεν 
γίνεται να συντηρηθούν ή να αναπτυχθούν σχέσεις γονέα και παιδιού με αυτές τις πρακτικές.Ο Ίσος Χρόνος 
Επικοινωνίας και η Εναλλασσόμενη Κατοικία θα φέρει ισορροπία στο παιδί και θα του δώσει όλα τα απαραίτητα 
ψυχικά εχέγγυα για να έρθει ολοκληρωμένο στην κοινωνία ως ενήλικος αργότερα.Το παιδί μπορεί να 
εναλλάσσεται ομαλά στις δυο κατοικίες που θα είναι στον ίδιο δήμο ή σε κοντινή απόσταση. Δεν γίνεται 
“μπαλάκι”. Αντίθετα μπαλάκι μπορεί κάλλιστα να γίνεται όταν αναγκάζεται να πάει επίσκεψη για λίγες ώρες και 
να επιστρέψει, όπως συμβαίνει σήμερα.Ο τρόπος που θα κατανεμηθεί ο ίσος χρόνος θα γίνεται μέσα από την 
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συνεργασία των δυο γονέων, πχ τρεις μέρες στο ένα σπίτι, τρεις μέρες στο άλλο ή μια εβδομάδα στο ένα σπίτι, 
μια εβδομάδα στο άλλο.Η Συνεπιμέλεια σημαίνει δυο ίσοι γονείς. Δεν σημαίνει ένας γονιός και ένας επισκέπτης. 
Ο χρόνος επικοινωνίας θα καθορίζεται από το 1/3 του συνολικού χρόνου για τον κάθε γονιό με βάση να πάνε και 
οι δυο προς το 1/2, εφόσον ο κάθε γονιός θέλει να συμμετέχει. Δεν θα αποφασίζει ο ένας γονιός αν θέλει τον 
άλλον γονιό στην ζωή του παιδιού. Αν η απόσταση δεν επιτρέπει το απόλυτο 50-50 στον χρόνο, αυτός να 
μοιράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας περισσότερο χρόνο στον γονέα που βρίσκεται μακριά σε 
διακοπές και αργίες.Όλες οι επιστημονικές μελέτες συνηγορούν ότι η Συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο επικοινωνίας και 
εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που απαιτείται για την άρτια ανάπτυξη του παιδιού. Δεν υπάρχει καμιά 
μελέτη που να λέει ότι κάνει καλό να αποκόπτεται το παιδί από τον ένα γονιό του μετά το διαζύγιο. Οι εξαιρέσεις 
των παραβατικών γονέων που φυσικά και δεν πρέπει να επιζητούν συνεπιμέλεια, δεν γίνεται να καθορίσουν την 
τύχη όλων των γονέων που θέλουν, μπορούν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού τους.Οι 
μόνες αντιδράσεις για την σωστή αλλαγή του οικογενειακού δικαίου προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες 
οργανώσεις που το προεδρείο τους δεν εκπροσωπεί την άποψη ούτε των μελών τους. Χαρακτηριστικό είναι πως 
ενώ γυναικείες οργανώσεις είναι κατά τις συνεπιμέλειας, υπάρχουν χιλιάδες μαμάδες, γιαγιάδες, θείες, αδερφές 
κτλ που είναι υπέρ της συνεπιμέλειας.Έχει δημιουργηθεί μια ατέλειωτη γενιά χωρισμένων γυναικών που 
στοχεύουν απλά στα χρήματα της διατροφής ενώ πολλές φορές αυτήν δεν την προσφέρουν για την ανατροφή του 
παιδιού για την οποία προορίζεται.Να μην αφεθεί κανένα παραθυράκι στην μητέρα που θέλει να επωφεληθεί της 
διατροφής και δημιουργεί σενάρια ασυμφωνίας για να μην συνεργαστεί.Τα παιδιά καταλαβαίνουν και όπως λέει 
ο λαός μας, όλα εδώ πληρώνονται. Όμως είναι πραγματικά άδικο για τα παιδιά να εργαλειοποιούνται με την 
βοήθεια του νόμου και να χάνουν ουσιαστικά χρόνια της ζωής τους, ζώντας μια συνεχόμενη πίεση.Όταν οι δυο 
γονείς με ίσους όρους βρεθούν σε ένα τραπέζι με την υποχρέωση να τα βρουν για το καλό του παιδιού, τότε θα 
καταφέρουμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνία που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας.Στην αναμόρφωση του 
οικογενειακού δικαίου το παιδί να είναι το κέντρο και όχι το συμφέρον του ενός γονέα.Τα παιδιά καταλαβαίνουν 
αλλά περιμένουν από εμάς τους μεγάλους να πλάσουμε ένα καλύτερο κόσμο για να ζουν χωρίς πίεση, χωρίς να 
εργαλειοποιούνται, χωρίς να αποτελούν λάφυρο.Τα παιδιά θέλουν αγάπη και να νιώσουν ξανά παιδιά!!! 
29 Μαρτίου 2021, 10:47 | ΚΛΕΤΣΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΉ Υπερασπιστειτε το συμφέρον του παιδιού κατά περίπτωση στην 
επιμέλεια και στην επικοινωνία.Υπάρχουν παιδιά που είναι αναγκασμενα στην επικοινωνία χωρίς να το επιθυμούν 
και μαλιστα επικοινωνία επιζήμια _καθε φορα_για την ψυχική τους υγεία ή και τη σωματική ακεραιότητα. 
Υπάρχουν παιδιά που είδη έχουν τρομοκρατηθει από την ειδηση_απειλη του νέου νομοσχεδίου και στην απαίτηση 
ίσου χρόνου.Καμία μητέρα αρνείται την ενεργή συμμετοχή του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών σε υγιείς 
σχέσεις _ μεταξύ γονέων και τεκνων_ μετα το διαζύγιο ή τη λήξη των σχέσεων των 2 γονέων. Το αντίθετο, την 
επιζητεί.Ήδη είναι αδικαιολόγητα πολλές οι περιπτώσεις που πρέπει να απευθυνθεί για βοήθεια και 
συμβουλευτική σε φορείς μια μητέρα μόνο για να κρατήσει ισορροπίες έχοντας να αντιμετωπίσει απειλές, 
απαιτήσεις και συγχρόνως αδιαφορία όταν χρειάζεται πρακτικη υποστήριξη από τον άλλον γονέα.Υπερασπιστειτε 
το συμφέρον του παιδιού κατά περίπτωση στην επιμέλεια και στην επικοινωνία! 
29 Μαρτίου 2021, 10:39 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
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Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 10:27 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ‘Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΙΚΗ 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 10:38 | Γιάννης ΦαήςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 10:07 | Χριστοδουλακης Μιχάλης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 10:19 | Μεκριζής«Άρθρο 1519. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Όταν η επιμέλεια 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου»με ποιό δικαίωμα ο δικαστής ορίζει το όνομα του τέκνου όταν ο ένας γονέας δεν το δέχεται, γιατι η 
πολιτεία επεμβάινει σε θέματα που αφορούν εξ ολοκλήρου την ιδότητα του γονέα. 
Ο Ρόλος του κράτους είναι να δώσει το όνομα στο παιδί μου με σκοπό να με αποξενώσει απο αυτό. Η 
ονοματοδοσία να είναι δικαίωμα και των δύο γονέων, όταν έχουν διαφορά να καλούνται να τα επιλύσουν μόνοι 
τους. οσο διαρκεί η διαφωνία το παιδί να παραμένει ανευ κυρίου ονόματος.Δεν έχετε κανένα δικαίωμα στην 
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ανατροφή και στο πως θα μεγαλώσω τα παιδιά μου, ή πως θα τα ονομάσω. Τόσο το μένος σας κατα των παιδιών 
μας που μπορεί ο γονεάς με την επιμέλεια, συνήθως η γυναίκα να δίνει το όνομα που θέλει με απόφαση εφετείου 
χωρίς να έχει τελεσιδηκήσει.Σύμφωνα με τον Καθηγητή Βασίλη Φθενάκη ο Νομοθέτης θα πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτικός με τις παρεμβάσεις Κρατικών Υπηρεσιών στην οικογένεια. Δεν είναι καθήκον του Κράτους να ορίζει 
το πως οι γονείς θα ανατρέφουν τα παιδιά τους, ούτε να διερευνά την ωριμότητα ή την καταλληλότητα των 
γονέων. Η παρέμβαση του Κράτους στη γονική επιμέλεια επιβάλλεται μόνο όταν υφίσταται αναπόφευκτος 
κίνδυνος για το παιδί ή για έναν γονέα, ο οποίος δεν αντιμετωπίζεται με άλλα μέσα.Εσεις επεμβάινετε σε θέματα 
των παιδιών μου με σκοπό να με αποξενώσετε ψυχικά σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η ονοματοδοσία . Οταν οι 
γονείς δεν συμφωνούν στην ονοματοδοσία το παιδι παραμένει ανευ κυρίου ονόματος ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ Μην 
επεμβάινετε στα οικογενειακά μου. ΕΙΣΑΣΤΕ ΞΕΝΟΙ 
29 Μαρτίου 2021, 10:24 | George Leris Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου…Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας… 
29 Μαρτίου 2021, 10:08 | Σταύρος Ζεμπίλης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου . Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 10:13 | Lefteris M.Ο αδελφός μου σε αντίθεση της δικαστικής απόφασης ασκεί ουσιαστικά 
συνεπιμέλεια. Γιατί ο νόμος να μην τον κατοχυρώνει? Έχω να προτείνω τις εξής προσθήκες στο νομοσχέδιο.   
‘Αρθρο 12 . «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Ενέργειες που αντιτίθενται στο παρόν συνιστούν κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 10:42 | Μαθιουδάκης ΠαντελήςΆρθρο 12 . Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου . Όταν 
η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής 
αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον 
τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που 



3381 
 

επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με 
το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας 
του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή 
εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 10:07 | Mιχαλης ΠαγκαλακηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου 
Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:19 | ΑλέξανδροςΣτο σημείο αυτό ο νόμος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με βάση την 
κοινή και ισότιμη άσκηση γονικής μέριμνας – ανατροφής  
29 Μαρτίου 2021, 10:57 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΙΝΤΙΝΤΟΓΛΟΥ Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητληματα επιμέλειας τέκνου 
Προτείνεται το εξής: 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ 
ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 10:45 | Μανώλης Χατζηδακης Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. 
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Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 09:27 | Άννα Γεωργίου Άρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 09:32 | ΑλεξανδραΑΥΤΌ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΊ. Η 
ΣΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ.ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΈΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ.ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΙ, ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΟΥ ΘΥΤΗ.ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΝΑ 
ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ ΣΩΣΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 
ΛΟΓΩ Covid 19 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΒΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ,ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΉΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟΥ ΤΩΡΑ.ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ,ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 09:29 | Δασκουλίδης ΓιάννηςΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η 
γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της 
μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας 
του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και 
το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον 
του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει 
να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να 
επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
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29 Μαρτίου 2021, 09:28 | ΤΖΕΝΗ ΦΑΊΣ ΙωΆρθρο 12 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου. Όταν η γονική 
μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο 
μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου 
του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει 
αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος 
μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των 
γονέων, είτε οικονομικά, είτε με τη μορφή εναλλάξ μεταβάσεων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 09:03 | Ηλίας Σορολής«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο 
κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του 
τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των γονέων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική 
περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το 
πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 09:09 | Αικατερίνη Σορολή «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 09:52 | ΓεωργιοςΑν η κατοικία στην οποία γεννήθηκε το παιδί είναι ιδιοκτησία του ενός ή και 
των δυο γονέων, αυτή θα είναι και η κατοικία του εως ότου να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση αλλαγής τόπου 
κατοικίας. Αν όχι η αλλαγή αυτή να επιστρέπεται μόνο στα όρια του Δήμου της κατοικίας που γεννήθικε το 
παιδί!Να υπάρξει φυσικά και δυνατότητα αλλάγης των όρων της επιμέλειας του τέκνου στα εως τώρα εκδομένα 
διαζύγια με την εφάρμογη του νόμου. Όλα τα διαζύγια να μετατραπούν σε συνενετικά εάν δεν υπήρχε η όποια 
δικαστική εμπλόκη για ασκηση βιας. 
29 Μαρτίου 2021, 08:40 | ΠάνοςΝα αναγνωριστεί κακή άσκηση της επιμέλειας από κάθε απαγωγέα γονέα. Φτάνει 
πια η αυτόβουλη μετακίνηση των παιδιών. Κανένα παιδί μακρυά από τους γονείς του, και δεν διατρέχει σοβαρός 
λόγος.Επιστροφή των παιδιών στην τελευταία οικογενειακή τους στέγη 
29 Μαρτίου 2021, 07:37 | Σούλα‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 07:19 | Μιλτος ΠΤα παιδια εχουν αναγκη απο την ισοχρονη συμμετοχη και των 2 γονεων, οπως 
και ενα σταθερο τοπο διαμονης.ο «μπαμπακας» ,οπως με λενε τα παιδια μου, πρεπει και οφειλει να ειναι διπλα 
στα παιδια του και οχι αποξενωμενος.Αυτα τα παιδια ειναι το μελλον της χωρας μας. 
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29 Μαρτίου 2021, 07:08 | Ναταλία ΖαχαριάΕίμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα 
παιδιά…!!!‘Αρθρο 12«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 07:58 | Ναταλία ΖαχαριάΕίμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα 
παιδιά…!!!‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 06:52 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕΕίμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια. Πέραν 

των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. 
Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε 
να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς 

τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθεσ́εις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 06:40 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕΕίμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 

χρόνια…!!!Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το 
έτσι θέλω , ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας.Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια 
και αν ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια 
στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…) .  
29 Μαρτίου 2021, 06:02 | Κωνσταντίνος Γ ΣερδενέςΣύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
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η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 04:42 | Παναγιώτης ΚαρδαράςΝα μην μετακινείται κανένας γονέας με το παιδί αν δεν 
συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν υπάρχει προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Μονομερής από ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής είναι και να προστεθεί ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Τα παιδιά δεν είναι 
βαλίτσα, έτσι δεν λένε;;; 
29 Μαρτίου 2021, 04:13 | Γιώτα ΚαράκουΑπαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική δικαστική 
απόφαση. Χωρίς σύμφωνη γνώμη η οριστική δικαστική απόφαση δεν πρέπει να γίνεται. Είναι κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας οι μονομερείς ενέργειες. 
29 Μαρτίου 2021, 04:56 | Μαρία ΚαλαμπαλίκηΟ τίτλος και το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 04:26 | Σταματης ΚακλεαςΝα μην μετακινείται γονέας με το παιδί σε άλλο τόπο αν δεν 
συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν υπάρχει προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να 
σταματήσουν και μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω 
προϋποθέσεις να συνιστούν κακή άσκηση γονικής μέριμνας 
29 Μαρτίου 2021, 03:32 | Φιλιώ ΚαραγιωργηΤι είδους άνθρωπος είναι αυτός που παίρνει το παιδί και φεύγει 
στερώντας του τον άλλο γονέα;;; Δημιουργούνται ανεπανόρθωτες ζημιές στα παιδάκια μας. Να γίνεται με 
σύμφωνη γνώμη ή οριστική δικαστική απόφαση. Μονομερής από ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής είναι 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.  
29 Μαρτίου 2021, 03:07 | Βασιλης ΚαλογεροπουλοςΆρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΑναφορικά με τις περιπτώσεις που απαιτείται 
λόγω περιστάσεων η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, γεγονός το οποίο φυσικά επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, σύμφωνα με τη νέα διάταξη θα απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί όμως προκειμένου να μην υπάρξει χώρος για αυθαίρετες 
ενέργειες, είναι το είδος της δικαστικής απόφασης που θα απαιτείται για να διατάξει το μέτρο αυτό. Φυσικά, κι 
εφόσον πρόκειται για ένα τόσο δραστικό μέτρο, το οποίο είναι ικανό να αναστατώσει, πέραν της καθημερινότητας 
του τέκνου, και το οποιοδήποτε πλάνο συν-επιμέλειας μεταξύ των γονέων, δεν θα μπορούσε παρά να απαιτείται 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση. Αυτό δε, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη διάταξη, καθώς έως και σήμερα σε ουκ 
ολίγες περιπτώσεις δυνάμει προσωρινής διαταγής και μόνο, γονείς πραγματοποιούσαν τη μεταβολή, μόνο κ μόνο 
για να έρθει μετέπειτα η οριστική δικαστική απόφαση που είτε θα ανέτρεπε τα πάντα – οπότε κι απέμενε η ψυχική 
και σωματική ταλαιπωρία του τέκνου – ή για το καλό του τέκνου το δικαστήριο δεν ανέτρεπε την μεταβολή του 
τόπου διαμονής, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτό απαιτούνταν νομικά και ουσιαστικά. Ας μην λησμονείται 
τέλος, πως οι προσωρινές διαταγές και οι εν γένει μη οριστικές αποφάσεις, ρυθμίζουν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ κάποια 
τρέχουσα κατάσταση, κι επομένως δεν αποτελούν τελειωτική αλλά και γενική επί της κάθε υποθέσεως κρίση του 
δικαστηρίου 
29 Μαρτίου 2021, 03:12 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 03:29 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 03:51 | ΟΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 02:28 | ΤΟΜΟΓΛΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 02:39 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 02:17 | Αχιλλέας ΙωάννουΑξιότιμε κύριε υπουργέ. Βοηθήστε μας, σώστε την οικογένεια μας κ 
τις υπόλοιπες ελληνικές οικογένειες. Είμαι παππούς, εγω και η σύζυγος μου, έχουμε να δούμε την εγγόνα μας, 17 
μήνες. Μένουμε στην Ζακύνθο, ο γιος μου στην Αθήνα, Η μητέρα του εγγονού μας, έφυγε από το κοινό τόπο 
κατοικίας τους, την Αθήνα και μετακόμισε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τον νέο φίλο της. Χωρίς τη συγκατάθεση 
του πρώην συζύγου της, του γιου μας. Με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει κάθε επαφή με την εγγόνα μας. 
Ο γιος μας πηγαίνει μια φορά το μήνα και μένει ένα σαββατοκυριακο με το παιδι του στο Ηράκλειο. Το εγγονάκι 
μας κλαιει και θέλει να ειναι μαζί με τον πατέρα της,δε φτάνει ένα Σαββατοκύριακο και μερικές μέρες το καλοκαίρι 
για σωστή ανατροφή. Ο γιος μας είναι σε απόγνωση, η πρώην σύζυγος του, προσπαθεί να τον βγάλει από τη μέση 
και προωθεί το νέο φίλο της, ως μπαμπά του παιδιου. Το εγγονακι μας είναι διχασμενο και με πολλά προβλήματα 
συναισθηματικά. Η εγγόνα μας,μένει με εναν άγνωστο άνδρα στο σπίτι με τη μητέρα της και ο πατέρας, ουτε στο 
τηλέφωνο δεν μπορεί να μιλήσει με το παιδι του κ το μόνο που έχει είναι ένα Σαββατοκύριακο το μηνα και 
δεκαπέντε μέρες το καλοκαιρι και μια βδομάδα χριστουγεννα και Πάσχα. Αλλάξτε σας παρακαλώ το νόμο. 
Απαγόρεψτε να φεύγει ο ένας γονέας χωρίς τη συγκαταθεση του άλλου. Επίσης να έχει αναδρομική ισχύ. 
Τελευταίος κοινός τόπος κατοικίας πριν το διαζυγιο να θεωρείται ο τόπος κατοικίας του τέκνου.Ισο χρόνο και για 
τους δύο γονείς Κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς. Εναλλασσόμενη κατοικια. Αυστηρές ποινες για τη 
γονεϊκή αποξένωση 
29 Μαρτίου 2021, 02:04 | ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΊΣΟΣ ΧΡΌΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΉΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ ΜΕ ΊΣΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ!!! ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΑ ΠΑΙΔΙΆ ΟΤΑΝ ΑΝΑΤΡΈΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 
ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ ΤΟΥΣ!!! 
29 Μαρτίου 2021, 02:59 | Αβραάμ Νεραντζής του ΙωάννηΛέγομαι Αβραάμ Νεραντζής του Ιωάννη.Έχω να 
συναντήσω τις δυο κόρες μου απ τις 28 Μαίου 2018.Εκκρεμεί η επιμέλεια δικαστήριο για την επιμέλεια των 
παιδιών.Διαμένω στη Θεσσαλονίκη και οι κόρες μου στο Δίστομο.Σαν φορολογούμενος πολίτης και αποξενωμένος 
πατέρας ζητώ ίση μεταχείριση από το κράτος και νομοθέτηση ίσοκατανομής χρόνου επικοινωνίας και διαμονής 
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με τα παιδιά μου.Δε θα υποχωρήσω μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη σε μια προφανή εγκληματική ενέργεια να 
χαρακτηριστούν τα παιδιά μου ορφανά.Είμαι ο πατέρας τους και δεν έχει κανένας δικαίωμα να στερήσει τον 
πατέρα από τα παιδιά μου.Θα φτάσω μέχρι το δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Δώστε στους πατεράδες το 
δικαίωμα να υπερασπιστούν τα παιδιά τους.Ευχαριστώ. 
29 Μαρτίου 2021, 02:27 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 02:44 | Αγγελική Ι.Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή δεν υπάρχει 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν κακή άσκηση 
γονικής μέριμνας. Δεν είναι δυνατόν ένας γονέας να αρπάζει το παιδί και να φεύγει! 
29 Μαρτίου 2021, 02:15 | Γιώργος Κ.Για την μεταβολή του τόπου κατοικίας θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση, για να μετακινείται ο ένας γονέας με το παιδί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, άμα ο ένας 
γονέας θέλει και πρέπει να απομακρυνθεί από τον τόπο, το παιδί μπορεί να παραμείνει στον τόπο και στην 
κατοικία με τον άλλον γονέα του. 
Εάν απομακρυνθεί και φύγει με το παιδί ο γονιός χωρίς την σύμφωνη γνώμη και χωρίς να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, θα πρέπει αυτή τη μονομερή στάση να τη συνεκτιμάται το δικαστήριο ή εισαγγελική 
αρχή, ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 02:04 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 02:24 | Φώτ. ΖαμπετάκηςΑπαράδεκτο να φεύγει γονέας αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. 
Αυτό είναι απαγωγή! Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική δικαστική απόφαση. Αυτές οι 
απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας 
29 Μαρτίου 2021, 02:30 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
29 Μαρτίου 2021, 01:56 | Ελενη ΕκιζιδουΝα απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Αυτόνομες 
ενέργειές δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
Τα παιδιά δεν είναι ατομικά μας είδη. 
29 Μαρτίου 2021, 00:54 | Xristina θα τρέχετε τα παιδιά στα δικαστήρια! Ποιανού το συμφέρον σας ενδιαφέρει, 
των παιδιών ή του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια? Τα παιδιά τα ρωτήσατε αν θέλουν να γίνουν μπαλάκι ή αν 
θέλουν ένας δικαστής άγνωστος να αποφασίσει για τη ζωή τους? Είναι επικίνδυνες οι θέσεις που ακούγονται.. Θα 
έχετε μεγάλη και αποκλειστική ευθύνη για τις ζωές αυτών των παιδιών! 
29 Μαρτίου 2021, 00:10 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Σε κάθε περίπτωση μεταβολής του τόπου διαμονής του τέκνου, πρέπει 
να έχει προηγηθεί οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους 
γονείς. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου με απόφαση ενός πρωτοδικείου, θα επιτρέπεται η μετοίκιση του τέκνου, θα 
δούμε φαινόμενα, να μετοικεί ένα παιδί στον τόπο καταγωγής του ενός γονέα και μετα από κάποιο χρονικό 
διάστημα, θα υποχρεώνεται σε επιστροφή του στην αρχική νόμιμη κατοικία του, μετά από απόφαση εφετείου. 
Με αυτό τον τρόπο το παιδί μετατρέπεται σε βαλίτσα, που θα αλλάζει τόπο κατοικίας κάθε δυο χρόνια. 
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29 Μαρτίου 2021, 00:54 | Δημητρης Ο ψυχολογικός καταναγκασμός του τέκνου από τον ένα γονέα μέσω της 
χειραγώγησης χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς και δημιουργώντας εσκεμμένα ψευδείς αναμνήσεις με 
αποτέλεσμα το παιδί να αποξενώνεται από τον άλλο γονέα, αποτελεί κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και 
πρέπει να τιμωρείται! Σας παρακαλω επειγοντως να προστεθει: οι αβασιμες /ψευδεις κατηγοριες και ισχυρισμοι 
εις βαρος του αλλου γονεα καθως κ μεταβολη τοπου διαμονης του τεκνου χωρις την συμφωνη γνωμη του αλλου 
γονεα ειναι ενδειξη κακης γονικης μεριμνας κ αποτελει ενδειξη αφαιρεσης επιμελειας. 
29 Μαρτίου 2021, 00:43 | ΓιώργοςΈχω ένα παιδί και αν χωρίσω με τη γυναίκα μου θα θέλω να συνεχίσει να μένει 
εκείνη γιατί αυτό είναι καλύτερο για το παιδί. Όσα διαβάζω και ακούω από κάποιους ενεργούς μπαμπάδες είναι 
βασισμένα στο μίσος για τις γυναίκες τους και στον εγωισμό και όχι στο τί είναι καλύτερο για το παιδί. Οι μητέρες 
που μεγαλώνουν τα παιδιά μόνες τους και φροντίζουν και αγωνιούν για τα πάντα χρειάζονται την υποστήριξη των 
πατεράδων των παιδιών τους και όχι πόλεμο και απειλές. Ο εκφοβισμός δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα στα 
παιδιά που τον ζουν όπως και η κακή σχέση των γονιών τους. Ας σκεφτούμε όλοι, και ο υπουργός, πώς θα είναι 
πιο ήρεμες ψυχές αυτών των παιδιών- κάτι το οποίο δεν γίνεται αν δεν είναι ήρεμες και οι μητέρες με τις οποίες 
και συνήθως διαμένουν. Οι πατέρες ας επικεντρωθούν στο πως θα έχουν μια ουσιώδη επικοινωνία με τα παιδιά 
τους και πώς θα τα στηρίζουν στην ζωή τους. Όσοι πατέρες έχουν, πολύ κακώς αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος, 
αποκλειστεί ενδεχομένως από τη ζωή των παιδιών τους θα πρέπει να καταφύγουν οι ίδιοι στα δικαστήρια αν δεν 
υπάρχει άλλη λύση, δεν είναι λύση να μοιράζονται τα παιδιά ούτε να εκβιάζονται οι μητέρες. 
29 Μαρτίου 2021, 00:21 | EvaΌποιος έχει την επιμέλεια πρέπει να μπορεί να μετεγκατασταθεί χωρίς 
καθυστερήσεις. Η οριστική δικαστική απόφαση μπορεί να θέλει και ένα χρόνο, αν όχι παραπάνω. Για παράδειγμα, 
μια μητέρα που είναι άρρωστη και πρέπει να πάει να κάνει θεραπεία σε άλλη πόλη, αν κατοικεί σε κάποιο χωρίο, 
και έχει ένα βρέφος το οποίο μπορεί να συνεχίσει να το φροντίζει βέβαια, δεν μπορεί να περιμένει ένα χρόνο. Μια 
μητέρα άνεργη που βρίσκει εργασία σε άλλη πόλη, πολύ συχνό στις μέρες μας και με την ανεργία που υπάρχει. 
Μια μητέρα που ξαναπαντρεύεται και μετακομίζει στην πόλη του συζύγου της, και μπορεί να υπάρχει και άλλο 
παιδί από τον δεύτερο αυτό γάμο. Όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να αφήσουν τα παιδιά στον άλλο γονιό και να 
φύγουν είναι άστοχοι, δεν λαμβάνουν υπόψη τα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν να είναι μαζί με τον γονιό που 
διαμένουν όλη τους τη ζωή ούτε και την επίπτωση που αυτό θα είχε στις ψυχές τους. Το νομοσχέδιο πρέπει να 
λάβει υπόψη όλες αυτές τις περιπτώσεις και να έχει λύσεις. 
29 Μαρτίου 2021, 00:19 | Ιωάννης Μπλετσος«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:06 | Αθανάσιος Σκληβανιτης Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 23:56 | Γιάννης ΜπαρουλάκηςΆρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΑναφορικά με τις περιπτώσεις που απαιτείται 
λόγω περιστάσεων η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, γεγονός το οποίο φυσικά επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, σύμφωνα με τη νέα διάταξη θα απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί όμως προκειμένου να μην υπάρξει χώρος για αυθαίρετες 
ενέργειες, είναι το είδος της δικαστικής απόφασης που θα απαιτείται για να διατάξει το μέτρο αυτό. Φυσικά, κι 
εφόσον πρόκειται για ένα τόσο δραστικό μέτρο, το οποίο είναι ικανό να αναστατώσει, πέραν της καθημερινότητας 
του τέκνου, και το οποιοδήποτε πλάνο συνεπιμέλειας μεταξύ των γονέων, δεν θα μπορούσε παρά να απαιτείται 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση. Αυτό δε, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη διάταξη, καθώς έως και σήμερα σε ουκ 
ολίγες περιπτώσεις δυνάμει προσωρινής διαταγής και μόνο, γονείς πραγματοποιούσαν τη μεταβολή, μόνο κ μόνο 
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για να έρθει μετέπειτα η οριστική δικαστική απόφαση που είτε θα ανέτρεπε τα πάντα – οπότε κι απέμενε η ψυχική 
και σωματική ταλαιπωρία του τέκνου – ή για το καλό του τέκνου το δικαστήριο δεν ανέτρεπε την μεταβολή του 
τόπου διαμονής, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτό απαιτούνταν νομικά και ουσιαστικά. Ας μην λησμονείται 
τέλος, πως οι προσωρινές διαταγές και οι εν γένει μη οριστικές αποφάσεις, ρυθμίζουν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ κάποια 
τρέχουσα κατάσταση, κι επομένως δεν αποτελούν τελειωτική αλλά και γενική επί της κάθε υποθέσεως κρίση του 
δικαστηρίου. 
28 Μαρτίου 2021, 23:25 | Χαριλαος Γκουρπας-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ -ΚΟΙΝΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΗ ΜΟΝΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΩΝ. 
28 Μαρτίου 2021, 23:15 | ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Μ.«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 22:11 | Tina IoannouΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:27 | Μαρια ΚοντογιαννηΚυριε Υπουργε, Συγχαρητηρια για το εργο σας!Παταξτε το 
φαινομενο της γονειακης αποξενωσης!Συχνα ο γονεας που εχει την επιμελεια αλλαζει τοπο κατοικιας με 
αποτελεσμα την αμεση αποξενωση του παιδιου απο τον αλλο γονιο. Αυτη η πραξη θα πρεπει να αποτελει κακιστη 
κ επαισχυντη ασκηση γονικης μεριμνας.Σας ευχαριστω. 
28 Μαρτίου 2021, 21:34 | Κωνσταντίνος Λ.Θα πρέπει να κατοχύρωθει ότι οι δικαστικές αποφάσεις που 
επιτρέπουν την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου είναι τελεσίδικες. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι όταν 
ένας γονέας μεταβάλλει μονομερώς τον τόπο κατοικίας του παιδιού αποτελεί κακή άσκηση της επιμέλειας. 
28 Μαρτίου 2021, 21:55 | Κωστας ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. 
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:07 | ΑνναΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN ΔIAMENEI 
ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA 
XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO TEKNO KAI EXEI THN 
ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. 
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ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. 
28 Μαρτίου 2021, 21:12 | ΑλεξανδραΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. 
ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, 
TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA 
EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME 
ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN ΓONIKH MEPIMNA. 
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. 
28 Μαρτίου 2021, 19:51 | ΑλεξανδραΤο ζήτημα της τροποποίησης του οικογενειακού δικαίου έχει ανοίξει τους 
τελευταίους μήνες, σε μία περίοδο που εξαιτίας της πανδημίας και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που 
βιώνουμε το οικογενειακό εισόδημα έχει πληγεί βαθειά, τα δικαιώματα παιδιών και γυναικών βάλλονται: τόσο με 
την κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω του εγκλεισμού όσο και σε επίπεδο εργασίας με τις 
γυναίκες να φορτώνονται σε μεγάλο βαθμό τα βάρη της τηλεργασίας και της αύξησης της ανεργίας, τα βάρη της 
φροντίδας των παιδιών με κλειστά σχολεία και την φροντίδα των ευπαθών μελών της οικογένειας εν μέσω κρίσης 
του συστήματος υγείας.(Μάλιστα σε καιρο πανδημίας όπου οι πολίτες φοβούνται να κινητοποιηθούν ΛΟΓΩ covid 
19 άλλα και των προστίμων) Η πολιτεία θα πρέπει να προβεί στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος κι ειδικά 
της μονογονεϊκής οικογένειας,σε συνολικές μεταρρυθμίσεις για την γυναικεία ανισοτιμία στους χώρους δουλειάς 
και συνολικά στην κοινωνία. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα χρειάζεται να προβλέπει πρώτα 
και κύρια τη στήριξη της ευάλωτης γονεϊκότητας, τη ολόπλευρη νομική, οικονομική, ψυχοκοινωνική στήριξη των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, γυναικών και παιδιών. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα δε 
μπορεί παρά να στηρίζει και να προωθεί τη συναινετική συνεπιμέλεια και όχι τα οριζόντια και υποχρεωτικά μέτρα 
επιβαλλόμενης συνεπιμέλειας. Δε μπορεί παρά να προβλέπει τη συγκρότηση ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που θα 
στηρίζουν τους γονείς και τα παιδιά, θα προβλέπει την δημόσια και δωρεάν διαμεσολάβηση που δε θα βάζει 
ταξικούς κι οικονομικούς φραγμούς και θα προωθεί την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών. Δε μπορεί παρά 
να προβλέπει τη συγκρότηση οικογενειακών δικαστηρίων με εμπειρογνώμονες και κατάλληλους λειτουργούς που 
θα προσβλέπουν στην πραγματική επίλυση κι όχι την απλή διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με το γράμμα του 
νόμου. Δεν είναι δυνατόν να αναγκάζεις ένα παιδί να μένει με το ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ.Δεν είναι δυνατόν ο γονέας 
που θα προσπαθεί να προστατευσει το ΠΑΙΔΙ του να φαίνεται ως ο κακος γονέας που δεν προωθεί την καθημερινή 
επαφή με τον άλλο γονέα που κακοποιεί με παντός τύπου βία το ΠΑΙΔΙ τους και για αυτό τον λόγο να είναι 
έκπτωτος γονικής μέριμνας.Βαρυ το τίμημα για ένα γονέα που θέλει να προστατεύσει το ΠΑΙΔΙ του. 
Αυτο το νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο γυρίζει το ρολόι 40 χρόνια πίσω.Γι’ αυτό πρέπει να μείνει στα 
χαρτιά. 
28 Μαρτίου 2021, 18:46 | Φίλιππος κολοκαςΙσοχρονη κ ουσιαστική συμμετοχή κ των δύο γονεων. Από κοινά η 
επιμέλεια με σεβασμό κ από τους δύο γονείς προς το τέκνο. Το τέκνο χρειάζεται κ τους δύο γονείς για την 
ανατροφή του. 
28 Μαρτίου 2021, 18:42 | Σωτήρης ΚαραλήςΤροποποίηση δεύτερου εδαφίου:Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. 
28 Μαρτίου 2021, 17:22 | Αντώνης ΠαύλουΣε περίπτωση μεταβολής της κατοικίας του παιδιού από τον ένα γονέα 
χωρίς προηγούμενη συμφωνία των δύο γονέων ή οριστικής απόφασης δικαστηρίου , αυτό θα πρέπει να θεωρείται 
και να αντιμετωπίζεται σαν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας . 
28 Μαρτίου 2021, 17:46 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΜε σκοπό την εκδικητική αλλαγή κατοικίας που είναι 



3391 
 

ενάντια στο συμφέρον του ΠαιδιούΝα αντικατασταθεί ως κατωτέρωΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ 
ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
28 Μαρτίου 2021, 17:33 | Νικόλαος ΣορολήςΠροτεινόμενη αλλαγή:Ο τίτλος και το άρθρο 1519 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας 
τέκνου (…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο συμφέρον του να 
ανατρέφεται και από τους δύο γονείς ή στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον 
ένα γονέα, ενάντια προς το συμφέρον του τέκνου, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.». 
28 Μαρτίου 2021, 17:28 | ΦΩΤΕΙΝΗΆρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΝα αντικατασταθεί ως κατωτέρωΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, 
ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
28 Μαρτίου 2021, 16:30 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενηοριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς.Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 15:08 | Καρολίνα Κολόκα‘Οταν η επιμέλεια (…). Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα ανατροφής του τέκνου και από τους δύο γονείς του, καθώς και στην 
επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψη αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής των 
γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το 
συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 14:39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άρθρο 12. Από κοινού και εξίσου η επιμέλεια σε σημαντικά ζητήματα.Να 
προστεθεί:Τόπος κατοικίας του τέκνου μετά τον χωρισμό των γονέων, ορίζεται ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας τους.Να προστεθεί μετά από οριστική δικαστική απόφαση σε ότι αφορά την μεταβολή της κατοικίας 
28 Μαρτίου 2021, 13:06 | kiriaki nteliaΆρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα Στο τέλος της δευτέρας παραγράφου πρέπει να προστεθεί η φράση «ιδίως την επιστροφή στο τόπο της 
νομίμου κατοικίας του». 
28 Μαρτίου 2021, 13:51 | Αντώνης ΒουτσίνοςΕδώ πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι όταν ένας γονέας παίρνει το 
παιδί και αλλάζει κατοικία με το έτσι θέλω, (χωρίς έγγραφη συμφωνία γονέων ή προηγούμενη δικαστική 
απόφαση) να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Η νοοτροπία ότι το παιδί «μου ανήκει» και 
συμπεριφέρομαι λες και είναι «ιδιοκτησία μου» θα πρέπει να σταματήσει και ο νόμος πρέπει να προστατεύσει το 
παιδί και τη σχέση του και με τους 2 γονείς! 
28 Μαρτίου 2021, 13:38 | Νίκη ΝτετσίκαΟ νόμος πρέπει να εξασφαλίζει την κοινή επιμέλεια και τον ίσο χρόνο 
μεταξύ των γονέωνΗ γονική μέριμνα και ο ίσος χρόνος επικοινωνίας δεν πρέπει να αφαιρείτε από κανένα γονέα 
αν δεν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι όπως:Αν δεν θέλει να έχει σχέσεις με τα παιδιά του (τραγικό)Έχει φτιάξει νέα 
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ζωή και δεν ενδιαφέρεται να πολυβλέπει τα παιδιά του(τραγικό)Αν παραμελεί συστηματικά τα παιδιά του και η 
στάση και συμπεριφορά του είναι εις βάρος το συμφέρον των παιδιών του 
Αν έχει καταδικασθεί από δικαστήριο για κακοποίηση κλπΊσως να υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί λόγοι που 
γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι νομικοί. 
28 Μαρτίου 2021, 13:56 | Γεώργιος ΒοργιάςΠροτείνω στο Άρθρο 1519 να γίνει:Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το 
συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του 
ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο 
ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται 
το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται 
μεταξύ των γονέων. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
28 Μαρτίου 2021, 11:21 | Χαρούλα ΓιώτηΆρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα Άρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται 
άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του 
τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς 
και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς 
από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής 
αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον 
τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που 
επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
28 Μαρτίου 2021, 11:35 | ΚυριακοςΆρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΑναφορικά με τις περιπτώσεις που απαιτείται λόγω 
περιστάσεων η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, γεγονός το οποίο φυσικά επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, σύμφωνα με τη νέα διάταξη θα απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί όμως προκειμένου να μην υπάρξει χώρος για αυθαίρετες 
ενέργειες, είναι το είδος της δικαστικής απόφασης που θα απαιτείται για να διατάξει το μέτρο αυτό. Φυσικά, κι 
εφόσον πρόκειται για ένα τόσο δραστικό μέτρο, το οποίο είναι ικανό να αναστατώσει, πέραν της καθημερινότητας 
του τέκνου, και το οποιοδήποτε πλάνο συνεπιμέλειας μεταξύ των γονέων, δεν θα μπορούσε παρά να απαιτείται 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση. Αυτό δε, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη διάταξη, καθώς έως και σήμερα σε ουκ 
ολίγες περιπτώσεις δυνάμει προσωρινής διαταγής και μόνο, γονείς πραγματοποιούσαν τη μεταβολή, μόνο κ μόνο 
για να έρθει μετέπειτα η οριστική δικαστική απόφαση που είτε θα ανέτρεπε τα πάντα – οπότε κι απέμενε η ψυχική 
και σωματική ταλαιπωρία του τέκνου – ή για το καλό του τέκνου το δικαστήριο δεν ανέτρεπε την μεταβολή του 
τόπου διαμονής, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτό απαιτούνταν νομικά και ουσιαστικά. Ας μην λησμονείται 
τέλος, πως οι προσωρινές διαταγές και οι εν γένει μη οριστικές αποφάσεις, ρυθμίζουν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ κάποια 
τρέχουσα κατάσταση, κι επομένως δεν αποτελούν τελειωτική αλλά και γενική επί της κάθε υποθέσεως κρίση του 
δικαστηρίου. 
28 Μαρτίου 2021, 11:01 | Μαρία Πετρίδη Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα . Άρθρο 1519 
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Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται 
άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του 
τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς 
και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς 
από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού 
από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να 
αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
28 Μαρτίου 2021, 11:51 | Εμμανουήλ Καρυστινός Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα 
Άρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων 
ασκείται άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από 
τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, 
ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν 
αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα 
που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της 
επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:58 | Χαρά Πολίτη Άρθρο 12 . Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα Άρθρο 1519 
Σημαντικά ζητήματα γονικής μέριμνας τέκνου Όταν η γονική μέριμνα, μετά από συμφωνία των γονέων ασκείται 
άνισα από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του 
τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς 
και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς 
από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού 
από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο 
τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να 
αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
28 Μαρτίου 2021, 11:51 | Απόστολος Ελευθερίου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
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έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 11:34 | Γιώργος ΓιαμουρίδηςΗ δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. 
μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα πλαίσια των 
ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα. Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση 
οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής 
μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 
του Άρθρου 8: • «(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
28 Μαρτίου 2021, 10:44 | Κωστας ΑπόστόλουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 10:44 | Ευη Γιούσμη Η δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. μετοίκηση 
του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα πλαίσια των ασφαλιστικών 
μέτρων μήνες αργότερα. Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση οριστικής 
δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής μεταβολή του 
τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 του Άρθρου 8: 
• «(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από 
τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
28 Μαρτίου 2021, 10:23 | Αλέξανδρος Δουρίδας‘Αρθρο 10Μονομερής μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά 
κακή άσκηση γονικής μέριμνας και θα πρέπει να έχει σοβαρές συνέπειες για τον παρανομούντα! Προτείνω κατ 
ελάχιστον:«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 10:32 | mkΟι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού για την ονοματοδοσία, το θρήσκευμα, 
τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, αλλά και για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του και στις περιπτώσεις 
διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια! Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως προάγεται το 
συμφέρον του παιδιού; 
28 Μαρτίου 2021, 10:37 | Renia FardelaΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός  από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
28 Μαρτίου 2021, 02:46 | ΤίναΟ τόπος κατοικίας του τέκνου πρέπει να ταυτίζεται με τον τόπο που διαμένει ο 
γονιός με τον οποίο διαμένει το τέκνο και να μεταβάλλεται όταν σοβαρή υπάρχει ανάγκη, πχ για επαγγελματικούς 
λόγους. Το παιδί δεν μπορεί να αποκοπεί από τον γονιό που έχει την φροντίδα του και θα έχει επίπτωση στην 
ψυχική του υγεία. Δεν είναι πάντα εφικτό οι δύο γονείς να διαμένουν στον ίδιο νομό, αυτό μπορεί να αλλάξει. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις πρέπει η επικοινωνία να διαμορφώνεται ανάλογα και να είναι μεγαλύτερη τις καλοκαιρινές 
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διακοπές ΄και τις υπόλοιπες αργίες. Το νομοσχέδιο αν θέλει να είναι εκσυγχρονιστικό πρέπει να λάβει υπόψη του 
την κινητικότητα για εργασία, και για προσωπικούς σοβαρούς λόγους. 
28 Μαρτίου 2021, 00:42 | ΝίκηΜόνο ως απαγωγή μπορώ να θεωρώ την αυθαίρετη μετακίνηση σε άλλο τόπο ενός 
γονέα που παίρνει μαζί το παιδί. Είναι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας χωρίς συμφωνία από κοινού ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση η μονομερής μεταβολή του τόπου διαμονής 
28 Μαρτίου 2021, 00:20 | Γουναρά ΒιβήΤα παιδιά δεν είναι η τσάντα μας. Απαράδεκτο να φεύγει γονέας 
αρπάζοντας σαν κειμήλιο τα παιδιά. Απαραίτητα η σύμφωνη γνώμη μεταξύ των γονέων ή οριστική δικαστική 
απόφαση. 
Αυτές οι απαράδεκτες ενέργειες είναι κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας 
27 Μαρτίου 2021, 23:56 | Αλεξανδρα Ανακοίνωση συμπαράστασης από τον Σύλλογο Πρωτοβουλία Μητέρων 
Μονογονέων – ΜΙΑ στο Βερολίνο. Aγαπητές μητέρες Ελληνίδες, Με μεγάλο θυμό μαθαίνουμε ότι βρίσκεστε στους 
δρόμους, αναγκασμένες να ζητήσετε προστασία για τα παιδιά σας και τις δικές σας ζωές. Με αυτό το μήνυμα σας 
χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε για τον αγώνα σας. 
Το νέο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των σχέσεων των γονέων διαπνέεται από το ιδεολογικό πνεύμα το οποίο ζούμε 
σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πνεύμα με γνώμονα την ικανοποίηση των 
πατέρων και την επανάκτηση της εξουσίας τους πάνω σε τέκνα και μητέρες. Ένα πνεύμα αντιδημοκρατικό, 
μισογυνιστικό και καθόλα επικίνδυνο για τις ζωές των παιδιών και των μητέρων. 
Η επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα του παρά τη θέληση του παιδιού κάθε ηλικίας, δηλαδή από μωρά, 
δηλαδή με βία, εξαναγκασμό, με τιμωρητικές διατάξεις ή νομολογία κατά της μητέρας που της αφαιρείται η 
επιμέλεια αν πάρει το μέρος του παιδιού που δε θέλει να βλέπει ή όχι τόσο αλλά και κατά του παιδιού εγκλωβίζει 
κακοποιημένα παιδιά και μητέρες σε μια ζωή σε συνεχή επαφή με τους κακοποιητές ή βιαστές τους. Καταλυτική 
επίδραση στην επανεγκατάσταση της πατρικής εξουσίας είχε στις διάφορες αυτές χώρες η αλλαγή του 
οικογενειακού δικαίου εξισώνοντας τους γονείς και βάζοντας στο επίκεντρο του πνεύματος του νόμου, και της 
νομολογίας την κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας για όλους τους βιολογικούς πατέρες. Παρά τη 
θέληση της μητέρας, παρά την κακοποίησή της, παρά τη μην καταβολή διατροφής, όχι μόνο για πρώην έγγαμα 
ζευγάρια αλλά και μεταξύ τελείως αγνώστων, βιαστών και κακοποιητών που ειδικά οι τελευταίοι εκδικούνται και 
ελέγχουν έτσι τη γυναίκα. Μπορεί στο εξωτερικό να μην τόλμησε τελικά κανείς τα τελευταία χρόνια να περάσει 
νόμο με υποχρεωτική ελάχιστη επικοινωνία ή εναλλασσόμενη κατοικία για όλους, παρόλες τις επιθετικές και 
παράνομες προσπάθειες του λόμπυ των δικαιωμάτων των πατέρων, όπως επιχειρείται τώρα στην Ελλάδα με την 
καταστροφική διάταξη της υποχρεωτικής επικοινωνίας του 1/3 του χρόνου. Κανένας νόμος σε καμία χώρα δεν 
ορίζει το χρόνο ή την ισόχρονη επικοινωνία, ή την εναλλασσόμενη κατοικία υποχρεωτικά για όλους. Παρολ’ αυτά 
η νομολογία υποχρεωτικής εναλλασσόμενης κατοικίας και ευρείας επικοινωνίας έχει αυξηθεί στο έπακρον στη 
Γερμανία και σε άλλες δυτικές χώρες με καταστροφικές συνέπειες για τα θύματα κακοποίησης και τον ψυχισμό 
παιδιών και εφήβων. Θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό ισχύει και για παιδιά αγάμων. Τα δικαστήρια έχουν γεμίσει 
με αποφάσεις για το σχολείο, τον παιδικό σταθμό, την ψυχοθεραπεία των παιδιών και πάνω από όλα για την 
επιμέλεια ειδικά για τη μετοίκηση ακόμα και για πέντε χιλιόμετρα, αφού για όλα αυτά χρειάζεται συναίνεση του 
πατέρα, είτε υπήρξε ποτέ ζευγάρι με τη μητέρα, είτε πληρώνει διατροφή, είτε θέλει να βλέπει ή όχι το παιδί του. 
Ενδεικτικά με την αλλαγή του γερμανικού οικογενειακού δικαίου το 2013 οι δικαστικές προσφυγές 
διπλασιάστηκαν σε ένα χρόνο. Ελπίζουμε να πάρετε υπόψιν την πραγματικότητα στο εξωτερικό και τα 
παραδείγματα προς αποφυγήν και όχι αυτά που σας λένε ότι ισχύουν ή που δε φαίνονται λόγω έλλειψης της ιδίας 
εμπειρίας. Ως σύλλογος μητέρων μονογονέων στη Γερμανία με τα παιδιά τους που έχουν περάσει τη ζωή τους στα 
δικαστήρια, στα πορίσματα, στην υπηρεσία ανηλίκων, στην αστυνομία, προσπαθώντας να προστατέψουν τα 
παιδιά τους ή τους εαυτούς από την κακοποίηση, τη σεξουαλική κακοποίηση, την υποχρεωτική επικοινωνία, την 
υποχρεωτική συνεπιμέλεια, την υποχρεωτική εναλλασσόμενη κατοικία, θέλουμε να σας στείλουμε την αμέριστη 
υποστήριξή μας για τον αγώνα ζωής που δίνετε καθημερινά! Να πιστεύετε τα θύματα! Μην αφήσετε τα παιδιά 
σας να καταθέτουν σε δικαστήρια και δομές επί χρόνια και να μην τα πιστεύουν ή να μην τους ενδιαφέρει τι λένε! 
Μην αφήσετε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Σύλλογος Πρωτοβουλία Μητέρων Μονογονέων – ΜΙΑ στο Βερολίνο 
27 Μαρτίου 2021, 23:13 | Γεώργιος ΓκιβισηςΠως είναι δυνατόν να επιτρέπει το κράτος σε έναν γονέα να κάνει 
αρπαγή του παιδιού και να στερεί από τον άλλο γονέα την δυνατότητα να το μεγαλώνουν μαζί;;;; Χωρίς σύμφωνη 
γνώμη η οριστική δικαστική απόφαση δεν πρέπει να γίνεται. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι μονομερείς 
ενέργειες 
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27 Μαρτίου 2021, 23:17 | Δημητρης Ζ.Τα παιδια εχουν ανάγκη απο τους δυο γονείς. Η μεταβολη του τοπου 
κατοικίας αποτελει τακτικη που οδηγεί τετελεσμένα στην αποξένωση.προταση 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής 
αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον 
τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που 
επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με 
το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας 
του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ των γονέων. 27 Μαρτίου 2021, 22:54 | χρυσαΤο 
παιδι δεν είναι κτημα κανενός. Οι γονείς ανηκουν σε αυτο! 
Τι θα πει παιρνω τα παιδια μου κ φευγω 500χλμ μακρυα? Χωρις να υπαρχει ουσιαστικος λογος? να παρατας την 
δουλεια σου κ να πηγαινεις αλλου διχως καν να εχει βρεθει δουλεια? δεν ειναι αυτο, το πασιδηλο, να αποξενωσω 
τα παιδια απο εκδικητικότητα κ μονο¨? αυτο ειναι αγαπη? ενδιαφέρον?‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου,για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
27 Μαρτίου 2021, 22:05 | Μαίρ ΓεωργοσοπούλουΤι είδους γονέας είναι αυτός που παίρνει το παιδί και φεύγει 
στερώντας του τον άλλο γονέα;;; 
Να μην μετακινείται κανένας αν δεν συμφωνουν μεταξύ τους ή δεν υπάρχει προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση. 
Αυτές οι ατομικές ενέργειες πρέπει να εκλείψουν και μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα, 
χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις να συνιστούν κακή άσκηση γονικής μέριμνας. 
27 Μαρτίου 2021, 21:20 | Στέλλα ΓαβριηλογλουΣυνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας του γονέα που 
ξεριζώνει το παιδί του από τον έτερο. 
Να απαιτείται σύμφωνη κοινή γνώμη ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση. Όχι στις μονομερής ενέργειες 
από τον ένα γονέα, όχι στην αυθαίρετη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 
27 Μαρτίου 2021, 21:55 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΉδη με αφορμή και την εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας περί εγγραφών τέκνων 
στο σχολείο, η οποία προβλέπει ότι την αίτηση εγγραφής την υποβάλλει ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια αλλά 
είναι απαραίτητη και η συναίνεση του άλλου γονέα, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα, οιωνός των 
άσχημων επιπλοκών και αγκυλώσεων που θα προκληθούν. Ήδη έχω 3 περιπτώσεις που οι πατεράδες είτε δεν 
δίνουν συναίνεση εγγραφής, είτε δεν την δίνουν για το σχολείο του τόπου διαμονής των τέκνων παρά μόνο στην 
περιοχή διαμονής του πατέρα (ενώ ήδη έχει την επιμέλεια η μητέρα με την οποία και διαμένει) είτε δίνουν 
συναίνεση μόνο για κλασσικό ή μόνο για ολοήμερο σχολείο η οποία δεν ταυτίζεται με της μητρός. Πως θα 
αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες ξεκάθαρα αναφύονται λόγω προσωπικής εμπάθειας και όχι με 
γνώμονα το συμφέρον του παιδιού;;; Ήδη ο Προοιστάμενος της Α΄βάθμιας έχει στείλει ερώτημα στο Υπ. παιδείας. 
Αν στόχος είναι πάντως να πλημμυρίσουν τα δικαστήρια με τέτοιου είδους υποθέσεις, επετεύχθη 
27 Μαρτίου 2021, 21:05 | Παναγιώτης ΜελαχρηςΣτο ισχύον άρθρο 1519 ΑΚ, το οποίο ψηφίστηκε τον Ιουλιο του 
2020 με πρωτοβουλία του Υπουργού Κώστα Τσιάρα, υπάρχει η φράση οριστική δικαστική απόφαση. Στο σχέδιο 
νόμου έχει αφαιρεθεί η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Παιδιά θα μετοικουν μακριά από τον άλλο γονέα με προσωρινή διαταγή. 
Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στο γενικά πνεύμα της μεταρρύθμισης, η οποία έχει ως σκοπό την ουσιώδη φυσικη 
παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Ηλεξη οριστική πρέπει να επανέλθει. Προτείνω το εξής:Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
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από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
27 Μαρτίου 2021, 21:26 | Σταυρ. Βλαχου Το παιδί, λένε οι αποξενώτριες ¨μητέρες¨ δεν είναι βαλίτσα!! Και μετά 
παίρνουν αυτό το παιδί, ως βαλίτσα και αλλάζουν τον τόπο διαμονής, αυθαίρετα. Να γίνεται με σύμφωνη γνώμη 
ή οριστική δικαστική απόφαση. Μονομερής από ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής είναι και να προστεθεί 
ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
27 Μαρτίου 2021, 20:18 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ(ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ),ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!!ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑΝ (ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ 
ΜΗΤΕΡΕΣ),ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ,ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΓΟΝΕΑ.ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ=ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ!!!  
27 Μαρτίου 2021, 19:22 | Νικος Βιτ. Τα παιδιά δεν είναι κινητή περιουσία κανενός! Δεν πρέπει κανένας γονέας 
να παίρνει τα παιδιά και να φεύγει λες και είναι το κινητό τους τηλέφωνο! Να απαιτείται έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτηση ενός εκ των 2 γονέων. Από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος να λογίζεται κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας 
27 Μαρτίου 2021, 18:07 | Σοφία Μ. ΒερβέρηΔεν είναι δυνατόν ένας γονέας να ΑΡΠΑΖΕΙ το παιδί και να φεύγει. 
Να απαιτείται λοιπόν προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Η κατά μόνας ενέργειές δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
27 Μαρτίου 2021, 17:51 | Κυριακή ΔάλλαΠροτείνω να γίνει:Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα του τέκνου, ανατροφής αυτού από τους γονείς του, η επικοινωνία του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο λαμβάνοντας υπόψιν αρχικά τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής τον γονέων, και το συμφέρον 
του ιδίου του τέκνου, και όχι του γονέα που επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής για το συμφέρον του ιδίου 
πρωτίστως. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο ένας 
γονέας έχει αλλάξει τόπο διαμονής μαζί με το τέκνο κατόπιν δικής του επιλογής, θα πρέπει να επιβαρύνεται το 
κόστος μετάβασης και το κόστος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα ή έστω αυτό να επιμερίζεται μεταξύ 
των γονέων. Ο γονέας στον οποίο σε εξαιρετική περίπτωση δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
27 Μαρτίου 2021, 17:56 | Θεόδωρος ΔάλλαςΠροτείνω να προστεθεί:Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.27 Μαρτίου 2021, 15:28 | Παντελής Χριστόπουλοςισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη διαμονή στις οικίες αμφοτέρων των γονέων 
27 Μαρτίου 2021, 14:00 | Δημητρα ΚαραλιολιουΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ 
ΒΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ 50-50 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
27 Μαρτίου 2021, 14:33 | Νίκος ΒασιλάκηςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου πρέπει να απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση.Επίσης, να προστεθεί 
στο άρθρο και το εξής εδάφιο: » Η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα μονομερώς, χωρίς 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, αποτελεί κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και παράβαση του 
δικαιώματος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα «.  
27 Μαρτίου 2021, 13:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ¨ΆΡΘΡΟ 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για την 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
27 Μαρτίου 2021, 13:04 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΤο άρθρο 1519 Α.Κ. (όπως προσφάτως τροποποιήθηκε και 
ουσιαστικά παραμένει ίδιο με το νομοσχέδιο), προβλέπει ότι, για τη μεταβολή τόπου διαμονής του τέκνου, όταν 



3398 
 

επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας, απαιτείται έγγραφη συμφωνία των γονέων ή δικαστική απόφαση. 
Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι α) πριν από κάθε τέτοια μεταβολή, τόπος διαμονής του τέκνου παραμένει η 
τελευταία κοινή κατοικία των γονέων, β) η μεταβολή επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους συμφέροντος του 
τέκνου, γ) η μονομερής μεταβολή αποτελεί κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και παράβαση του δικαιώματος 
επικοινωνίας και δ) απαιτείται οριστική δικαστική απόφαση, χωρίς να αρκούν προσωρινή διαταγή ή απόφαση 
ασφαλιστικών μέτρων, που είναι δυσχερέστατο να ανατραπούν στην τακτική δίκη. 
27 Μαρτίου 2021, 13:38 | ΓΑΝΕΛΗΣ ΣΑΚΗΣΠΡΟΤΑΣΗ Να τεθεί ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 19 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη 
οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
27 Μαρτίου 2021, 12:10 | Παναγιώτης ΚαριτσοςΔοστε πισο τα παιδιά μας Δεν αντέχουμε άλλο …..μην μας 
διώχνεται απο την πατρίδα μας…. Τι δεν καταλαβένετε ??? Συνεπιμελεια τώρα … κοινή ανατροφή ,,, 
εναλλασσόμενη κατοικία,, τωραααα 
27 Μαρτίου 2021, 12:51 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΗ μεταβολή του τόπου κατοικίας του παιδιού, καθώς και οι 
ψευδείς ισχυρισμοί και κατηγορίες σε αντιδικίες για θέματα γονέα-παιδιού αποτελούν εξαιρετικά συνήθεις 
τακτικές γονικής αποξένωσης. Συνεπώς, η μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου, από αυτή της τελευταίας 
κοινής κατοικίας των γονέων, θα πρέπει να είναι δυνατή μετά από «προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση» (άρ. 1519). 
27 Μαρτίου 2021, 12:58 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
27 Μαρτίου 2021, 12:02 | ΑΝΝΑ ΤΣΑΤΤΑΡΟΥ-ΜΙΧΑΓια να μπορεί σίγουρα να υπάρχει από κοινού απόφαση σε 
θέματα υγείας χωρίς αντιρρήσεις από Γιατρούς, ίσως χρειάζεται και τροποποίηση της αντίστοιχης διάταξης και 
στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Μέχρι στιγμής, υπάρχει άρθρο στον ΚΙΔ που ορίζει πως ο Γιατρός δεν έχει 
υποχρέωση να ζητάει τη συναίνεση γονέα χωρίς επιμέλεια για ιατρικές πράξεις. Η μόνη εξαίρεση σήμερα είναι 
για πράξεις που εμπεριέχουν χειρουργική επέμβαση. Όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν 
πρόκειται να θεραπευτούν ποτέ με χειρουργική επέμβαση, ενώ απαιτούν τη λήψη σοβαρών αποφάσεων για 
άλλου είδους παρεμβάσεις. Τέτοια είναι πχ τα προβλήματα ψυχικής και αναπτυξιακής υγείας. Χρειάζεται ίσως 
προσοχή, ώστε να μη μπορεί κανείς να επικαλεστεί αντινομία μεταξύ του παρόντος προτεινόμενου Νόμου και του 
ΚΙΔ. 
27 Μαρτίου 2021, 11:13 | Καιτη Δημου ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ. ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΙΝ ΧΩΡΙΣΟΥΝ. ΟΠΟΙΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΔΛΔ.. 
27 Μαρτίου 2021, 10:57 | Στυλιανός ΦραγκιουδακηςΤα ΠΑΙΔΙΆ μας θέλουν αγάπη στοργή μωρφοση φροντίδα 
και από τούς 2 ΓΟΝΕΊΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ Σημαντικό. Το 1519 θα βοηθήσει πολύ!!! Τά ΠΑΙΔΙΆ μας 
θέλουν την αγάπη και από τούς 2 ΓΟΝΕΊΣ !! Χωρίζουμε σαν ζευγάρι όχι σαν ΓΟΝΕΊΣ βασικό. Τα λεφτά που τρώμε 
στα εισιτήρια .. θέλουμε να τα τρώμε με τα ΠΑΙΔΙΆ μας. Και να σταματήσει όλοι αυτοί η ΑΠΟΞΕΝΟΣΗ που ασκούν 
στα ΠΑΙΔΙΆ μας.. αυτό είναι εγκλιμα προς την ψυχολογία των Παιδιών μαααααςςςςς.ευχαριστω πολύ!! Εύχομαι να 
κάνετε το σωστό άμεσα.τα παιδιά μας…μας!!! Φωνάζουν.. σώστε τα!! Είναι παιδιά και έχουν ανάγκη Στην ζωή 
τούς και τον ΠΑΤΈΡΑ. Και όχι επισκέπτη!!!! σάς παρακαλώ πολύ σώστε τα. 
27 Μαρτίου 2021, 09:59 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΤΟ ΤΕΚΝΟ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ 
ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ Η’ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 
27 Μαρτίου 2021, 08:41 | ΠΑΝΟΣ Κ.Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ, ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΥΓΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
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ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ 1/3 ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 2/3 Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 
ΟΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΑΜΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ 
27 Μαρτίου 2021, 08:11 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙ ΣΕ 
ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ/ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ/ΧΩΡΑ ΟΜΩΣ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ {ΑΝΤΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΑ} ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ 
1/3 ΚΑΙ Ο ΕΤΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 2/3 
27 Μαρτίου 2021, 03:23 | ΑλεκοςΤην 31/7 ήρθε το άρθρο 1519 να βάλει ένα stop στις καταστροφικές για τα 
παιδιά μετοικησεις σε άλλους νόμους αλλά και ακόμα σε άλλες χώρες. Ήταν μια πολύ σωστή πρωτοβουλία του 
υπουργείου δικαιοσύνης. 
Διότι υπήρχε μια μεγάλη τάση αλλαγής τόπου κατοικίας ώστε να δυσκολέψει τους μην έχοντας την επιμέλεια να 
μπορέσουν να διεκδικήσουν συνεπιμελεια… Το άρθρο πρέπει να δυναμώσει μπαίνοντας ξανά η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΉ και 
όχι να αποδυναμώνεται αφαιρούντας τη λέξη οριστική. 
27 Μαρτίου 2021, 02:46 | Μαρία ΚοντογιάννηΚαι οι δύο γονείς να έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον άλλον 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
27 Μαρτίου 2021, 00:24 | Ρ.Μ εκπαιδευτικόςΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Πολλές μητέρες 
επιθυμούν να αλλάξουν τόπο διαμονής με στόχο την απομάκρυνση του παιδιού από τον πατέρα και κατ επέκταση 
την αποξένωσή του απ αυτόν. Η λέξη «ΟΡΙΣΤΙΚΗ» θα πρέπει να προστεθεί στο νόμο! Ακόμη και συμφέρον να έχει 
η μητέρα από την αλλαγή του τόπου κατοικίας αυτό δε συνεπάγεται και συμφέρον του παιδιού! Το συμφέρον του 
παιδιού είναι να ανατρέφεται και να έχει στη ζωή του ενεργούς και τους δύο γονείς του! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ 
ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ ΣΕ ΡΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΤΕΡΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΥΤΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΟΙΝΗ! Η δια ζώσης επαφή δεν αντικαθίσταται με οπτικοακουστικά μέσα και σε περίπτωση αποξενωτή 
γονέα (συχνό φαινόμενο) με τη δημιουργία «ψευδών αναμνήσεων» που δημιουργεί προκαλεί τη διάρρηξη 
σχέσεων του άλλου γονέα και του τέκνου με ανεπανόρθωτες συνέπειες!! Τόπος κατοικίας του παιδιού πρέπει να 
οριστεί αυτός που ζούσαν πριν το διαζύγιο. 
26 Μαρτίου 2021, 23:00 | Α.Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣΗ μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Η ΙΔΙΑ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ 
ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ!! Πολλές μητέρες επιθυμούν να αλλάξουν τόπο διαμονής με στόχο την απομάκρυνση του 
παιδιού από τον πατέρα και κατ επέκταση την αποξένωσή του απ αυτόν. Το ότι ο γονέας που έχει την επιμέλεια 
αποφασίζει για δικά του προσωπικά συμφέροντα να αλλάξει τον τόπο διαμονής τόσο του ιδίου όσο και του τέκνου 
του, δε σημαίνει πως αυτό είναι και προς όφελος του παιδιού. Αμέσως το παιδί αποκόβεται από την άλλη μισή 
του οικογένεια (του γονέα που μένει πίσω) που ζούσε ως τώρα έστω και κάποιες μέρες του μήνα. Σε περίπτωση 
που κριθεί πως η αλλαγή τόπου διαμονής είναι αναγκαία, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ΝΑ ΜΗΝ 
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΠΙΣΩ.  Σε περίπτωση που καθίσταται 
αναπόφευκτο να επιτραπεί η αλλαγή του τόπου κατοικίας θα πρέπει να υπάρχει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 
26 Μαρτίου 2021, 22:42 | Σειτης ΔημητρηςΚαι η μονομελης (απο τον εναν γονεα) αλλαγη του τοπου διαμονης 
του τεκνου ειναι ξεκαθαρα κακη ασκηση γονικής μεριμνας και θα πρεπει να αναγραφει. 
26 Μαρτίου 2021, 22:13 | Μπακαρη ΣαραΚακη ασκηση γονικης μεριμνας ειναι ξεκαθαρα και η μονομελης απο 
τον εναν γονεα μεταβολη του τοπου διαμονης του τεκνου. 
26 Μαρτίου 2021, 22:57 | Σειτης ΜανοςΠρεπει να προστεθει το εξης: «Μονομερής μεταβολη του τοπου διαμονης 
απο τον ενα γονεα, συνιστά κακή ασκηση γονικής μεριμνας» 
26 Μαρτίου 2021, 21:33 | Ιωαννης ΑγιασματζηςΌχι στην δια νόμου απαγωγή των παιδιών. Να απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
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από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
26 Μαρτίου 2021, 21:29 | ΜανώληςΠροτάσεις αλλαγών στο Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του 
τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Η αλλαγή του τόπου διαμονής χωρίς να συντρέχει 
κάποιος από τους άνωθεν παραμέτρους συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Είναι ηλίου φαεινότερο πως 
ο έχων την αποπληκτική επιμέλεια αλλάζει τον τόπο διαμονής του τέκνου με απλή απόφαση προσωρινής 
διαταγής. Είναι απίστευτη καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Το κομμάτι <> πρέπει να διαγραφεί καθώς 
αυτό, όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα δικαστηριακή πρακτική του ισχύων 1519 του αστικού, έχει οδηγήσει στην 
απομάκρυνση δεκάδων παιδιών απο τον πατέρα τους. 
26 Μαρτίου 2021, 21:42 | ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΘα πρέπει να υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για να αλλάξει ο 
τόπος κατοικίας του τέκνου και όχι προφάσεις με πρόκληση τύπου μετάθεσης ή κινητικότητας υπαλλήλων σε 
διαφορετικό τόπο και πάντα με σύμφωνη γνώμη ειδικού παιδοψυχολόγου και όχι δικαστή!!! Διαφορετικά το τέκνο 
παραμένει στον πατέρα του και η μητέρα του στην καριέρα της 
26 Μαρτίου 2021, 21:26 | Μπατσακουτσας ΔημήτρηςΣτο αρθρο θα πρεπει να προστεθουν οι λεξεις με 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ«Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ασκειται ΑΝΙΣΑ από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ, οι 
αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα 
επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον 
του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 
του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΠΟ ΚΟΙΝΗΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ 
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ. ΚΑΘΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ. ΩΣ ΠΡΟΣΦΟΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚ.1520 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ 
ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΜΕ ΤΟ 
ΤΕΚΝΟ .ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ 
ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΙΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΑΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.Στο εδαφιο 
οπου αναφερεται «Ο γονεας στον οποίο …» να προστεθει στο τέλος «..σε περίπτωση καταγγελιας ότι δεν δινονται 
οι πληροφορίες στον γονέα που δεν ασκει την επιμέλεια τότε εφαρμοζεται ο Α.Κ.1532)Ο γονέας από τον οποίο σε 
εξαιρετική περίπτωση έχει αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, δεν έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.». 
26 Μαρτίου 2021, 20:50 | Δημήτρης ΔημητρόπουλοςΠροτείνεται η έξεις βελτίωση:Αλλαγή τόπου κατοικίας του 
τέκνου με δικαστική απόφαση μόνο λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα. α) αναλυτική επεξήγηση των λόγον που 
αυτή κρίνεται απαραίτητη. β) πλήρη κάλυψη των οποίων εξόδων χρειαστεί να καλύψει για την μετακίνηση τού ο 
έχων την επικοινωνία γονέας αλλά και το παιδί από το γονέα ο οποίος την ζητεί. γ) όταν πρόκειται για μετοίκηση 
που αφορά την οικονομική ελάφρυνση του γονέα που έχει την επιμέλεια και δικαίωμα διατροφής, αυτό να 
προσμετράται με ποσοστιαία μείωση της διατροφής. δ) κατάρτιση λεπτομερούς πλάνου σχετικά με το τρόπο με 
τον οποίο θα ασκείται πλέον το δικαίωμα επικοινωνίας με των γονέα που φέρει το δικαίωμα της οπός και 
λεπτομερές πλάνο με το οποίο θα ασκείται πλέον η γονική μέριμνα από των έτερο γονέα. 
26 Μαρτίου 2021, 20:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣΣτο ισχύον άρθρο 1519 ΑΚ υπάρχει η φράση οριστική 
δικαστική απόφαση. Στο 1519 ΑΚ του σχεδίου νόμου έχει διαγραφεί η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΗ και γράφει μόνο δικαστική 
απόφαση. Είναι γνωστή πρακτική της γονεϊκής αποξένωσης, ο έχων την επιμέλεια να μετοικει με τα παιδιά σε 
άλλη πολλή ή και χώρα για να αποξενώσει τον άλλο γονέα. Χωρίς την λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΗ υπάρχει ο κίνδυνος να 
μετοικουν τα παιδιά με προσωρινη διαταγή ασφαλιστικών μετρων. Πρέπει να επανέλθει η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΗ. 
Προτείνω:«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
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προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
26 Μαρτίου 2021, 19:01 | Στρατος Τασσος1.Να γίνει κανόνας η ισόχρονη άσκηση της γονικής μέριμνας από τους 
γονείς, με εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες αμφοτέρων 2.Οι στενότεροι δεσμοί του τέκνου με ένα 
γονέα, εφόσον επιτεύχθηκαν με μεθόδους αποξένωσης και παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, να μη δίδουν σ’ 
αυτόν την αποκλειστική επιμέλεια 
3.Να διασφαλισθεί το τεκμήριο 1/2 χρόνου επικοινωνίας γονέα – τέκνου, με αποκλεισμό των εξαιρέσεων «κακής 
και καταχρηστικής» άσκησης της (εφόσον δεν διασαφηνισθούν πλήρως ως έννοιες) και των «συνθηκών διαβίωσης 
και καθημερινότητας» του τέκνου. Το παιδί έχει δυο γονείς. Ισότητα και στον χρόνο του παιδιού με τους γονείς 
του. 
26 Μαρτίου 2021, 18:20 | ΒίκυΟ τόπος διαμονής κάθε ανηλίκου δεν πρέπει να αλλάζει χωρίς συγκατάθεση των 
δύο γονέων. Τα παιδιά δεν είναι βαλίτσες να μεταφέρονται κατα το δοκούν.Εάν οποιοσδήποτε γονέας διαπράξει 
κάτι τέτοιο, πρέπει να θεωρηθεί ως κακή άσκηση επιμέλειας, εφόσον λόγω απόστασης η επικοινωνία του ενός 
γονέας θα είναι αδύνατη, επιβαρύνοντας αυτόν με έξοδα για το αυτονόητο (επικοινωνία με τα παιδιά του) 
26 Μαρτίου 2021, 18:50 | ΜητεραΠώς είναι δυνατόν να υποχρεώνουν δύο ανθρώπους που δεν τα βρίσκουν 
πουθενά κ φτάνουν στα δικαστήρια,να πρέπει να συναποφασιζουν για ζητήματα που αφορούν το παιδί….όταν 
δεν μπορούν να κάνουν στην άκρη το εγώ τους κ μπλοκάρουν τον άλλον μέσω του παιδιού,προσπαθούν να τον 
πληγώσουν μέσω αυτού κ παράλληλα πληγωνοντας κ το παιδί…..είναι αυτό το συμφέρον του παιδιού;θα πρέπει 
να καταλήγουμε στα δικαστήρια ακόμη κ για τα φροντιστήρια του παιδιού επειδή ο άλλος δεν συμφωνεί;θα χάνει 
το παιδί το….τρένο για το μπαλέτο ας πούμε μιλώντας μεταφορικά εννοώντας ότι κάποια πράγματα εάν δεν τα 
κάνεις σε μικρή ηλικία ,χάνεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με αυτά γιατί ο ένας διαφωνεί κ θα πρέπει να περιμένει 
την…..απόφαση του δικαστη;να του πει αν θα κάνει αυτό που αγαπά; 
26 Μαρτίου 2021, 17:37 | Παναγιώτης ΦυλαχτοςΗ αλλαγή του τόπου κατοικιας χωρίς εγγραφή συμφωνία ή 
δικαστική απόφαση τι γίνεται εκεί?είναι ασαφές…. Ενώ είναι ξεκάθαρα κακή άσκηση επιμέλειας και κακοποίηση 
ανηλίκου σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα η αποξένωση ανηλίκου από τον ένα γονέα…Άλλωστε το έχει 
αναφέρει και ο υπουργός ότι είναι τακτική κάποιων γονέων. Επιβάλλεται να γίνει σαφές τι γίνεται σε αυτές τις 
περιπτώσεις 
26 Μαρτίου 2021, 16:02 | ΚΩΣΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣΣτο συγκεκριμένο άρθρο νομίζω ότι ο νόμος κινείται σωστά 
θεωρώ όμως ως χωρισμένος πατέρας μιασ ανηλικης κόρης θα επιθυμούσα να αναφέρεται ώς εξής: Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.Έτσι θα αποφευγθούν φαινόμενα αλλαγής νομού και τόπου κατοικίας ανήλικου 
τέκνου ως μέσω εκδίκησης, που μελλοντικά θα επιφέρει την αποξένωση του τέκνου από τον ένα γονέα 
26 Μαρτίου 2021, 16:21 | ΑνναΚε υπουργε, το νομοσχεδιο προς ψηφιση με το οποιο θελετε να αναπλαισιωσετε 
το ευαισθητο θεμα του οικογενειακου δικαιου δεν εξυπηρετει το συμφερον κανενός παιδιού διασπασμενης 
οικογενειας για δυο πολυ σοβαρους λογους: 
1)αντιμετωπιζεται ως ενα αντικειμενο που δεν υπολογιζεται ως ενα πλασμα με ψυχη και αναγκες για σταθεροτητα 
,ασφαλεια,σταθερο περιβαλλον,ιδιωτικη ζωη και σταθερο κοινωνικο περιβαλλον.Θα γινει ενα πακετο που θα 
πηγαινοερχεται επανηλειμενα αναμεσα σε δυο σπιτια μεταξυ πατρικης και μητρικης οικιας και δυο γονεων που 
αν ηταν εφικτο να συνεργαστουν και να συμβιωνουν ποτε δεν θα χωριζαν.Στις συγκρουσιακές σχέσεις ειδικά θα 
γίνουν χειρότερες οι συνθήκες για το ΠΑΙΔΙ.2)Το όποιο παιδι θα αντιμετωπιζεται εκ των προτερων με καχυποψια 
και δυσπιστια, ως προιον υποβολης και δηλητηριασμενης κατευθυνσης.Ομως ξεχνατε οτι τα παιδια ειναι αδολα 
και αθωα πλασματα και μιλουν βιωματικα μεσα απο την αληθεια τους και τις εμπειριες του,οπως λεει ο λαος απο 
παιδι και απο τρελο μαθαινεις την αληθεια.Επιπλεον,κατω απο το πρισμα αυτου του νομοσχεδιου καταλύεται 
καθε κοινωνικη συνοχη και ξεσπαει ενα κυμα τεραστιου μισογυνισμου απο μεριδα αντρων που υποκινείται απο 
συγκεκριμενους αντρες με κοινωνικη και οικονομικη ισχυ που θέλουν να εξαθλιωσουν ψυχικα και οικονομικα τις 
πρωην συζυγους τους που τολμησαν να ζητησουν διαζυγιο και να μην τους καταβαλουν διατροφη για τα τεκνα 
τους.Επισης να τις εκδικηθουν στερώντας τους την δυνατοτητα να ειναι μανες,να μεγαλωνουν και να φροντιζουν 
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τα παιδια τους και εντελει να καταλήγουν τα παιδια τους ως επαθλο στα χερια του για να ικανοποιησουν ετσι εναν 
υπερμετρο εγωισμο που βλεπει τα παιδια ως ιδιοκτησιακό καθεστως.Μην φερθειτε στις γυναικες ελληνιδες σαν 
να ειναι οι κακες μαγισσες του μεσσαιωνα που τις στελνετε στην πυρα,τα παιδια ανεκαθεν ο μαναδες τα 
μεγαλωναν . 
26 Μαρτίου 2021, 13:27 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΦοβούμαι μήπως ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 
προκαλεί κάποια προβλήματα στην εφαρμογή της παρούσας διάταξης για από κοινού αποφάσεις σε θέματα 
υγείας, λόγω αντινομίας. Όπως είναι σήμερα ο Κώδικας, οι Γιατροί δεν έχουν υποχρέωση να ζητούν συναίνεση 
γονέα χωρίς επιμέλεια για καμία ιατρική πράξη, εκτός μόνον εάν αυτή περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση. 
Φυσικά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που δε θεραπεύονται ποτέ με χειρουργική επέμβαση αλλά 
επιδέχονται άλλου είδους παρεμβάσεις, όπως στην ψυχική και αναπτυξιακή υγεία.Ίσως λοιπόν να απαιτείται και 
τροποποίηση της αντίστοιχης διάταξης στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, ώστε να καλύπτονται και οι δύο γονείς 
με Γονική Μέριμνα, χωρίς διακρίσεις. Χρήσιμο θα είναι, όποτε ένας γονέας φέρνει παιδί στο Γιατρό για θέμα που 
δεν είναι επείγον ή εντελώς τρέχον, αλλά επηρεάζει το μέλλον του παιδιού, να έχει και ο ίδιος ο Γιατρός την ευθύνη 
της αναζήτησης του άλλου γονέα, και να μη επαφίεται απλώς στη νομιμοφροσύνη του γονέα που έχει μαζί του το 
παιδί, γιατί τέτοιες παράνομες ενέργειες του γονέα αυτού, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τετελεσμένα για το 
παιδί -πχ έκδοση διάγνωσης βασισμένης στο ιστορικό που έδωσε μονάχα ο ένας γονέας, που μπορεί να είναι 
ανεπαρκές ή/και ανακριβές. 
Ο σκοπός άλλωστε είναι η πρόληψη δυσάρεστων καταστάσεων για το συμφέρον του παιδιού και όχι η εκ των 
υστέρων τιμωρία των παραβατών γονέων. 
26 Μαρτίου 2021, 13:43 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ. Να τεθεί ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 19 
Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς 
στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
26 Μαρτίου 2021, 13:01 | Χ.Ν.Β.Στο άρθρο 1519 Α.Κ. να προστεθεί το εξής εδάφιο: H μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα μονομερώς (χωρίς συμφωνία ή οριστική δικαστική απόφαση) αποτελεί 
παράβαση του δικαιώματος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα, κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και 
σημαντικό λόγο ολικής αφαίρεσής της. 
26 Μαρτίου 2021, 12:59 | ΛΕΝΑΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου να απαιτείται ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση και να μην αρκεί η προσωρινή διαταγή, δηλαδή η απλή πιθανολόγηση. Επιπλέον, να ποστεθεί εδάφιο 
ότι: Η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου από τον ένα γονέα μονομερώς (χωρίς συμφωνία ή οριστική 
δικαστική απόφαση) αποτελεί παράβαση του δικαιώματος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα και κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας και συνάμα λόγο ολικής ή μερικής αφαίρεσης της. 
26 Μαρτίου 2021, 10:23 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΑΡΘΡΟ 1519 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙΤΟ 
ΤΕΚΝΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η’ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ 
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. ΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΦΥΓΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ, ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΕΜΕΝΕ ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΤΑ 2/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/3 ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ Ο ΕΤΕΡΟΣ ΓΟΝΕΑΣ.  
26 Μαρτίου 2021, 06:46 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα.‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως τότε θα έχει το πάνω χέρι δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα 
και έτσι δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά 
τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η βάση μετά 
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το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να 
είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται.Το μοντέλο της αποκλειστικής 
επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ.‘Ηρθε η ώρα να πάμε 
μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο 
τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ.‘Αρθρο 12.«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
26 Μαρτίου 2021, 05:48 | Γιάννης.  μεταβολή του τόπου κατοικίας που κάνει την εποικηνωνια του άλλου γονέα 
ανέφικτη(δηλαδή πολύ μακρινή απόσταση)Θα πρέπει να θεωρείται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Όταν ο 
γονέας που έχει την επιμέλεια περνει τα παιδιά μακριά από τον άλλο γονέα προκαλείται αποδεδειγμένα γονεϊκή 
αποξενωση.Τόπος διαμονής του τέκνου θα πρέπει να είναι ο τελευταίος κοινος τόπος του ζευγαριού πριν το 
διαζύγιο και να αλλάζει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του γονεα που ασκεί την εποικηνωνια. 
 
26 Μαρτίου 2021, 00:18 | ΓΙΩΡΓΟΣ.  τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΠΟΛΥ Ή ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ 
 
25 Μαρτίου 2021, 21:33 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΔΗΣ. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο.Θα έπρεπε να είναι:Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:12 | Παρασκευή Δ. Κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα στους γονείς είτε είναι 
παντρεμένοι, είτε ζουν μαζί είτε όχι. Μόνο για κακή άσκηση της γονικής μέριμνα να μπορεί ο δικαστής ν’ αφαιρεί 
ένα γονιό από τη ζωή του παιδιού. Τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων 
μέσα στη οποία να διαμένει εξίσου στα σπίτια και των δύο γονέων. Αν πρέπει ο δικαστής να δώσει λιγότερο χρόνο 
σε ένα γονέα, αυτός να είναι το 35 % των διανυκτερεύσεων κατά τη σχολική χρονικά και το 50 % κατά τις σχολικές 
διακοπές. Να καταργηθούν όλες οι διακρίσεις για τα αναγνωρισμένα καθ’ οιονδήποτε τρόπο παιδιά εκτός γάμου, 
να προβλεφθούν κοινωνικοί μηχανισμοί προστασίας (ίσος χρόνος δικαιώματα και υποχρεώσεις και στους δύο 
γονείς, δικαστικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, Parenting Plans, «αντικειμενικές αξίες» διατροφής τέκνων, φιλική 
δικαιοσύνη, οικογενειακά δικαστήρια), οι νέες διατάξεις να ισχύσουν για όλα τα παιδιά της χώρας. 
 
25 Μαρτίου 2021, 17:19 | Σταύρος Λεχούδης. Επαναφορά της φράσης «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ» για μία τόσο ουσιώδη ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΤΈΚΝΟΥ ΑΠΌΦΑΣΗ.Προ της αναβίωσης του άρθρου 
1519 Α.Κ ο γονέας που ασκούσε αποκλειστικά την επιμέλεια ακόμα και διά προσωρινής διαταγής, επιτρεπόταν να 
μετοικήσει με τα τέκνα όχι μόνο εντός της πόλης της κατοικίας των τέκνων αλλά ακόμα και σε άλλη πόλη ή και στο 
εξωτερικό .Η συγκεκριμένη διάταξη του Αυγούστου, τέθηκε από τον νομοθέτη προκειμένου να ανακόψει το κύμα 
μετοικήσεων ενόψει της αλλαγής του νόμου για τη γονική μέριμνα, αποκαθιστώντας αυτή την αντικειμενική 
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αδικία που οδηγούσε εκατοντάδες παιδιά σε αποξένωση τους από τον έτερο γονέα.Αφαιρώντας την φράση 
«ΟΡΙΣΤΙΚΗ» δικαστική απόφαση» από την ΗΔΗ υπάρχουσα διάταξη ,μπορεί δυστυχώς άνετα να ερμηνευθεί η νέα 
διάταξη ως επιτρέπουσα στην χορήγηση της άδειας μετοίκησεως δια αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, ακόμη και 
μέσω προσωρινής διαταγης ,επιτρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο και πάλι τη δημιουργία ανεπανόρθωτων η 
δυσχερών αναστρέψιμων συνεπειών, που ματαιώνουν τον πρακτικό σκοπό της κύριας δίκης.Επομένως,α) να 
προβλέπεται ειδικως και ρητά στην διάταξη, λόγο της σοβαρότητας μιας τέτοιας κρίσης …….»ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΌΦΑΣΗ»β) οποιαδήποτε μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και παραβίαση του δικαιώματος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα. 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:08 | Χρήστος Μασσαράς. Προτείνω οριστική δικαστική απόφαση.Επίσης αυθαίτερη αλλαγή 
του τόπου διαμονής του τέκνου θα πρέπει να θεωρείται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
25 Μαρτίου 2021, 13:12 | Παναγοπουλος Κων/νος. Άρθρο 1519.Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Όταν η 
επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του.τελικά η αποκλειστική επιμέλεια δεν 
καταργείται? οχι βέβαια επ ουδενί δεν καταργείται.ΜΕ ΠΟΙΌ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΊΑ ΕΝΌΣ ΤΕΚΝΟΥ ΌΤΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ.Η νομολογία θα έπρεπε να αποφασίζει 
για θέματα που αφορούν την περιουσία των τεκνων και άλλα ζητήματα εκπαίδευσης.Η ονοματολογία δεν είναι 
ένα απο αυτά και δεν έχει δικαίωμα ο νομοθέτης να επιβάλλει για το παιδι μου , στο δικό μου το παιδί με τί ονομα 
θα το αποκαλώ.να καταργηθεί το δικαίωμα του δικαστή να αποφασίζει το όνομα του παιδιου μου. Δεν θα μου 
επιβάλλει κανείς πως θα αποκαλώ το παιδι μου.ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΎΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΕΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝΕ!ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΑ ΤΗΣ 
ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙ. ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ.ΕΠΕΙΔΗ ΓΙΝΌΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ 
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ,ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΞΕΝΩΣΕΤΕ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ! Δεν εχετε καμμία δουλειά με το 
δικό μου το παιδί! Ασχοληθείτε με τα παιδια τα δικά σας. 
 
25 Μαρτίου 2021, 13:33 | Κωνσταντίνος Μασσαλίδης– Η δικαστική απόφαση που απαιτείται θα πρέπει να είναι 
οριστική.– Αυθαίρετη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου χωρίς συμφωνία ή οριστική δικαστική απόφαση 
θα πρέπει να εννοείται άμεσα ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
25 Μαρτίου 2021, 11:47 | Δήμητρα Τσετσανάκου. Πρέπει να οριστεί οτι σε περίπτωση επιλογής του γονέα να 
μετοικήσει σε άλλη πολή θα πρέπει να προσυπολογίζεται το κόστος επικοινωνίας με τον γονέα που μένει πίσω! Η 
επικοινωνία παιδιού πατέρα δεν είναι δικαίωμα γονεά – ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΚΝΟΥ! Ο γονέας που μετοικεί θα 
πρέπει αν όχι να αναλάβει όλο το κόστος της επικοινωνίας αυτής να συμμετέχει ισότιμα σε πραγ,ατοποίηση της 
επικοινωνίας με τον άλλο γονέα. Δύο τρόποι: ή με οικονομική συμμετοχή ή με προσωπικές ίσες μετακινήσεις για 
τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας αυτής. Ο κάθε γονέας οφείλει να αναλαμβάνει τις συνέπειες των επιλογών του! 
 
25 Μαρτίου 2021, 09:56 | Αναστάσιος Γιαμουρίδης.  δεύτερη παράγραφος του Άρθρου όσον αφορά τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής δημιουργεί περιθώριο καταχρηστικής άσκησης της μέσω της δημιουργία τετελεσμένων: π.χ. 
μετοίκηση του τέκνου με Προσωρινή Διαταγή που δεν θα είναι πρακτικά αναστρέψιμη στα πλαίσια των 
ασφαλιστικών μέτρων μήνες αργότερα.Συνεπώς η ουσία του υφιστάμενου 1519 του ΑΚ που απαιτεί την έκδοση 
οριστικής δικαστικής απόφασης πρέπει να διατηρηθεί, και να συμπληρωθεί ως προς το ότι τυχόν μονομερής 
μεταβολή του τόπου κατοικίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 2 
του Άρθρου 8:«(…) Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.» 
 
24 Μαρτίου 2021, 23:50 | Ντινος Κ. Πως κάποιος γονιός, μπορει να ειναι καλός, οταν παίρνει τα παιδιά 500χλμ. 
μακρυά απο τον άλλον. 
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Χωρίς να υπαρχει ουσιάστικος λογος..Επειδή υπάρχει η εξουσία της αποκλειστικής επιμέλειας κ μόνο.Δεν 
δημιουργεί η αποσταση αυτή γονική αποξένωση?Κάνω 2000χλμ τον μηνα, για να με βλεπουν κ να βλέπω τα παιδια 
μου 4μερες τον μήνα.Ενας φρικτός,απερίγραπτος παραλογισμός,γεμάτος πόνο,εξουθένωση κ ανεπούλωτα 
τράυματα!!Να τροποποιηθεί το άρθρο ως εξής:Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά ΚΑΚΗ άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
24 Μαρτίου 2021, 20:39 | Μαρία Τσαλαμανιού. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1519 Α.Κ. (όπως αντικαθίσταται) 
να προστεθεί η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση και να προστεθεί το εξής εδάφιο : «Μονομερής μεταβολή από 
τον ένα γονέα του τόπου διαμονής του τέκνου, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας». 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:20 | ΟΣΤΓ. Οι γονείς πλέον θα αποφασίζουν από κοινού για την ονοματοδοσία, το 
θρήσκευμα, τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσης του, αλλά και για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του και στις 
περιπτώσεις διαφωνίας θα προσφεύγουν (πάλι) στα Δικαστήρια!!! Έως την έκδοση απόφασης όμως, πως 
προάγεται το συμφέρον του παιδιού? 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:56 | Σταυρος. Αλλαγη στην 2 παραγραφοΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:30 | Πέτρος Αγγελίδης. Σταματήστε με νόμο τις ψευδείς κατηγορίες, να προσθέσετε και την 
(ζ) περίπτωση:(…) (ζ) οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:04 | Κ. Π «Να οριστεί ως τόπος κατοικίας του παιδιού η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων 
του και να αλλάζει μόνο με συμφωνία τους ή με ΟΡΙΣΤΙΚΉ δικαστική απόφαση, δηλαδή να μην καθορίζεται από 
τον ένα μόνο η κατοικία του παιδιού.» Αυτά ήταν τα προπαρασκευαστικά δεδομένα του νομοσχεδίου. Τι άλλαξε 
κύριε υπουργέ; Οι νόμοι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι για να προστατεύσουν τα παιδιά από ανθρώπους 
ανάξιους να αντιληφθούν το δέσιμο με έναν χώρο ,την ανάγκη για επαφή και επικοινωνία των παιδιών ΚΑΙ με τους 
δύο γονείς με αποτέλεσμα να μετακινούν τα παιδιά ως πράγματα και αποσκευές. Μην παίζετε άλλο με τις ζωές 
των παιδιών. 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:56 | Τάκης .Κ. Κύριε υπουργέ στο νομοσχέδιο της συνεπιμελειας αν δεν τονισθεί -όπως στο 
άρθρο 1519 που ψηφίσατε το 2020 – η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΉ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς , τότε θα υπάρξει μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου και 
αυτό θα συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και μονομέρεια σε ένα ζήτημα άκρως σημαντικό όπως είναι 
το μέρος της κατοικίας.Ουσιαστικά καταργείτε αυτό που προσπαθείτε δηλαδή την με νόμο συνεπιμελεια και 
δίνετε χώρο δράσης σε ανεύθυνους γονείς που σέρνουν τα παιδιά ως βαλίτσα χωρίς να πληρώνουν το τίμημα των 
πράξεών τους. Μάλιστα χωρίς την ρητή αναγραφή της λέξης ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ στο νομοσχέδιο, κάποιοι είναι δίπλα 
εκτεθειμένοι καθώς δεν θα μπορούν να μεταβούν ούτε με κάποια χρήση άρθρου σε δημοσια υπηρεσία που να 
είναι κοντά στην διεύθυνση κατοικίας που μερικοί γονείς μονομερώς μετακινούν τα παιδιά. Ρυθμιστε το ΟΡΙΣΤΙΚΌ 
όσον αφορά το μέρος κατοικίας του παιδιού. Μην συμπράξετε με όσους βλέπουν τα παιδιά ως μονοπώλιο της 
εξουσίας τους και δεν έχουν μάθει να είναι συνεργατικοί εντός οικογένειας. Σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε σε εσάς 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:56 | ΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΤΟΥ.Αφού δυστυχώς υπάρχουν κάποιες Μανάδες που δεν θέλουν την ισότητα και θέλουν για ευνόητους λόγους 
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να συνεχίσει ο προπολεμικός νόμος, με την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας από στον ένα, εκ των 2 γονέων. 
Να οριστεί σαφώς στον νέο νόμο, η ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας πλέον στους πατεράδες που 
πραγματικά αγαπούν τα παιδιά τους και οι μανάδες να έχουν το μαχητό τεκμήριο επικοινωνίας του 1/3 και να 
πληρώνουν και διατροφή. Για να δούμε κι αυτό το μοντέλο τα επόμενα 40 χρόνια, μιας και το προηγούμενο είδαμε 
τα δραματικά αποτελέσματα που είχε, με τα αποξενωμένα παιδιά και τις μητέρες που μόνο στόχο είχαν να 
εκβιάζουν τους πατεράδες με την διατροφή, αποξενώνοντας ολοκληρωτικά τα παιδιά τους από τον αγαπημένο 
τους πατέρα. Αλλιώς αν θέλετε την παρουσία γονέων με μαϊμού ισότητα, θα πρέπει να μας γυρίσετε και 40 χρόνια 
πίσω, και να πάμε όλες οι γυναίκες σπίτια μας να μεγαλώνουμε αποκλειστικά τα παιδιά και να μην έχουμε ισότητα 
στην εργασία και όλα τα υπόλοιπα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 18:41 | Βαρσος Μαριος στην απο νοεμβριου 2020 αποφαση της νομοπαρασκευαστικης 
επιτροπης γινοταν λογως για ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστικη αποφαση για την μεταβολη της κατοικιας του τεκνου,ενω στην 
τωρινη αποφαση λειπει ο ορος….αυτο δινει το αυθαιρετο δικαιωμα μονομερως ο γονεας να αλλαζει τον τοπο 
διαμονης του τεκνου κ να προκαλει στο τεκνο ανεπανορθωτη ψυχολογικη,συναισθηματικη κ κοινωνικη 
αναταραχη…Ορθη διατυπωση ειναι¨[…]εγγραφη συμφωνια των γονεων η ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστικη αποφαση που 
εκδιδεται μετα απο αιτηση ενος απο τους γονεις.ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ,ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 
 
24 Μαρτίου 2021, 16:23 | Ζαχαριας Αγαπιδης.  Να μην δημιουργηθούν γονείς 2 ταχυτήτων από παρερμηνείες 
του νόμου, να τροποποιηθεί το παραπάνω άρθρο ως εξής:Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
24 Μαρτίου 2021, 16:49 | Φρειδερικη Μπλετσου Στο άρθρο 1519 , το οποίο ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2020 
με πρωτοβουλία του Υπουργού Κώστα Τσιάρα, υπάρχει η φράση «οριστική δικαστική απόφαση».Στο 1519 ΑΚ του 
σχεδίου νόμου έχει αφαιρεθεί η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Με μια απλή προσωρινή διαταγή, παιδιά θα μετοικουν σε άλλες 
πόλεις ή ακόμα και χώρες και θα αποξενώνονται από τον ένα γονέα. Υποτίθεται σκοπός της συγκεκριμένης 
μεταρρύθμισης είναι η καταπολέμηση της γονεϊκής αποξενωσης.Επομένως:«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα 
επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
24 Μαρτίου 2021, 16:32 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ – ΠΙΕΡΡΟΣ. Το συμφέρον του ανήλικου το οποίο αποτελεί τον 
απώτατο σκοπό κάθε σχετικής νομοθετικής ρύθμισης και με βάση το οποίο ο νομοθέτης νομοθετεί και με τη σειρά 
του διατάσσει ή επικυρώνει ο δικαστής, επιβάλλει το τέκνο να συμβιώνει και με τους δύο γονείς του, ώστε, με 
αυτόν τον τρόπο, να προκαλείται η μικρότερη δυνατή διατάραξη του τρόπου ζωής του, ειδικά στην ευαίσθητη 
ηλικία του.Η από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης της κοινής 
επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία 
λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, 
καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού τους.Με βάση τα 
προαναφερθέντα, η εναλλασσόμενη άσκηση της επιμέλειας, εξασφαλίζει αποτελεσματικά και νόμιμα τη 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού και ενισχύει τους δεσμούς του ανηλίκου με 
αμφότερους τους γονείς του και φυσικά προς το συμφέρον του.Η από κοινού, κατά ισομερή τρόπο, 
εναλλασσόμενη ανατροφή του παιδιού, όχι μόνο δεν έχει καμία αρνητική συνέπεια για το τέκνο, αλλά αντιθέτως, 
η κατ’ αποτέλεσμα της συνεπιμέλειας ύπαρξη διπλής κατοικίας θεωρείται ευεργετική και απαραίτητη για την 
προστασία της ισόρροπης ανάπτυξης του παιδιού.Τα παιδιά που ζουν εναλλάξ και με τους δύο γονείς, με ίση 
κατανομή του χρόνου διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή τους από εκείνα, που υπάγονται 
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σε άλλη ρύθμιση για χωρισμένες οικογένειες.Η ανατροφή του παιδιού αποτελεί προϊόν συναπόφασης και από 
τους δύο γονείς. Το παιδί συναναστρέφεται εξίσου και με τους δύο γονείς του και περνά ισότιμο χρόνο μαζί τους, 
τόσο στη διάρκεια της ημέρας όσο και στη διάρκεια του μήνα. Στην πράξη, το παιδί έχει δύο λειτουργικά σπίτια, 
την πατρική και τη μητρική κατοικία, στις οποίες θα πρέπει να έχει το δικό του χώρο. 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:41 | Αnt ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ δυο γονέων για θέματα που 
αφορούν ζητήματα εκπαίδευσης ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ των παιδιών. ΔΙΟΤΙ ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός δηλαδή σε ποια σχολή θα φοιτήσει ένας έφηβος είναι ένα ζήτημα που ΣΗΜΕΡΑ 
το αποφασίζει ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ο ίδιος ο έφηβος και όχι οι γονείς του. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.Καταλαβαίνει λοιπόν ο οιοσδήποτε τι αντιδικίες θα 
ακολουθήσουν χωρίς λόγο εάν παραμείνει η σχετική διατύπωση του άρθρου 13 ως έχει. Αντί να πω περισσότερα 
ας σκεφθεί ο κ. Υπουργός και οι κ.κ. Βουλευτές πόσοι πατεράδες και πόσες μανάδες απέτυχαν να οδηγήσουν τα 
παιδιά τους στα αξιοζήλευτα δικά τους επιτυχημένα επαγγέλματα. Είναι ελάχιστοι και μπράβο τους. Η πλειοψηφία 
των γονέων στο κρίσιμο αυτό ζήτημα ακολουθεί τις αποφάσεις των εφήβων και αν μπορεί τις ενισχύει. Στην πράξη 
τίποτα άλλο δεν μπορούν να κάνουν οι γονείς σε τέτοια ζητήματα πέραν της ηθικής και υλικής ενίσχυσης των 
παιδιών τους. 
 
24 Μαρτίου 2021, 14:08 | Αναστάσιος. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του νομοθέτη και να αποφευχθούν 
φαινόμενα διάρρηξης σχέσεων γονέων και τέκνων (ειδικά στη παράγραφο 2 με αλλα΄γ τόπου διαμονής) 
επιβάλλεται να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις:Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής 1. Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και 
από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή 
ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του 
χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί 
προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο.» 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:41 | Νικος. Μιλάμε για αυτονόητα πράγματα δλδ το να λαίρνουν από κοινού απόφασεις για 
τα παιδιά και οι ΄δυο γονείς και μην μου λέτε πως θα γίνει αφού χωρίσανε πρέπει όταν μιλάμε για το καλό των 
παιδίων μας.Δεν είναι κτήμα κανενός τα παιδιά πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως χωρίζουμε μόνο ως ζευγάρι και 
όχι ως γονείς.Νόμιζω θα πρεέι να υπάρξει αλλαγη΄σχετικά με το τόπο κατοικίας γιατί αν πηγαίνουν όλοι 
δικαστήρια και δικαιώνονται δεν θα έχουμε κερδίσει τπτ.Δεν χωράνε εκβιασμοί και εκδικητικότητα απέναντι στον 
άλλο γονέα τα παιδιά μας θέλουν και τους δύο.24 Μαρτίου 2021, 13:14 | Σωκράτης«καθώς και για ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από 
κοινού»ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ή ΟΧΙ? 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:02 | Θ.Κ. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΔΙΧΩΣ ΝΑ 
ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Δεν μπορεί να 
παίρνει ο καθένας το παιδί και να πηγαίνει όπου θέλει διαταράσοντας τις συνήθειές του και την επαφή και με 
τους δύο γονείς που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμά του και προϋπόθεση για την ομαλή ψυχοσωματική του 
ανάπτυξη. 
 
24 Μαρτίου 2021, 00:30 | Σπυρος. Η μεταβολή του τόπου κατοικίας του παιδιού είναι καταστροφική όταν γίνεται 
για λόγους εκδίκησης. 
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Αν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι όπως κακοποιησει από τον ένα γονέα δεν πρέπει να γίνεται μεταβολή του τόπου 
κατοικίας. 
Θα πρέπει θα επανέλθει η λέξη οριστική στο άρθρο 1519.Το λιγότερο να μπει στο καινούργιο νομοσχέδιο μια 
χιλιομετρική απόσταση. 
Ο γενεάς που ζει μακριά από τα παιδιά του καταστρέφετε πρώτα από όλα ψυχικά και μετά οικονομικά.Στο τέλος 
αναγκάζετε να τα παρατήσει γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.Ζούμε στο 2021 και είναι πραγματικά κρίμα γονεις 
να θρηνούν τα εν ζωή πιαδια τους. 
 
23 Μαρτίου 2021, 23:25 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΤΖΕΛΟΣ. 1.Να γίνει κανόνας η ισόχρονη άσκηση της γονικής μέριμνας από 
τους γονείς, με εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες αμφοτέρων2.Οι στενότεροι δεσμοί του τέκνου με 
ένα γονέα, εφόσον επιτεύχθηκαν με μεθόδους αποξένωσης και παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, να μη δίδουν 
σ’ αυτόν την αποκλειστική επιμέλεια3.Να διασφαλισθεί το τεκμήριο 1/3 χρόνου επικοινωνίας γονέα – τέκνου, με 
αποκλεισμό των εξαιρέσεων «κακής και καταχρηστικής» άσκησης της (εφόσον δεν διασαφηνισθούν πλήρως ως 
έννοιες) και των «συνθηκών διαβίωσης και καθημερινότητας» του τέκνου23 Μαρτίου 2021, 22:10 | Θωμάς 
ΠέππαςΕίναι επιτακτικό να μπει ο όρος «οριστική» διακαστική απόφαση για τη μεταβολή του τόπου κατοικίας του 
τέκνου. Όπως ήταν στο 1519 του καλοκαιριού του 2020. Δεν μπορεί μια τέτοια απολύτως σημαντική απόφαση να 
είναι προσωρινή ή ασφαλιστικών. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:22 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΝΩΣΗΣ Όσον αφορά τον τόπο διαμονής του τέκνου είναι πολύ σημαντικό 
να προστεθείότι αν ο ένας γονέας αυτοβούλως μεταβάλει τον τόπο διαμονής του τέκνου, συνεπάγεται κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:24 | ΑΝΝΑ Π. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ο 1519 ΑΚ, όπου για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονεά μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΝΟΜΟΣ. Διότι Χωρίς να υπάρχει απόφαση δικαστηρίου και χωρίς την συναίνεση του άλλου γονέα και χωρίς να το 
γνωρίζει ο άλλος γονέας και σε πολλές περιπτώσεις με το πρόσχημα ότι λόγω των μέτρων που υπάρχουν στην 
χώρα μας πηγαίνουν σε συγγενικά τους πρόσωπα για να τους βοηθάνε με τα παιδιά, παίρνουν τα παιδιά και 
μετοικούν σε άλλους Νομούς προκειμένου να μην μπορεί να λειτουργήσει η Συνεπιμέλεια εν’ όψη της ψήφισης 
του Νόμου και για να αποξενώσουν τον γονέα από τα παιδιά του. Ο γονέας για να πάρει το παιδί του για ΠΣΚ η 
για μια ημέρα μεσοβδόμαδα κάνει 70χλμ, 80χλμ, 90χλμ,150χλμ κτλ να το πάρει κι άλλα τόσα να το επιστρέψει. 
Πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά που γίνονται εις βάρος παιδικών αθώων ψυχών . Πραγματικά ήρθε η ώρα της 
Συνεπιμέλειας . Ας καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορούν να παίζουν με ανθρώπινες ζωές, δεν έχουν δικαίωμα να 
πληγώνουν και να καταστρέφουν παιδικές ψυχούλες. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και δικαιούνται να ανατρέφονται 
εξίσου και από τους δύό γονείς, έχουν συναισθηματική ανάγκη και από τους δύο γονείς εξίσου μετά από ένα 
χωρισμό. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να περνούν ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. Δεν αντέχουμε άλλο να 
στερούμαστε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα ανίψια μας. Κάθε φόρα που κλαίγοντας μας ρωτάνε γιατί μπαμπά, 
γιατί γιαγιά, γιατί πάππου δεν μπορώ να κάτσω κι άλλο εδώ και πρέπει να φύγω; γιατί να μην κάτσω κι άλλο μαζί 
σας; »Χάνουμε» την μισή μας ζωή. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:00 | Λαμπρος Πηγουνης. Να προστεθει η περίπτωση: 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Και η διακστική απόφαση να είναι οριστική.  
 
23 Μαρτίου 2021, 20:37 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ . ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:‘Αρθρο 12.«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:29 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:14 | Απόστολος Καρτοφύλης.Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο 
τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη 
κατοικία. 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:47 | Σταύρος. «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 17:33 | Ηλίας Παρασκευόπουλος. Η δυνατότητα μονομερούς αλλαγής κατοικίας του τέκνου 
διαρρηγνύει τη σύνδεση με τον ένα γονέα και αποτελεί ενέργεια αντίθετη προς το συμφέρον του.ΦΕΚ 192/Α/2-
12-1992Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιούΑρθρο 71. Το παιδί εγγράφεται στο 
ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννηση του και έχει από εκείνη τη στιγμή το δικαίωμα ονόματος, το δικαίωμα να 
αποκτήσει ιθαγένεια και, στο μέτρο του δυνατού, το δικαίωμα να γνωρίζει τους γονείς του και ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΦΕΙ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.Αρθρο 93. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού που ζει χωριστά από τους δύο 
γονείς του ή από τον έναν από αυτούς να διατηρεί ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ και να έχει άμεση επαφή με 
τους δύο γονείς του, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του παιδιού.Αρθρο 181. Τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης της αρχής, σύμφωνα με την 
οποία και οι δύο γονείς είναι ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξη του. Η 
ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και για την ανάπτυξη του ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς ή, κατά 
περίπτωση, στους νόμιμους εκπροσώπους του. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική τους 
μέριμνα. 
 
23 Μαρτίου 2021, 17:50 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ. Η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΗ πρέπει να επανέλθει στο άρθρο 1519. Δεν 
είναι σωστό με προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων παιδιά να αλλάζουν πόλεις ή και χώρα διαμονής. 
Οπότε:‘Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:36 | Σωτηρης. Λείπει η λέξη ΟΡΙΣΤΙΚΗ απόφαση δικαστηρίου από τον νόμο, όπως και ποιες 
είναι προϋποθέσεις που θα μπορεί να πάρει το παιδί και να Πάει σε άλλη πόλη!Τα παιδιά θα πρέπει να μένουν 
στην πόλη που μεγάλωσαν, που πάνε σχολείο,που έχουν τους φίλους τους αλλιώς δεν υπάρχει ούτε σταθερότητα 
ούτε ασφάλεια ούτε ισορροπία ούτε τίποτα!!!!23 Μαρτίου 2021, 13:12 | ΜιλτοςΠρέπει να προστεθεί ξανά το 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ  στην δικαστική απόφαση έτσι ώστε να αποφευχθουν τυχόν αλλαγές στον τόπο κατοικίας των παιδιών 
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καθώς και να αναφέρεται ότι η αλλαγή τόπου κατοικίας χωρίς την σύμφωνη γνώμη να αποτελεί και νομικά πια 
κακή άσκηση γονικής μεριμνας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:03 | ερχονται μηνυσεις. Kυριε Υπουργέ παραιτηθείτε.απλα ειστε επικινδυνος για τα παιδια 
του κοσμάκη 
σας παρακαλούμε εκατομμύρια Ελληνες 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:40 | aploystato. Οποια Κυρία δεν θέλει να δίνει λογαριασμό αν έχει καλύτερη προταση 
εργασίας σε αλλο νομό σε αλλη χώρα ή σε άλλο πλανήτη να μην κάνει παιδιά.Αν κάνει θα δίνει λογαριασμό στον 
πατέρα τους.Σε άλλη χώρα, πολιτισμένη αν παραβίαζε το δικαίωμα του πατέρα στα παιδια θα τις εβαζαν και 
φυλακή.Αλλως,Να κάνει παιδιά με σωλήνα, ή με υιοθεσία, εκει δεν θα δίνει λογαριασμό.Για όλα υπαρχει λύση. 
 
23 Μαρτίου 2021, 03:42 | Σταματης. Τόπος διαμονής των τέκνων μετά από ένα διαζύγιο θα πρέπει να είναι ο 
τελευταίος κοινός τόπος διαμονής του ζευγαριού ώστε να μην αποξενώνονται τα παιδιά από κανέναν. 
 
23 Μαρτίου 2021, 03:13 | Αγγελος. Στη καλοκαιρινή τροπολογία και νομοθέτησης του άρθρου 1519 που ισχύει 
τώρα αναφέρει ότι χρειάζεται ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση ώστε να γίνει μετοίκηση.Στο καινούργιο νομοσχέδιο 
η λέξη οριστική αφαιρέθηκε.Πρέπει οπωσδήποτε να ξαναμπεί γιατί είναι εντελώς αδικο κάποιος με μια απλή 
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων να αλλάζει νομό η χώρα. 
 
23 Μαρτίου 2021, 01:03 | Μαρία. Κύριε υπουργέ είναι δυνατόν να αλλάζει ο τρόπος διαμονής με προσωρινή 
διαταγή σε 3 μέρες? χωρίς οριστική δικαστική απόφαση?«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Για 
τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
22 Μαρτίου 2021, 19:29 | Νικος Κοντοπουλος. Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Η πολύ σωστή αυτή 
μεταβολή του οικογενειακού δικαίου έρχεται να νομοθετηθεί μετά από την πληθώρα δικαστικών αποφάσεων των 
ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας ,όπως την πρώτη (1321/1992 ΑΠ) την (417/2005 ΑΠ) και άλλες καθώς και επίσης 
την 431/2006 γνωμοδότηση του ΝΣΚ .Επιτέλους βήμα προόδου και ισότητας. Η μεταβολή αυτή όμως αγγίζει το 
νόμο Ν. 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων που επίσης πρέπει να τροποποιηθεί.Για τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου αναφέρεται για δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Αυτή η απόφαση δε μπορεί να είναι ούτε προσωρινή διαταγή ούτε ασφαλιστικά μέτρα παρά μόνο απόφαση μετά 
από κανονική αγωγή.Οι κίνδυνοι το παιδί να αλλάξει τόπο κατοικίας προσθέτοντας πολλά χιλιόμετρα στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του έτερου γονέα , καθώς επίσης οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε ότι τέτοιες 
μεταβολές γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την γονεική αποξένωση. 
 
22 Μαρτίου 2021, 18:46 | Χατζηβελουδος Κυριάκος. Από κοινού και εξίσου η γονική μέριμνα σε όλα όχι στην 
επιμέλεια του ενός γονέα ισότητα παρακαλώ 
 
22 Μαρτίου 2021, 18:59 | Κ. Νευροκοπλής. «Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς.»Χρειάζεται ο ορισμός Δικαστικού Κοινωνικού Λειτουργού που θα διευθετεί τέτοιες αλλαγές. Βάση 
πρέπει να αποτελεί η εβδομαδιαία κυλιόμενη διαμονή των παιδιών στα δύο γονεϊκά τους σπίτια. Από εκεί και 
πέρα μπορεί ο επιβλέπων Δικαστικός Κοινωνικός Λειτουργός να διαμοιράζει τον χρόνο σε περίπτωση που ένας 
γονέας έχει οικία μεγαλύτερης της μίας ώρας από το σχολείο του παιδιού. (πχ. αυξημένο χρόνο κατά τις διακοπές 
στον γονέα με απομακρυσμένη οικία). 
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22 Μαρτίου 2021, 14:44 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. 1α)Για να δύναται και ο έτερος γονέας να 
συναποφασίζει για θέματα υγείας, εκπαίδευσης, περιουσίας κλπ, δεν αρκεί να δικαιούται να ζητάει πληροφορίες 
από τον γονέα επιμέλειας, γιατί ο τελευταίος ενδέχεται να του παρέχει ημιτελείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. 
Χρειάζεται να δικαιούται να ζητάει πληροφορίες απευθείας από την πηγή, πχ Σχολικές Μονάδες, Μονάδες Υγείας, 
μάλιστα χωρίς να απαιτούνται Εισαγγελικές Παραγγελίες προς τούτο. Άλλωστε υπάρχει σχετική Εγκύκλιος του 
Υπουργείου Παιδείας καθώς και πρόσφατη Νομολογία της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (για τις Μονάδες Υγείας), που κατοχυρώνουν αυτό το δικαίωμα. Καλό θα ήταν να μη 
δίνεται η εντύπωση πως με την καινούρια Νομοθέτηση, γίνεται κάποια υπαναχώρηση του Κράτους ως προς 
αυτό.1β)Ομοίως να προβλέπεται η συνδιαχείριση (κατάθεση σε ειδικό κοινό λογαριασμό των γονέων) ή 
επιμερισμός των χρηματικών ποσών που παρέχονται ως επιδόματα αναπηρίας στο όνομα του τέκνου, άλλως ο 
γονέας που θα λαμβάνει τα επιδόματα, θα έχει την οικονομική ισχύ λήψεως αποφάσεων μονομερώς.2α)Όποτε 
Κρατική Αρχή παρέχει στους γονείς το δικαίωμα επανεξέτασης κάποιας δικής της απόφασης για την υγεία ή την 
εκπαίδευση (πχ ΚΕΠΑ, ΚΕΣΥ), το δικαίωμα αυτό να ανήκει στον καθέναν από τους γονείς με γονική μέριμνα 
ανεξαρτήτως επιμέλειας, να μπορεί δηλ. οιοσδήποτε εκ των δύο να εκκινεί μονομερώς τη διαδικασία με υποβολή 
ενστάσεως / αιτήματος επανεξέτασης.2β)Όποτε ο Νόμος παρέχει στους γονείς το δικαίωμα αποδοχής ή 
απόρριψης της απόφασης κάποιας Κρατικής Αρχής για κάποια παροχή (τύπου «take it or leave it», πχ ΚΕΣΥ) και οι 
γονείς διαφωνούν μεταξύ τους, να υπερισχύει η απόφαση του γονέα που συμφωνεί με την Κρατική Αρχή. (Άλλως 
το παιδί θα αναμένει τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης & δίκης για να εγγραφεί σε Σχολείο, ενώ το Σχολικό Έτος θα 
τρέχει!).3)Στους περιορισμούς του δικαιώματος του γονέα επιμέλειας να μετακομίσει με το παιδί μακριά, να 
επιστρέψει το επίθετο «οριστική» πριν από τον όρο «δικαστική απόφαση», όπως έχει διαμορφωθεί η διάταξη με 
το Νόμο 4714/2020, Άρθρο 139. Είναι προφανές πως το δικαίωμα μακρινής μετακόμισης με μιαν απλή προσωρινή 
διαταγή, θα δύναται να προκαλεί οικογενειακά δράματα. 
 
22 Μαρτίου 2021, 12:33 | Χ.Ν.Β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1519 του Αστικού Κώδικα, όπως αντικαθίσταται 
από το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΟ την πρόσφατα ψηφισθείσα και ήδη 
ισχύουσα διάταξη του άρθρου 139 του ν. 4714/2020(ΦΕΚ Α΄ 148/31-7-2020), γιατί διαγράφει τη λέξη 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ(δικαστική απόφαση). Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί έτσι αρκούν για τη μεταβολή του τόπου 
κατοικίας του τέκνου τα ασφαλιστικά μέτρα και η προσωρινή διαταγή, δηλαδή απλή πιθανολόγηση. Η 
τροποποίηση είναι αδικαιολόγητη και αναιρεί τη διάταξη που ψηφίστηκε εκτάκτως, μέσα στο καλοκαίρι, για να 
αποτρέψει σκόπιμες μεταβολές του τόπου διαμονής του τέκνου και τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων. 
 
22 Μαρτίου 2021, 07:18 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ. Οι από κοινού λήψη αποφάσεων αποτελεί από 
τα πλέον ουσιαστικά στοιχεία της άσκησης της κοινής επιμέλειας και διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού 
καθώς και το ρόλο αμφοτέρων των γονέων. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από κοινού διευκολύνεται 
ιδιαίτερα από το γονικό προγραμματισμό ανατροφής το τέκνου, καθώς οι γονείς θα έχουν ένα προσυμφωνημένο 
πλαίσιο για την ανατροφή του παιδιού τους.Τόπος διαμονής του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων πρέπει να 
προβλέπεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής τους, η πρόβλεψη του σχεδίου δεν εξασφαλίζει την αποφυγή 
αποξένωσηςΕπίσης δεν νοείται απομάκρυνση του τέκνου από τον τελευταίο τόπο κοινής διαμονής με διαδικασίες 
όπως αυτή της προσωρινής διαταγής.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1519 ΑΚ παρ. 1 και 2 να τεθεί ως εξής1. Σημαντικά 
ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν έχει γίνει κατανομή της επιμέλειας μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς 
τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται και 
από τους δύο γονείς από κοινού. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1510 και του άρθρου 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.2.Τόπος διαμονής του τέκνου, σε περίπτωση διαστάσεως, διαζυγίου ή 
ακυρώσεως του γάμου των γονέων είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, με κατανομή του 
χρόνου μεταξύ των γονέων, εναλλασσόμενη κατοικία.Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου απαιτεί 
προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα 
οποιουδήποτε από τους γονείς, εφόσον το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
κάθε πρόσφορο μέσο.» 
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22 Μαρτίου 2021, 02:07 | Χριστίνα Σακκά. Διαβάζοντας κάποια από τα σχόλια, μου γεννάται η εξής απορία.Αν 
π.χ. ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο είναι άνεργος και βρει δουλειά εν τέλει σε άλλο νομό, για ποιο λόγο 
να του απαγορεύεται η μετοίκηση; Ή γιατί να εξαρτάται από την έγγραφη συγκατάθεση του έτερου γονέα όταν 
αναφερόμαστε σε βιοποριστικούς λόγους; Αν αντίστοιχα ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο δεχθεί μία 
πολλή ελκυστική πρόταση εργασίας σε άλλο νομό ή ακόμα και στο εξωτερικό θα πρέπει να πάρει την έγγραφη 
συγκατάθεση του άλλου; 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:05 | Δήμητρα Τ. Το παρόν άρθρο έχει τεθεί σε ισχύ απο τον Αυγουστο του 2020, όμως στην 
πράξη δεν εφαρμόζεται γιατί παράλληλα ισχύει και το άρθρο 1518 που αναφέρει ότι όποιος έχει την επιμέλεια 
καθορίζει και τον τόπο διαμονής του παιδιού.Ετσι η συντριπτική πλειονότητα δικαστικών αποφάσεων 
(προσωρινών διαταγών, ασφαλιστικών μέτρων)επιτρέπει τη μετοίκηση του παιδιού σε άλλη πόλη επειδή έτσι 
θέλει η μητέρα θα πρέπει λοιπόν να διασφαλιστει ότι τα παιδιά δεν θα μετακοιμήσουν και να υπάρχει 
γεωγραφικός περιορισμός στην ίδια πόλη,σε κοντινούς δήμους.θα πρέπει να αφαιρεθεί απο την επιμέλεια ο τόπος 
κατοικίας του παιδιού και να μπει κάτω απο την ομπρέλλα της κοινής γονικής μέριμνας αλλιώς δεν έχει εφαρμογή 
όπως αποδεικνύεται στην πράξη.Διαφορετικά κοινή επιμέλεια δηλ. συνεπιμέλεια.Πραγματικά είναι το ποιο 
σημαντικό άρθρο του νομοσχεδίου,να μην αλλάζουν τόπο κατοικίας τα παιδιά.Επιπλέον η μετοίκηση των παιδιών 
προφανώς και δεν αποβλέπει στο συμφέρον τους άρα απο μόνη της να συνιστά κακή άσκηση γονικής μέριμνας.Σε 
μια διαδικτυακή συνάντηση για το νομοσχέδιο εκπρόσωπος του υπουργείου που συμμετείχε και στη διαμόρφωση 
του είπε ότι για το συγκεκριμένο άρθρο η επιτροπή σκέφτηκε τους στρατιωτικούς και τους αναπληρωτές,όμως και 
στις μεταθέσεις αυτων των ομάδων γίνονται με κοινωνικά κριτήρια και ένα απο αυτά ειναι τα ανήλικα τέκνα.Πάνω 
απο όλα το συμφέρον του παιδιού και όχι της μητέρας.Στο σχέδιο νόμου έχουμε αυτή τη στιγμή δύο άρθρα εκ 
διαμέτρου αντίθετα, ο νόμος πρέπει να διατυπωθει με σαφήνεια και να μην αφήνει κανένα περιθώριο για αλλαγή 
κατοικίας του παιδιού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Αρθρο 10Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη (οριστική δικαστική απόφαση) που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:05 | Βασιλική. Άρθρο 1519 ΑΚΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αγωγή ενός 
από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο.Αν δεν προστεθεί η λέξη – οριστική – ο 
γονέας με τον οποίον το τέκνο συνήθως διαμένει θα μπορεί να μετοικήσει με το τέκνο με το διατακτικό μίας απλής 
προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία είναι δεσχερέστατο να ανατραπεί στην 
επακόλουθη δίκη. Σημειωτέον, ότι παρατηρείται ήδη αδυναμία των δικαστηρίων να εφαρμόσουν την σχετική 
διάταξη (με έναρξη ισχύος την 31η Ιουλίου 2020), με συνέπεια πληθώρα παιδιών να έχουν απομακρυνθεί 
αναιτιολόγητα από τον έναν γονέα τους, την οικογένεια αυτού, την σχολική κοινότητα και τους φίλους τους. Η 
μονομερής (χωρίς έγγραφη συμφωνία μεταξύ των γονέων ή οριστική δικαστική απόφαση) μεταβολή τόπου 
διαμονής του τέκνου, από τον ένα γονέα, πρέπει να αποτελεί κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
21 Μαρτίου 2021, 17:37 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ. Σε περιπτώσεις που γονείς μένουν στον ίδιο Δήμο γιατί να μην υπάρχει 
κατευθείαν το δικαίωμα γονέα για εναλλασσόμενης κατοικίας και 50/50. Επίσης αλλάξτε την διατύπωση 
Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέσο.Το κάθε πρόσφορο μέσο σημαίνει κάνει ασφαλιστικά η μάνα και κατόπιν παίρνει το παιδί και πάει όπου 
θέλει διακόπτοντας βίαια την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα. Και αυτή η διατύπωση του άρθρου 139 
ειναι λανθασμένη αφου δεν στερεί το δικαίωμα να μην μπορεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια, να παίρνει το 
παιδί πατώντας πάνω «στο κάθε κάθε πρόσφορο μέσο» και να φεύγει. 
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21 Μαρτίου 2021, 14:38 | Τσαπουρνάς Κωνσταντίνος. Στη Δημοκρατία οι πολίτες είναι ίσοι σε υποχρεώσεις και 
δικαιώματα. Και οι γονείς το ίδιο. Είναι πολίτες που ασκούν δικαιώματα και οφείλουν υποχρεώσεις. Πολύ 
περισσότερο οι νέοι πολίτες, οι πολίτες του μέλλοντος, τα παιδιά μας. Τους πρέπει να μεγαλώνουν και να βιώνουν 
την ισοπολιτεία θεσμικά κατοχυρωμένη από την ίδια την πολιτεία. Κάθε ανισότητα οδηγεί στην αδικία τώρα και 
καταλήγει αργότερα στην οργή. Στην οργή των νέων πολιτών σε πρόσωπα, ρόλους και θεσμούς.Τώρα πρέπει ο 
πολιτισμός μας να οδηγήσει στην κανονικότητα των γονικών σχέσεων και στο κοινό γονικό συναίσθημα.Κοινή 
επιμέλεια τώρα, για περισσότερη Δημοκρατία και λιγότερα, στρεβλά, μονόπλευρα και άδικα διαζύγια.Κοινή 
επιμέλεια για την προστασία δικαιωμάτων των ανηλίκων που δεν μπορούν να τα ασκήσουν και για τον πόνο που 
βιώνουν και δεν μπορούν να μας κοινωνήσουν.Κοινή επιμέλεια για την Λογική και τη Δημοκρατία, την Αγάπη και 
τη Φρόνηση.Κοινή επιμέλεια για την κοινή Αγάπη προς το ΠΑΙΔΙ, που την περιμένει και την απαιτεί! 
 
21 Μαρτίου 2021, 00:27 | Δήμητρα Μπουκουβάλα-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια. Ο νομοθέτης θέλει για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας, έγγραφη συμφωνία 
και δεν αρκείται στην προφορική, όπως στην ισχύουσα διάταξη. Η έγγραφη αυτή συμφωνία καλό θα ήταν να 
βεβαιώνεται και να επικυρώνεται από κάποια αρχή, ώστε να μην μπορεί να παραβιαστεί το περιεχόμενό της ή να 
αμφισβητηθεί ως προς την γνησιότητά της. 
 
20 Μαρτίου 2021, 19:19 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΝΩΣΗΣ. Είναι πολύ σημαντικό να επανέλθει ο όρος «οριστική» δικαστική 
απόφαση, όπως υπήρχε στο άρθρο 1519 του ΑΚ (Ιούλιος 2020), ωστε να μην μπορεί να γίνει μεταβολή του τόπου 
κατοικίας κατόπιν προσωρινής απόφασης ή απόφασης μετά από ασφαλιστικά μέτρα. 
 
20 Μαρτίου 2021, 14:53 | Μαρία Καπάτου. Πρέπει να ξεκαθαριστεί και να γίνει σαφές στο νέο αυτό Νομοσχέδιο 
ότι η άσκηση από κοινού γονικής επιμέλειας εμπεριέχει την έννοια και την ουσία της από κοινού άσκησης 
επιμέλειας. Γιατί αυτό είναι το σημείο μεγάλης τριβής και διαφοράς μεταξύ των γονέων. Η από κοινού συνεπώς 
επιμέλεια φέρνει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των γονέων. Δεν μπορεί να παρατηρείται το φαινόμενο 
η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστικών αποφάσεων να αφορά στην αποκλειστική ανάθεση επιμέλειας του 
ανηλίκου – συλλήβδην- στην μητέρα, στις περιπτώσεις που ο πατέρας και κατάλληλος είναι και διακαώς ζητά να 
μεγαλώνει το παιδί του. Το αίτημα αποκλειστικής επιμέλειας σχετίζεται με την διατροφή και στις πλείστες των 
περιπτώσεων τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο δικαστήριο είναι εικονικά ή ψευδή. Τα παιδιά – 
δυστυχώς- «εργαλειοποιούνται» από τον έναν γονιό (και συνήθως είναι η μητέρα) για να αποσπάσουν χρήματα… 
Πολλές δε από τις αυτές τις αποφάσεις είναι άδικες και στην ουσία τα χρήματα δεν καταλήγουν στην διαβίωση 
του ανηλίκου.Το παιδί δεν είναι κτήμα κανενός. Δεν είναι «προίκα» ούτε του ενός ούτε του άλλου. Δυστυχώς οι 
διαμάχες γονέων δημιουργούν πολλά προβλήματα στα παιδιά, τα οποία μεγαλώνοντας μπορεί να αναζητήσουν 
«σκοτεινά» μονοπάτια πιστεύοντας ότι θα επουλώσουν τις πληγές τους…Το μέλλον της κοινωνίας μας είναι τα 
παιδιά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Οι δε δικαστές οφείλουν να επιδείξουν πολύ μεγάλη προσοχή και να 
εξετάσουν με προβληματισμό και συναισθηματική νοημοσύνη την έκδοση των αποφάσεών τους γιατί αφορούν 
στα ΠΑΙΔΙΑ. 
 
20 Μαρτίου 2021, 12:06 | Μαρία. Στις περιπτώσεις που διαμένουν στον ίδιο δήμο θα πρέπει ο νομοθέτης 
πρωτίστως να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου και με τους 2 γονείς και να αναφέρει στο άρθρο 
που αφορά στην ανάθεση της επιμέλειας, πλαφόν την συνεπιμέλεια των παιδιών με εναλλασσόμενη κατοικία 
ισόχρονα και ισότιμα 50/50 και από τους δυο γονείς καθώς δεν επέρχεται καμία αλλαγή στις δραστηριότητες των 
παιδιών. ( Να γίνεται εξαίρεση μόνο για πολύ σημαντικούς λόγους ακατάλληλων γονιών ). Δεν είναι δυνατόν το 
2021 όπου όλοι, άντρες, γυναίκες, εργάζονται, και τα παιδιά μεγαλώνουν με παππούδες, γιαγιάδες, νταντάδες, η 
και νέες-ους συντρόφους, να δίνεται αποκλειστική επιμέλεια στον έναν εκ των δύο, και ο άλλος να υποχρεώνετε 
δια νόμου να έχει λιγότερα δικαιώματα από εκείνα που αποκτά το οικογενειακό περιβάλλον, το βοηθητικό 
προσωπικό, η και ο-η νέος σύντροφος αυτής-ου του ανθρώπου που ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια. 
 
20 Μαρτίου 2021, 09:31 | Ιωάννης Κατράς. 1. Η αναφορά στα «δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510» είναι 
εσφαλμένη. Δεν πρόκειται για εδάφια αλλά για παραγράφους.2. Όσον αφορά την έκδοση δικαστικής απόφασης 
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για μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, η συνταγματικότητα της διάταξης είναι αμφίβολη, αφού στην 
πραγματικότητα εισάγεται ανεπίτρεπτα και αντισυνταγματικά, ανάγκη δικαστικής έγκρισης για την αλλαγή του 
τόπου διανομής (και μάλιστα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του γονέα με τον οποίον διαμένει το τέκνο. 
 
20 Μαρτίου 2021, 09:46 | Τ. Κ. Αξίζει να γίνει μια προσθήκη, βάση ερευνών παιδοψυχολόγων, το ανήλικο τέκνο 
να αλλάζει κατοικία ,σε περίπτωση διαζυγίου, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία 
ή κακοποίηση. Το σόκ που επέρχεστε το παιδί με την αλλαγή κατοικίας είναι μεγάλό και δεν απορρέει στο 
συμφέρον του. Καθώς η αλλαγή του σχολικού περιβάλλον του. Αξίζει και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
αυτό καθώς το παιδί έχει ισχυρό δέσιμο με το περιβάλλον του σχολείου και τους φίλους του, καθώς και με το 
περιβάλλον του σπιτιού του. Συχνά βλέπουμε ,ψεύτικες δηλώσεις απο ψευδομάρτυρες για κακό περιβάλλον, και 
δε ζητούνται στοιχειώδες αποδείξεις για αυτά. Γονείς και συγγενείς Α βαθμού δεν μπορεί να θωρούνται αξιόπιστοι 
σε αυτό το θέμα!!Τέλος άμεση ποινικοποίηση υβριστικής συμπροφοράς της-του αντιδίκου και συνεχούς εριστικής 
συμπροφοράς ,ακόμα και μέσα στο σπίτι με παρουσία του τέκνου. 
 
20 Μαρτίου 2021, 07:07 | Οικονομοπουλος Χαρίλαος. Τόπος κατοικίας ο τελευταίος τόπος κοινής κατοικίας των 
γονέων.Καμία μετοίκηση με το εκτρωματικό «ο έχων την επιμέλεια επιλέγει τον τόπο διαμονής».το ήδη ψηφισθεν 
νεο 1519ΑΚ δεν έχει εφαρμογή σε μεγάλο ποσοστό…η δικαστική πρακτική συνεχίζει τα ίδια…απομακρύνονται 
παιδιά σε άλλους νόμους και στο εξωτερικό.Αν επιθυμία του νομοθέτη είναι η μη διατάραξη του συναισθηματικού 
δεσμού με έναν από τους δύο γονείς και οι συνθήκες διαβίωσης,καμία μετοίκηση.ο γονέας που επιθυμεί 
μετοίκηση ,μπορεί να το κάνει αλλά το παιδί παραμένει στον τελευταίο τόπο κοινής κατοικίας των γονέων. 
 
20 Μαρτίου 2021, 03:59 | Πιταρά Αντωνία. Μέγα ατόπημα η αλλαγή τόπου κατοικίας του τέκνου .Πολλές μητέρες 
αυθαιρετούν και την εφαρμόζουν αποκλειστικά ως μέσο εκβίασης και γονικής αποξένωσης.Ιδίως όταν το τέκνο 
έχει κατοικία από την γέννησή του έναν τόπο , ο γονέας δεν πρέπει να του αλλάζει πόλη , νομό ή χώρα. 
 
19 Μαρτίου 2021, 22:28 | Κωνσταντίνος. Το συνταγματικό δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση σας λέει κάτι; 
Δηλαδή ο τυχόν κακοποιημένος γονέας που έχει την γονική μέριμνα του τυχόν κακοποιημένου παιδιού δεν θα 
μπορεί να αλλάξει πόλη ελεύθερα. 
 
19 Μαρτίου 2021, 22:49 | Γιώργος Χ. Με τι κριτήρια θα αποφασίζουν οι δικαστές για να αλλάζει τόπο διαμονής 
το παιδί;Δεν γίνετε να αλλάζουν πόλη χωρίς σοβαρό λόγο και να μας στερούν την επικοινωνία με τα παιδιά 
μας.Όταν ο μπαμπάς τους προσφέρει το σπίτι που έμεναν πριν το διαζύγιο για να μείνουν θα πρέπει να μην έχουν 
το δικαίωμα να σηκώνονται να φεύγουν και να αλλάζουν όλες της συνήθειες του παιδιού και το μέρος που 
μεγάλωσε..Τόπος διαμονής του παιδιού πρέπει να είναι η τελευταία κοινή κατοικία τους. 
 
19 Μαρτίου 2021, 20:55 | ΚΠ. Η φράση «Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως» πρέπει να διαγραφεί ως περιττή και αυτονόητη.  
 
19 Μαρτίου 2021, 15:51 | Βασιλόπουλος Νίκος Να μην μπορεί να αλλάξει ο τόπος κατοικίας επειδή κάποιος 
επέλεξε να φύγει και να πάρει μαζί του τα παιδιά. Μόνο αν αποδειχθεί ψυχολογική ή σωματική βία, όπου έτσι κι 
αλλιώς θα χάνει κάποιος την μέριμνα. Όσοι φωνάζουν για σταθερότητα στην ζωή του παιδιού πρέπει να το 
δεχτούν για το καλό του. 
 
19 Μαρτίου 2021, 14:24 | ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΟΥ. Στην δική μας περίπτωση ο πατέρας ενώ είχε έναν χρόνο να 
συναποφασίσει μαζί μου πως θα γίνει εγχείρηση κήλης όρχεος στο παιδί μας, δεν το έκανε και όταν αυτό το 
κανόνισα εγώ που έχω την προσωρινή επιμέλεια ενώ αρχικά δεν έδειξε ότι είχε πρόβλημα και κοίταξε και σε 
άλλους ιδιωτικούς γιατρούς από εκείνους που είχα δει εγώ, στο τέλος με απείλησε ότι θα κινηθεί νομικά μια μέρα 
πριν από την εγχείρηση στο νοσοκομείο της πόλης μας και ότι θα το ανακοινώσει το πρωί της εγχείρησης στον 
χειρουργό.Του απάντησα » εντάξει πέστο αυτό στον γιατρό που αμέσως μετά θα βάλει νυστέρι στο γιό σου»Οπότε 
ήταν δική μου ευθύνη να ησυχάσω τον πεντάχρονο γιό μας για την επερχόμενη εγχείρηση και ταυτόχρονα να είμαι 
ήρεμη εγώ για το καλό όλων μας.Την επόμενη μέρα πήγα με την πράξη της προσωρινής επιμέλειας στο νοσοκομείο 
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και η εγχείρηση έγινε με πλήρη επιτυχία.Αν δεν είχα την προσωρινή επιμέλεια, η εγχείρηση του γιου μας δεν θα 
είχε γίνει και εκτός όλων των άλλων προβλημάτων που πιθανόν θα είχε στο σχολείο θα είχε και έναν φουσκωμένο 
όρχι να του δημιουργεί συμπλέγματα κατωτερότητας και πιθανόν μπούλινγκ από τους συνομηλίκους του, μέχρις 
ότου ο πατέρας να αποφασίσει να συνεργαστεί.Άρα η προσωπική μου εμπειρία με οδηγεί στο να θεωρώ λάθος 
την υποχρεωτικότητα στην συνεπιμέλεια/ γονική μέριμνα για σημαντικά ζητήματα όπως η υγεία του παιδιού. 
 
19 Μαρτίου 2021, 13:36 | Ευάγγελος Κατσιώτης. Μεγάλο λάθος να επιτρέπεται έστω μετά από δικαστήριο η 
αλλαγή κατοικίας του παιδιού. Εδώ δηλαδή δεν διαταράσσεται η καθημερινοτητά του, αν το πάρει ο ένας γονέας 
και φύγει μακριά, και έτσι δεν μπορεί να βλέπει τον άλλο γονέα; ΠΡΟΤΑΣΗ: αν ο ένας γονέας θέλει να φύγει 
μακριά, η κατοικία του παιδιού να μένει σταθερή και η επιμέλεια να περνάει στον άλλο γονέα. Δεν είναι κτήμα 
μας τα παιδιά, εμείς ανήκουμε σε αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13  «Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ»  
 
1 Απριλίου 2021, 21:30 | Μαρια Μειτη  Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο 
έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 21:21 | ΣΥΝΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Υπουργέ μου να σου ζήσουν οι υποστηρικτές σου κατα της 
συνεπιμέλειας,  
σε κανένα Δίκαιο δεν υπάρχει το 50/50 στις κοινές γονικές ευθύνες γιατι εξυπακούεται  
 
1 Απριλίου 2021, 21:06 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΑΣ1. Oι 

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 

Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
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1 Απριλίου 2021, 21:34 | ΛΟΥΚΊΑ το τεκμήριο του 1/3 θα οδηγήσει στο να μάθουμε εξισώσεις. ακούμε ..μου 
χρωστάς δύο ώρες…τρεις ή μία ώρα. αυτά δεν είναι λογικά .τι σχέση έχουν τα μαθηματικά με την επικοινωνία δυο 
ανθρώπων; ποια ανθρώπινη σχέση έχει προδιαγραμμένο χρόνο επικοινωνίας;δηλαδή τον πατέρα τον ρωτάμε αν 
θέλει;το παιδί το ρωτάμε αν πάντα θέλει; να μπει μια πιο γενική λέξη που να υπονοεί το ευρύτερη επικοινωνία 
και ο δικαστής θα αποφασίσει ή οι γονείς μεταξύ τους. αλλά όχι νούμερα και να αρχίσουν οι γονείς πάλι μου 
χρωστάς και οφείλεις 
 
1 Απριλίου 2021, 21:50 | Αντωνία Σκουνάκη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 Α.Κ. πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, 
κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και 
επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 50/50 ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 
1 Απριλίου 2021, 21:36 | Θεοδόσης ΤΟ ΣΩΣΤΌ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΜΙΛΆΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ, 
ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΑΙ 1/2 ΤΟΥ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ(ΠΛΗΝ ΔΗΛΑΔΉ ΤΩΝ ΩΡΏΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΣΤΟΝ ΚΆΘΕ ΓΟΝΈΑ. ΑΥΤΌ ΘΑ ΉΤΑΝ ΠΟΥ ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΕΚΜΑΊΡΕΤΑΙ ΕΦΌΣΟΝ 
ΟΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ, Ο ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΌΠΟΣ ΖΩΉΣ ΤΩΝ ΔΎΟ ΓΟΝΈΩΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΟ 1/3. ΤΟ 1/3 ΘΑ 
ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΙΣΧΎΕΙ ΜΌΝΟ ΕΆΝ Ο ΓΟΝΈΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΊ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΧΡΌΝΟ Ή ΕΆΝ ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΟΣ ΛΌΓΩ 
ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ Ή ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΈΚΝΟΥ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΔΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΆΣΗ ΕΦΌΣΟΝ ΟΙ ΓΟΝΕΊΣ ΜΈΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΊΔΙΑ ΠΌΛΗ. 
 
1 Απριλίου 2021, 21:10 | Σοφια Μαρινάκη Ίσος χρόνος και για τους δύο γονείς 50-50.Ελαχιστο υποχρεωτικό χρόνο 
1/3.Μόνο αν επιθυμεί κάποιος γονέας λιγότερο μπορεί να αλλαξει.1 Απριλίου 2021, 21:16 | Γιώργος ΓεωργιάδηςΗ 
φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η 
λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρονου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με 
το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 
1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει 
ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής«Σε περίπτωση 
που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της 
επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού 
προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του 
συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός 
αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με 
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τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την 
επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε 
με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Αναστασία Νατσκαμη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς. Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | Γιάννης Ρουμελιώτης Το Συμφέρον του παιδιού είναι να ανατρέφεται και από τους δύο 
του γονείς εφόσον αυτοί είναι ικανοί και θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους είτε είναι εντός γάμου είτε είναι 
διαζευγμένοι. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να εμποδίσει ή έστω να περιορίσει την επικοινωνία γονέα – παιδιού. 
Κοινή ανατροφή με κοινή και αδιάσπαστη γονική μέριμνα η οποία θα διασπάται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους (που αναφέρονται σε άλλο άρθρο) και όχι επειδή αντιδικούν οι γονείς, αυτά είναι αστεία. Συνεπιμέλεια, 
ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία, ως βασικη΄ επιδίωξη. Τέρμα στην, πατριαρχικού 
καταμερισμού ρόλων και εξουσιών, ιδιοκτησία της μητέρας πάνω στα παιδιά. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | Τασος Τσαρας   χωρίς παιδιά δεν γίνεται Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον??ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μαςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50  
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1 Απριλίου 2021, 20:14 | ΛΟΥΚΊΑ τι σημαίνει οφείλει ο γονέας να προωθει την επικοινωνία με την οικογένεια του 
αλλου γονέα;και ποιους εννοεί ατομα με κοινωνικοοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης;εγω θα 
περιμενα οφείλει να εχει φαι για τα παιδια,οφείλει να εχουν καθαρα ρούχα,οφείλει να τα πηγαίνει 
σχολείο,οφείλει να τα πηγαίνει στη παιδική χαρα και να τα κοινωνικοποιεί,οφείλει να τα πηγαίνει στον παιδιατρο, 
οφείλει να μην συκοφαντεί τον ετερο γονέα…εκεί το καταλαβαίνω το ρήμα οφείλει, δηλαδη το χρωστάει,είναι 
υποχρεωμένη,στα άλλα το οφείλει δεν ταιριαζει. Αν υπαρχουν σχέσεις αγαστές η ζωή λύνει αυτά τα θέματα. ειναι 
πολυ βαρύ το οφείλει. το τεκμήριο επικοινωνίας ειναι λάθος.να κρινεται η καθε περιπτωση ξεχωριστα.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Κατερίνα Στουζούκ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Προτείνονται οι εξής αλλαγές:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:50 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο.Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση!!! Ισότητα 
έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Μαρια Σχοινη ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ.ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΔυο γονεις εχουν τα παιδια ! Απαραδεκτο να διαπραγματευομαστε εαν θα 
μεγαλωσουν με ενα ποδι η ενα χερι! Απαραδεκτα τα επιχειρηματα των μαναδων περι ενδοοικογενειακης βιας! 
98% των πατεραδων ειναι κακοποιητες;;Τα παιδια TΩΡΑ ειναι μπαουλακια! Μην αγνοειτε τους ειδικους που 
βγαζουν κραυγες αγωνιας για την ψυχοσωματικη κατασταση των παιδιων που μεγαλωνουν χωρις τον πατερα 
τους.Δεν ειναι ορφανα! Mην αγνοειτε τα ανθρωπινα δικαιωματα τους να ανατρεφονται απο δυο γονεις συμφωνα 
με την Συμβαση του ΟΗΕ την οποια εχετε κυρωσει απο το 1992. Τολμηστε και ψηφιστε δικαια για το υψιστο 
συμφερον του παιδιου.Αυτο που θελετε να περασετε δεν το εξυπηρετει!  
 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | Στέλιος Ξεζωνάκης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
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ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
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διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | Κωνσταντινος Ντουματσας  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.   
 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Κωνσταντίνος Πασίλας  Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
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διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ 
ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Ελενη Πετρονικολου Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | Φώτης Καλατζής Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. 
Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό 
τουλάχιστον 1/3. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Ειρήνη Σειτη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:33 | Χρήστος Γενίτσαρης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | Μαργαρίτα Το δικαίωμα επικοινωνίας θα πρέπει να προσδιοριστεί ως δικαίωμα του 
τέκνου. Και οι δύο γονείς θα πρέπει να έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν το παραπάνω 
δικαίωμα του τέκνου.Η απλή επίκληση της διατάραξης της καθημερινότητας του τέκνου δεν μπορεί να αποτελεί 
λόγο περιορισμού της επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα που δεν διαμένει με αυτό. 
Στα πλαίσια της διευκόλυνσης και της προώθησης της επικοινωνίας του τέκνου, που οφείλει να παράσχει ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο, θα πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε η καθημερινότητα του τέκνου να είναι έτσι 
ρυθμισμένη ώστε να μην παρεμποδίζει ή/και να μην παρεμποδίζεται από την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο 
γονέα, λειτουργώντας πάντα στα πλάισια της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 11 :«Κάθε γονέας υποχρεούται 
να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την 
οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει.».» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | Βασίλειος Γκουντούφας Άρθρο 13 – Δικαίωμα Επικοινωνίας –Η παρ. 1 του άρθρου 1520 
ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, σε περίπτωση που δεν ασκέι την 
επιμέλεια του, έχει το δικαίωμα, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο να έχει την υποχρέωση να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με 
τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Σε περιπτώσεις που δημιουργεί προβλήματα να τιμωρείται ποινικά. Ο 
συνολικός χρόνος που το τέκνο θα επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται το 1/2, 
υπολογιζόμενος είτε σε ετήσια, είτε σε μηνιαία βάση εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας αλλά να είναι κατ’ ελάχιστον 1/3. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, και μόνον όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο 
έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:44 | Λάμπρος Ρώσσης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
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του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:10 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 

χρόνια…!!!Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το 
έτσι θέλω , ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. 
Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε 
να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς 
τους.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | Φρίξος Σακελλάρης Ειλικρινά είναι να απορεί κανείς με τις θέσεις κυρίως των γυναικών 
που ανυπόστατα λαμβάνουν θέση κατά του ίσου χρόνου επικοινωνίας με τον πατέρα και τη διατήρηση του 
σημερινού απαράδεκτου καθεστώτος, επικαλούμενες βιαιότητα των αντρών. Με βάση τη στατιστική και τα 
καταγεγραμμένα περιστατικά βίας στη χώρα ισχύουν τα εξής: Τα καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής 
βίας στην Ελλάδα το 2018 πανελλαδικά ανήλθαν σε 4.722. Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα που είχαν τουλάχιστον 2 
μέλη με βάση την απογραφή του 2011 ήταν 3.072.993. Αν υποθέσουμε ότι όλα τα περιστατικά προήλθαν από 
διαφορετικές οικογένειες, τότε το ποσοστό ανέρχεται σε 0,1537%. Τα περιστατικά αυτά ασφαλώς και 
περιλαμβάνουν βιαιτότητες όλων των ειδών με την πλειοψηφία των περιπτώσεων να είναι τα θύματα γυναίκες 
(77%) και ασφαλώς στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται και επιθέσεις από γυναίκες είτε προς τους άντρες είτε 
προς τα παιδιά τους. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι τα παιδιά αποτελούν το 15% των περιστατικών με υπαίτιο τον 
πατέρα, τότε έχουμε κατά μέγιστο 2 περιστατικά στα 10.000 νοικοκυριά. Ακόμη και αν καταγγέλλεται το 1 στα 20 
περιστατικά μιλάμε για πραγματικό ποσοστό 5 στα χίλια. Δηλαδή, δεν πρέπει να βλέπει το 99,5% των πατεράδων 
τα παιδιά τους κατά ίσο χρόνο με τις μητέρες, επειδή το 0,5% ενδέχεται να συμπεριφερθεί βίαια. Και οι γυναίκες; 
Δεν αντιδρούν με βιαιότητα στα παιδιά τους; Και οι σύντροφοι ή οι επόμενοι σύζυγοι αυτών; Ποιος εγγυάται ότι 
αυτές οι γυναίκες που επέλεξαν αυτόν τον βίαιο σύντροφο που καταγγέλλουν δε θα ξανακάνουν την ίδια ηλίθια 
επιλογή, όπερ και πιθανότερο; Και δε θα πρόκειται όμως και για το φυσικό πατέρα του παιδιού, αλλά για κάποιον 
ξένο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Συνοψίζοντας, είναι τόσο αβάσιμο, παραπλανητικό και γελοίο το επιχείρημα τους 
που μπορεί να συγκριθεί με την απαίτηση να σταματήσει η κυκλοφορία των οχημάτων επειδή γίνονται ατυχήματα. 
Ασφαλώς και αυτή η συντεταγμένη στάση οφείλεται στη μεταχείριση των παιδιών ως περιουσιακά στοιχεία και 
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στη δυνατότητα που παρέχεται στις μητέρες να εκβιάζουν συχνά τους πατεράδες που εκλιπαρούν για μερικές 
ώρες παραπάνω με οικονομικά ανταλλάγματα. Είναι ξεκάθαρο σε οποιονδήποτε πως για τη σημερινή απαράδεκτη 
κατάσταση ευθύνονται οι δικαστές. Διότι πραγματικά το υφιστάμενο καθεστώς δεν τους υποχρεώνει να δίνουν 
την επιμέλεια στις μητέρες, τουλάχιστον όχι μετά την ηλικία των 6 ετών. Η πρόταση νόμου που μας παρουσιάζεται 
ίσως και να οφείλεται σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια να προστατευτεί το αυτονόητο από το κακό δικαστικό 
σύστημα. Είναι άξιο απορίας δε, πως ένας Υπουργός με την ιατρική ιδιότητα συγκρότησε μία επιτροπή 23 ατόμων 
(18 ατόμων και 5 αναπληρωτών αυτών) μόνο από δικηγόρους. Οι δικηγόροι δηλαδή, θα κρίνουν ποιος είναι κατά 
τεκμήριο (…) ο απαιτούμενος χρόνος επικοινωνίας των γονέων με τα τέκνα τους και ποιο είναι το πραγματικό 
συμφέρον των παιδιών. Δεν είναι δηλαδή αντικείμενο ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, 
κοινωνιολόγων, κλπ αλλά δικηγόρων. Οι οποίοι να σημειωθεί πως ενώ κατά μεγάλο ποσοστό είναι ακαδημαϊκοί, 
προκύπτει πως δε μπορούν να συντάξουν ένα σαφές και κατανοητό κείμενο αλλά ούτε και να επιλέξουν τις 
προσήκουσες λέξεις. Όπως για παράδειγμα αντί της λέξης ανατροφή, έχει επιλεγεί η λέξη επικοινωνία. Λες και 
πρόκειται για φίλους ή συμφοιτητές ή συναδέλφους. Αναφέρεται πως ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με 
φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας. Τι σημαίνει «ο χρόνος επικοινωνίας» τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας; 
Μήπως εννοεί πως ο απαιτούμενος για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού χρόνος διαμονής με τον κάθε γονέα δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος από το 1/3 συμπεριλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων στις κανονικές και εκτός 
διακοπών περιόδους (εβδομάδες); Προβληματίζει αυτή η ασάφεια των διατυπώσεων και η ύπαρξη προβλέψεων 
για παρεκκλίσεις, καθώς παραπέμπει σε προστασία του δικηγορικού έργου (σε όρους χρηματικούς ασφαλώς) 
προκειμένου να μπορεί καθείς να διεκδικεί τις παρεκκλίσεις. Εντυπωσιάζει επίσης στο προτεινόμενο νομοσχέδιο 
η αναφορά περί ισότητας των γονέων στο άρθρο 5, η οποία παραβιάζεται ταυτόχρονα με την εισαγωγή του 
«τεκμηρίου» του 1/3 της επικοινωνίας αντί του αυτονόητου για την ισότητα ½ στο άρθρο 13. Παραβιάζεται επίσης 
η συνταγματικά από το Σύνταγμα του 1975 ισότητα των φύλλων, όπως και το Ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Τίποτα λιγότερο από το 50% του χρόνου επικοινωνίας και στους δύο γονείς, εκτός και αν συντρέχουν 
ποινικοί λόγοι, πρακτικοί λόγοι (διαμονή του ενός γονέα σε μακρινή πόλη) ή λόγοι μη διεκδίκησης/διάθεσης. 
Επίσης, συναπόφαση σε όλα τα σημαντικά θέματα του παιδιού (εκπαίδευσης, υγείας, οικονομικών, κλπ) χωρίς να 
ανατίθεται το αποκλειστικό management (επιμέλεια) όπως σήμερα ισχύει στη μητέρα. Θέλουμε να είμαστε όντως 
πολίτες μίας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας και όχι του Ιράν ή της Μέσης Ανατολής. Και ολοκληρώνοντας το 
συλλογισμό, όποια Κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα σημαντικά αυτά θέματα για να αλλάξει η σημερινή 
αναχρονιστική Ελλάδας δεν αξίζει και δεν πρέπει να έχει την ψήφο κανενός πολίτη. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | Δημοσθένης Ραπτης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015 ΕΛΨΕ ΣΕΨ ΣΕΚ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ . ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Χρήστος Μπάνος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Ελένη Ο χρόνος διαμονής/επικοινωνίας ενός παιδιού με κάθε ένα από τους δύο γονείς 
του, πρέπει να κρίνετε κατά περίπτωση και σύμφωνα με το συμφέρον του συγκεκριμένου παιδιού.Δεν χωράνε 
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κανόνες που να δένουν τα χέρια των δικαστών. Αλίμονο αν ένα παιδί θα πρέπει να διαμένει/επικοινωνεί με τον 
κακοποιητή γονέα του μέχρι η απόφαση να γίνει ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ!!! Άμεση αλλαγή!! Προστατέψτε τα παιδιά και όχι 
τους γονείς!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | Γεωργία ΕΡ. Το εν λόγω άρθρο εισάγει την προβληματική του τεκμηρίου του 1/3 του 
χρόνου. Ο νομοθέτης, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και κάθε τέκνου, θεωρεί ότι 
βελτιώνει μια κατάσταση εισάγοντας έναν, τρόπον τινά, «υπόδειγμα – δείκτη» για τον δικαστή. Συγκεκριμένα, σε 
κανένα σημείο του άρθρου δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα οριοθετείται ο καταρχήν συνολικός 
χρόνος ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να διαιρεθεί για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα του ενός τρίτου. Αφορά το 
συνολικό χρόνο στη ζωή του παιδιού, πχ, όλου του έτους, της εβδομάδας ή του 24ώρου, ακόμα και του χρόνου 
που αφιερώνεται στο ύπνο, στην σχολική διδασκαλία ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες; Αν δηλαδή ένα παιδί 
μέσα στην εβδομάδα έχει ελεύθερο χρόνο από τις 168 ώρες της εβδομάδας, τις 50 (αφού αφαιρεθούν οι ώρες του 
ύπνου και του σχολείου), θα πρέπει να τις περάσει όλες (και ακόμα περισσότερες με αυτές) με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει; Και τελικά σε τι συνίσταται εντέλει ο ρόλος του γονέα με τον οποίο θα διαμένει το τέκνο; Οι 
σχέσεις του με το παιδί του θα καταστούν αποκλειστικά ξενοδοχειακής φύσης; Το δικαίωμα της επικοινωνίας 
αποτελεί αυστηρά προσωποπαγές οικογενειακό δικαίωμα και εξ αυτού του λόγου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με αοριστίες. Με ποια κριτήρια ο Νομοθέτης υπολογίζει το χρόνο για την διατήρηση του ψυχικού δεσμού μεταξύ 
γονέα και τέκνου; Ποιος είναι ο «συνολικός» χρόνος του τέκνου, ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Επιπλέον, ο 
προβλεπόμενος στο τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του νέου άρθρου «αποκλεισμός ή περιορισμός 
της επικοινωνίας» μόνο επί περιπτώσει σοβαρών λόγων, είναι αντιφατικός, καθώς ήδη αναιρείται με το αμέσως 
προηγούμενο εδάφιο που επιτρέπει γενικά στο δικαστή να ορίζει και μικρότερη επικοινωνία εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις. Περαιτέρω, ο αποκλεισμός ενός 
γονέα, μόνο κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης του, προσκρούει πρωτίστως στον συνταγματικά κατοχυρωμένο 
δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του φυσικά φορέας είναι και το ανήλικο τέκνο. Η απαίτηση αμετάκλητης 
καταδίκης από το ίδιο το κείμενο του νόμου, πέρα από τον ιδιαίτερα μακροχρόνιο ορίζοντά της (ο οποίος μπορεί 
να υπερβεί ακόμα και τη 10ετία) παραγνωρίζει και αψηφά ευθέως και την κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου, 
ακόμα και του Εφετείου (δικαστηρίου ουσίας), θεωρώντας έμμεσα, τις αποφάσεις του ως μη επαρκείς για την 
απομάκρυνση του τέκνου από τον κακοποιητή γονιό, χωρίς την επικύρωση του Αρείου Πάγου.Παράδειγμα: 
Πατέρας ο οποίος ασκεί σήμερα ενδοοικογενειακή βία προς τη σύζυγο και μητέρα του παιδιού του και προς το 
ηλικίας 7 ετών τέκνο τους, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, θα στερηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το εν λόγω 
τέκνο, τη στιγμή που η καταδικαστική απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη, γεγονός που θα λάβει χώρα σε 5-8 
περίπου χρόνια από το συμβάν (κι αυτό μόνο στα πλημμελήματα ,γιατί για τα κακουργήματα είναι πολύ 
περισσότερο), δηλαδή όταν το τέκνο του που μέχρι τότε θα διαβιεί μαζί του, έχει σχεδόν ενηλικιωθεί. Επίσης, στη 
τελευταία παράγραφο του νέου άρθρου, ο νέος Νόμος αφήνει κενά και αοριστίες για νομικές έννοιες, εκεί που το 
προισχύσαν δίκαιο ήταν σαφέστατο και επαρκές, που μπορεί να οδηγήσουν σε αδικίες και να γίνουν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, όπως οι ανιόντες, που πολλές φορές είναι και το αίτιο της 
σύγκρουσης των συζύγων, ή που δεν κατονομάζονται ρητά, όπως στο άρθρο 1520, «οι τρίτοι που έχουν αναπτύξει 
με το παιδί κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης». Εννοεί ο νομοθέτης άραγε τους νέους 
συντρόφους… τους πατριούς και τις μητριές… τους θείους ή τις θείες, ή τους φίλους του άλλου γονέα; Ατυχής θα 
πρέπει να θεωρηθεί και η σχετική έκφραση «Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του 
τέκνου με … τους ανώτερους ανιόντες … τους αδερφούς… κλπ.» Ορθότερη βεβαίως είναι η διατύπωση του 
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ισχύοντος νόμου που δίνει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να ζητήσουν αυτοτελώς την ρύθμιση της επικοινωνίας 
και αυτό είναι υπεραρκετό. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | Χρυσούλα Ροδουσάκη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Ηλιοσταλακτη Πολιτη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | ΜΠΑΜΠΑΣ Ο συνολικός χρόνος του τέκνου! Να είναι ξεκάθαρο!ΗΔΗ βγαίνουν ορισμένοι 
και φτιάχνουν νομολογία, λέγοντας οτι ο χρόνος που κοιμάται η πάει σχολείο, δεν λογίζεται ως χρόνος 
επικοινωνίας!Σταματηστε τους επιτέλους!Νομοθετηστε ότι το ελάχιστο θα είναι 122 εικοσιτετράωρα ανα έτος, για 
κάθε γονέα και για τα υπολοιπα 122 εικοσιτετράωρα, αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξυ τους, αποφασίζει το 
Δικαστήριο να τα μοιράσει αναλόγως με τις συνθήκες σε κάθε περίπτωση! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | Παναγιώτης Στόγιας Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
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παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΕΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ, ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΤΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ 1/3 ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ, 
ΚΑΘΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΟΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ («ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, ΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ, «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟΙ» ΛΟΓΟΙ, «ΚΑΚΗ» Η 
«ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ» ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΓΙΩΘΕΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΠΙ 
ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, ΩΣ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ, ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Νικόλαος Π Το εν λόγω άρθρο εισάγει την προβληματική του τεκμηρίου του 1/3 του 
χρόνου. Ο νομοθέτης, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και κάθε τέκνου, θεωρεί ότι 
βελτιώνει μια κατάσταση εισάγοντας έναν, τρόπον τινά, «υπόδειγμα – δείκτη» για τον δικαστή. Συγκεκριμένα, σε 
κανένα σημείο του άρθρου δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα οριοθετείται ο καταρχήν συνολικός 
χρόνος ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να διαιρεθεί για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα του ενός τρίτου. Αφορά το 
συνολικό χρόνο στη ζωή του παιδιού, πχ, όλου του έτους, της εβδομάδας ή του 24ώρου, ακόμα και του χρόνου 
που αφιερώνεται στο ύπνο, στην σχολική διδασκαλία ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες; Αν δηλαδή ένα παιδί 
μέσα στην εβδομάδα έχει ελεύθερο χρόνο από τις 168 ώρες της εβδομάδας, τις 50 (αφού αφαιρεθούν οι ώρες του 
ύπνου και του σχολείου), θα πρέπει να τις περάσει όλες (και ακόμα περισσότερες με αυτές) με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει; Και τελικά σε τι συνίσταται εντέλει ο ρόλος του γονέα με τον οποίο θα διαμένει το τέκνο; Οι 
σχέσεις του με το παιδί του θα καταστούν αποκλειστικά ξενοδοχειακής φύσης; Το δικαίωμα της επικοινωνίας 
αποτελεί αυστηρά προσωποπαγές οικογενειακό δικαίωμα και εξ αυτού του λόγου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με αοριστίες. Με ποια κριτήρια ο Νομοθέτης υπολογίζει το χρόνο για την διατήρηση του ψυχικού δεσμού μεταξύ 
γονέα και τέκνου; Ποιος είναι ο «συνολικός» χρόνος του τέκνου, ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Επιπλέον, ο 
προβλεπόμενος στο τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του νέου άρθρου «αποκλεισμός ή περιορισμός 
της επικοινωνίας» μόνο επί περιπτώσει σοβαρών λόγων, είναι αντιφατικός, καθώς ήδη αναιρείται με το αμέσως 
προηγούμενο εδάφιο που επιτρέπει γενικά στο δικαστή να ορίζει και μικρότερη επικοινωνία εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις. Περαιτέρω, ο αποκλεισμός ενός 
γονέα, μόνο κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης του, προσκρούει πρωτίστως στον συνταγματικά κατοχυρωμένο 
δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του φυσικά φορέας είναι και το ανήλικο τέκνο. Η απαίτηση αμετάκλητης 
καταδίκης από το ίδιο το κείμενο του νόμου, πέρα από τον ιδιαίτερα μακροχρόνιο ορίζοντά της (ο οποίος μπορεί 
να υπερβεί ακόμα και τη 10ετία) παραγνωρίζει και αψηφά ευθέως και την κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου, 
ακόμα και του Εφετείου (δικαστηρίου ουσίας), θεωρώντας έμμεσα, τις αποφάσεις του ως μη επαρκείς για την 
απομάκρυνση του τέκνου από τον κακοποιητή γονιό, χωρίς την επικύρωση του Αρείου Πάγου.Παράδειγμα: 
Πατέρας ο οποίος ασκεί σήμερα ενδοοικογενειακή βία προς τη σύζυγο και μητέρα του παιδιού του και προς το 
ηλικίας 7 ετών τέκνο τους, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, θα στερηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το εν λόγω 
τέκνο, τη στιγμή που η καταδικαστική απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη, γεγονός που θα λάβει χώρα σε 5-8 
περίπου χρόνια από το συμβάν (κι αυτό μόνο στα πλημμελήματα ,γιατί για τα κακουργήματα είναι πολύ 
περισσότερο), δηλαδή όταν το τέκνο του που μέχρι τότε θα διαβιεί μαζί του, έχει σχεδόν ενηλικιωθεί. Επίσης, στη 
τελευταία παράγραφο του νέου άρθρου, ο νέος Νόμος αφήνει κενά και αοριστίες για νομικές έννοιες, εκεί που το 
προισχύσαν δίκαιο ήταν σαφέστατο και επαρκές, που μπορεί να οδηγήσουν σε αδικίες και να γίνουν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, όπως οι ανιόντες, που πολλές φορές είναι και το αίτιο της 
σύγκρουσης των συζύγων, ή που δεν κατονομάζονται ρητά, όπως στο άρθρο 1520, «οι τρίτοι που έχουν αναπτύξει 
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με το παιδί κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης». Εννοεί ο νομοθέτης άραγε τους νέους 
συντρόφους… τους πατριούς και τις μητριές… τους θείους ή τις θείες, ή τους φίλους του άλλου γονέα; Ατυχής θα 
πρέπει να θεωρηθεί και η σχετική έκφραση «Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του 
τέκνου με … τους ανώτερους ανιόντες … τους αδερφούς… κλπ.» Ορθότερη βεβαίως είναι η διατύπωση του 
ισχύοντος νόμου που δίνει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να ζητήσουν αυτοτελώς την ρύθμιση της επικοινωνίας 
και αυτό είναι υπεραρκετό.1 Απριλίου 2021, 20:42 | Κίρκη ΑΔΤο εν λόγω άρθρο εισάγει την προβληματική του 
τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου. Ο νομοθέτης, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και κάθε 
τέκνου, θεωρεί ότι βελτιώνει μια κατάσταση εισάγοντας έναν, τρόπον τινά, «υπόδειγμα – δείκτη» για τον δικαστή. 
Συγκεκριμένα, σε κανένα σημείο του άρθρου δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα οριοθετείται ο 
καταρχήν συνολικός χρόνος ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να διαιρεθεί για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα του 
ενός τρίτου. Αφορά το συνολικό χρόνο στη ζωή του παιδιού, πχ, όλου του έτους, της εβδομάδας ή του 24ώρου, 
ακόμα και του χρόνου που αφιερώνεται στο ύπνο, στην σχολική διδασκαλία ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες; 
Αν δηλαδή ένα παιδί μέσα στην εβδομάδα έχει ελεύθερο χρόνο από τις 168 ώρες της εβδομάδας, τις 50 (αφού 
αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου και του σχολείου), θα πρέπει να τις περάσει όλες (και ακόμα περισσότερες με 
αυτές) με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει; Και τελικά σε τι συνίσταται εντέλει ο ρόλος του γονέα με τον οποίο 
θα διαμένει το τέκνο; Οι σχέσεις του με το παιδί του θα καταστούν αποκλειστικά ξενοδοχειακής φύσης; Το 
δικαίωμα της επικοινωνίας αποτελεί αυστηρά προσωποπαγές οικογενειακό δικαίωμα και εξ αυτού του λόγου δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με αοριστίες. Με ποια κριτήρια ο Νομοθέτης υπολογίζει το χρόνο για την διατήρηση 
του ψυχικού δεσμού μεταξύ γονέα και τέκνου; Ποιος είναι ο «συνολικός» χρόνος του τέκνου, ο ελεύθερος ή ο 
πραγματικός; Επιπλέον, ο προβλεπόμενος στο τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του νέου άρθρου 
«αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» μόνο επί περιπτώσει σοβαρών λόγων, είναι αντιφατικός, καθώς 
ήδη αναιρείται με το αμέσως προηγούμενο εδάφιο που επιτρέπει γενικά στο δικαστή να ορίζει και μικρότερη 
επικοινωνία εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις. Περαιτέρω, 
ο αποκλεισμός ενός γονέα, μόνο κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης του, προσκρούει πρωτίστως στον συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του φυσικά φορέας είναι και το ανήλικο τέκνο. Η 
απαίτηση αμετάκλητης καταδίκης από το ίδιο το κείμενο του νόμου, πέρα από τον ιδιαίτερα μακροχρόνιο ορίζοντά 
της (ο οποίος μπορεί να υπερβεί ακόμα και τη 10ετία) παραγνωρίζει και αψηφά ευθέως και την κρίση του 
πρωτόδικου δικαστηρίου, ακόμα και του Εφετείου (δικαστηρίου ουσίας), θεωρώντας έμμεσα, τις από φάσεις του 
ως μη επαρκείς για την απομάκρυνση του τέκνου από τον κακοποιητή γονιό, χωρίς την επικύρωση του Αρείου 
Πάγου.Παράδειγμα: Πατέρας ο οποίος ασκεί σήμερα ενδοοικογενειακή βία προς τη σύζυγο και μητέρα του 
παιδιού του και προς το ηλικίας 7 ετών τέκνο τους, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, θα στερηθεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το εν λόγω τέκνο, τη στιγμή που η καταδικαστική απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη, γεγονός που 
θα λάβει χώρα σε 5-8 περίπου χρόνια από το συμβάν (κι αυτό μόνο στα πλημμελήματα ,γιατί για τα κακουργήματα 
είναι πολύ περισσότερο), δηλαδή όταν το τέκνο του που μέχρι τότε θα διαβιεί μαζί του, έχει σχεδόν ενηλικιωθεί. 
Επίσης, στη τελευταία παράγραφο του νέου άρθρου, ο νέος Νόμος αφήνει κενά και αοριστίες για νομικές έννοιες, 
εκεί που το προισχύσαν δίκαιο ήταν σαφέστατο και επαρκές, που μπορεί να οδηγήσουν σε αδικίες και να γίνουν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, όπως οι ανιόντες, που πολλές φορές είναι και το 
αίτιο της σύγκρουσης των συζύγων, ή που δεν κατονομάζονται ρητά, όπως στο άρθρο 1520, «οι τρίτοι που έχουν 
αναπτύξει με το παιδί κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης». Εννοεί ο νομοθέτης άραγε τους 
νέους συντρόφους… τους πατριούς και τις μητριές… τους θείους ή τις θείες, ή τους φίλους του άλλου γονέα; 
Ατυχής θα πρέπει να θεωρηθεί και η σχετική έκφραση «Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με … τους ανώτερους ανιόντες … τους αδερφούς… κλπ.» Ορθότερη βεβαίως είναι η 
διατύπωση του ισχύοντος νόμου που δίνει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να ζητήσουν αυτοτελώς την ρύθμιση 
της επικοινωνίας και αυτό είναι υπεραρκετό.1 Απριλίου 2021, 20:03 | Σ.ΜΕΛΙΣΣΗΣΟ γονέας με τον οποίο διαμένει 
το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή 
βάση. Ο συνολικός χρόνος που το τέκνο θα επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται κατ΄ 
ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, υπολογιζόμενος είτε σε ετήσια, είτε σε μηνιαία 
ή σε εβδομαδιαία βάση.1 Απριλίου 2021, 20:01 | Κασσιόπη Ν.Το εν λόγω άρθρο εισάγει την προβληματική του 
τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου. Ο νομοθέτης, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και κάθε 
τέκνου, θεωρεί ότι βελτιώνει μια κατάσταση εισάγοντας έναν, τρόπον τινά, «υπόδειγμα – δείκτη» για τον δικαστή. 
Συγκεκριμένα, σε κανένα σημείο του άρθρου δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα οριοθετείται ο 
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καταρχήν συνολικός χρόνος ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να διαιρεθεί για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα του 
ενός τρίτου. Αφορά το συνολικό χρόνο στη ζωή του παιδιού, πχ, όλου του έτους, της εβδομάδας ή του 24ώρου, 
ακόμα και του χρόνου που αφιερώνεται στο ύπνο, στην σχολική διδασκαλία ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες; 
Αν δηλαδή ένα παιδί μέσα στην εβδομάδα έχει ελεύθερο χρόνο από τις 168 ώρες της εβδομάδας, τις 50 (αφού 
αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου και του σχολείου), θα πρέπει να τις περάσει όλες (και ακόμα περισσότερες με 
αυτές) με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει; Και τελικά σε τι συνίσταται εντέλει ο ρόλος του γονέα με τον οποίο 
θα διαμένει το τέκνο; Οι σχέσεις του με το παιδί του θα καταστούν αποκλειστικά ξενοδοχειακής φύσης; Το 
δικαίωμα της επικοινωνίας αποτελεί αυστηρά προσωποπαγές οικογενειακό δικαίωμα και εξ αυτού του λόγου δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με αοριστίες. Με ποια κριτήρια ο Νομοθέτης υπολογίζει το χρόνο για την διατήρηση 
του ψυχικού δεσμού μεταξύ γονέα και τέκνου; Ποιος είναι ο «συνολικός» χρόνος του τέκνου, ο ελεύθερος ή ο 
πραγματικός; Επιπλέον, ο προβλεπόμενος στο τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του νέου άρθρου 
«αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» μόνο επί περιπτώσει σοβαρών λόγων, είναι αντιφατικός, καθώς 
ήδη αναιρείται με το αμέσως προηγούμενο εδάφιο που επιτρέπει γενικά στο δικαστή να ορίζει και μικρότερη 
επικοινωνία εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις. Περαιτέρω, 
ο αποκλεισμός ενός γονέα, μόνο κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης του, προσκρούει πρωτίστως στον συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του φυσικά φορέας είναι και το ανήλικο τέκνο. Η 
απαίτηση αμετάκλητης καταδίκης από το ίδιο το κείμενο του νόμου, πέρα από τον ιδιαίτερα μακροχρόνιο ορίζοντά 
της (ο οποίος μπορεί να υπερβεί ακόμα και τη 10ετία) παραγνωρίζει και αψηφά ευθέως και την κρίση του 
πρωτόδικου δικαστηρίου, ακόμα και του Εφετείου (δικαστηρίου ουσίας), θεωρώντας έμμεσα, τις αποφάσεις του 
ως μη επαρκείς για την απομάκρυνση του τέκνου από τον κακοποιητή γονιό, χωρίς την επικύρωση του Αρείου 
Πάγου. Παράδειγμα: Πατέρας ο οποίος ασκεί σήμερα ενδοοικογενειακή βία προς τη σύζυγο και μητέρα του 
παιδιού του και προς το ηλικίας 7 ετών τέκνο τους, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, θα στερηθεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το εν λόγω τέκνο, τη στιγμή που η καταδικαστική απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη, γεγονός που 
θα λάβει χώρα σε 5-8 περίπου χρόνια από το συμβάν (κι αυτό μόνο στα πλημμελήματα ,γιατί για τα κακουργήματα 
είναι πολύ περισσότερο), δηλαδή όταν το τέκνο του που μέχρι τότε θα διαβιεί μαζί του, έχει σχεδόν ενηλικιωθεί.  
Επίσης, στη τελευταία παράγραφο του νέου άρθρου, ο νέος Νόμος αφήνει κενά και αοριστίες για νομικές έννοιες, 
εκεί που το προισχύσαν δίκαιο ήταν σαφέστατο και επαρκές, που μπορεί να οδηγήσουν σε αδικίες και να γίνουν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, όπως οι ανιόντες, που πολλές φορές είναι και το 
αίτιο της σύγκρουσης των συζύγων, ή που δεν κατονομάζονται ρητά, όπως στο άρθρο 1520, «οι τρίτοι που έχουν 
αναπτύξει με το παιδί κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης». Εννοεί ο νομοθέτης άραγε τους 
νέους συντρόφους… τους πατριούς και τις μητριές… τους θείους ή τις θείες, ή τους φίλους του άλλου γονέα; 
Ατυχής θα πρέπει να θεωρηθεί και η σχετική έκφραση «Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με … τους ανώτερους ανιόντες … τους αδερφούς… κλπ.» Ορθότερη βεβαίως είναι η 
διατύπωση του ισχύοντος νόμου που δίνει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να ζητήσουν αυτοτελώς την ρύθμιση 
της επικοινωνίας και αυτό είναι υπεραρκετό.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ 
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ (ΒΛ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡ.7, 8, 18, 9) ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΑΧΗΤΟ ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Η 
ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14, ΗΤΟΙ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΖΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ Η ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | Λεωνίδας Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
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συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 
εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Στην περίοδο των σχολικών 
διακοπών ο χρόνος που θα περνά κάθε παιδί με τον γονέα του να είναι το 1/2, δηλαδή 45 ημέρες από τις συνολικά 
90 των καλοκαιρινών μηνών και από μια εβδομάδα σε Πάσχα και Χριστούγεννα αντίστοιχα.Οι μετακινήσεις και ο 
τρόπος μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να μοιράζεται από κοινού και εξίσου στους δύο γονείς ισομερώς 
και ισόποσα, Να μετακινείται πάντα ο γονέας που θα παραλαμβάνει το παιδί με δικά του έξοδα και να δαπανά 
τον δικό του χρόνο.Δικαιοσύνη σε όλα.ΟΧΙ γονείς δύο ταχυτήτων.ΤΕΛΟΣ στην Αποκλειστική ΕπιμέλειαΝΑΙ στην 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝΕΞΙΣΩΣΗ των παιδιών εντός ή ΕΚΤΟΣ γάμουΔιατροφή ή δαπάνες τέκνου βάση 
πινάκωνΕφαρμογη της 2079/2015 οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρώπης 
 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Σπυριδων Παπαγιαννάκης Άρθρο 13 – Δικαίωμα Επικοινωνίας –νομικών.Η παρ. 1 του 
άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, σε περίπτωση που 
δεν ασκέι την επιμέλεια του, έχει το δικαίωμα, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο να έχει την υποχρέωση να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο συνολικός χρόνος που το τέκνο θα επικοινωνεί 
με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας , υπολογιζόμενος είτε σε ετήσια, είτε σε μηνιαία βάση εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το 
τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο 
για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, και μόνον όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | ΔΜ  Είναι απαράδεκτο να θεωρούνται όλες οι περιπτώσεις ίδιες γιατί δεν είναι!!! Πρέπει 
να δίνεται η δυνατότητα στον δικαστή να βλέπει και να κρίνει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά! Το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο είναι έκτρωμα για τις μητέρες και τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα υγιές και 
σταθερό περιβάλλον, κάτι το οποίο δεν φέρνει απαραίτητα η υποχρεωτική συνεπιμέλεια! Συνεπιμέλεια πρέπει να 
ορίζεται ΜΟΝΟ έφοσον και οι δύο γονείς είναι ικανοί. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Άννα Πατέλη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
 1 Απριλίου 2021, 20:19 | Δημήτριος Λούκος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρι σμένων γονιών.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Μινιεστρης Ν. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Μαρια Καρανικολα Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
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οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Μιχαλοπουλος Γ. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Χριστίνα Καραμπετσου Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Μισαιλιδης Κ. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
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εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Νικολαος Σαγιακος Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, 
μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα αφαιρείται 
ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η επικοινωνία 
με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο 
γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει 
συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν 
προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση; Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να 
επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; 
Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η 
κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται; Το ισχύον δίκαιο δίνει τη 
δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από το Δικαστήριο τη 
ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους δηλ) παρεμποδίζει 
την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των ανιόντων στην ουσία 
μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, που απειλούνται μάλιστα και με αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | Μικεδη Δ. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
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επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Μαρια Καραμπατσολη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | Μητσιου Β. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
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1 Απριλίου 2021, 20:35 | Α. ΡΟΥΜΠΙΕΣ Άρθρο 13 – Δικαίωμα ΕπικοινωνίαςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, σε περίπτωση που δεν ασκέι την επιμέλεια 
του, έχει το δικαίωμα, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο να έχει την υποχρέωση να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον 
άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο συνολικός χρόνος που το τέκνο θα επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας και να μπορεί να 
φτάσει μέχρι και το 1/2, υπολογιζόμενος είτε σε ετήσια, είτε σε μηνιαία βάση εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, και μόνον όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Χαιδω Καραμητρου Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Μητρουδης Χ. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | Ολυμπια Καραλη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
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ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Μιλτιονης Ν. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | Πάνος Καρακιτσος Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Μετσιος Η. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
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του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Μάρκος Κουτελάκης Ο χρόνος επικοινωνίας πρέπει να είναι 50-50Ελάχιστος χρόνος 
επικοινωνίας για τον κάθε γονέα 1/3 Λιγότερος χρόνος επικοινωνίας μόνο σε περίπτωση που δε θέλει κάποιος 
γονέας το 1/3. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | Μερκουρης Η. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Δημήτρης Καραθανάσης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | Άγγελος Καραγκουνάκης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
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1 Απριλίου 2021, 20:30 | Δήμητρα Ντούρα Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | Μαρία Με το μέχρι σήμερα ισχύον δίκαιο ο χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο ρυθμιζόταν από τα διαζευγμένα ζευγάρια και εφόσον αυτά διαφωνούσαν, από τον φυσικό 
δικαστή, που εκτιμώντας τις εκάστοτε περιστάσεις αποφάσιζε ανάλογα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, με τα 
επιβαλλόμενα ποσοστά χρόνου διαμονής του παιδιού, ο νομοθέτης αποφασίζει τι είναι συμφέρον για όλα τα 
παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως ατομικής και κοινωνικής κατάστασης, τόπου διαμονής και 
οικονομικής κατάστασης. Επιπλέον είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στα δικαστήρια διαζευγμένα ζευγάρια που μετά 
από προσπάθεια βρήκαν τις ισορροπίες τους μετά το διαζύγιο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο νόμος ρυθμίζει τόσο 
αναλυτικά τα σχετικά με τον χρόνο επικοινωνίας θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στις καθημερινές και τις 
αργίες. Δεν μπορεί οι πατέρες, επικαλούμενοι τις ώρες εργασίας τους ή τη διαμονή τους σε άλλο Δήμο να ζητούν 
όλα τα ελεύθερα από υποχρεώσεις Σαββατοκύριακα του μήνα και τις αργίες προκειμένου να καλυφθεί το 
τεκμήριο του 1/3. Ούτε οι μητέρες να έχουν τα παιδιά τις γεμάτες υποχρεώσεις φοίτησης και μελέτης καθημερινές 
χωρίς να μπορούν να περάσουν ελεύθερο χρόνο με τα παιδιά τους το Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
ότι το τεκμήριο του 1/3 θα καλύπτεται εξίσου με καθημερινές και αργίες. Γυναίκες και μητέρες πλήττονται από 
αυτό το νομοσχέδιο, που αντιμετωπίζει με καχυποψία τις μητέρες που, είτε παντρεμένες είτε ανύπαντρες, 
επωμίζονται το βάρος της ανατροφής των παιδιών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον πλανήτη. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | ΚΩΣΤΑΣ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Νεντιαλκα Καραγιωζοβα Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
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με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:27 | Θεόδωρος Καραγιαννης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ 
ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!  
 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | Μαριανθη Μ. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | ZΩΗ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:44 | Κωσταντινα Καραγιαννακης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | Μανωλια Σ. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | Αργυριος Παπαθανασιου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα  
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Θωμάς Καραβιωτης  Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | ΜΠΑΜΠΑΣ Ολες οι επικοινωνίες να ειναι με διανυκτερεύσεις! Γνωρίζετε πως ειναι τα 
παιδιά έπειτα απο τα τριωρα επικοινωνίας που δίνουν τα δικαστήρια;; Δημιουργείται εκνευρισμός επειδή δεν 
τους φτάνει ο χρόνος! Παραλαβή παράδοση να θεσπιστεί το σχολείο, κατα την σχολική χρονιά! Επίσης, οι 
μεταβάσεις να βαραίνουν και τους δύο γονείς! Ισότητα σε όλα! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Μαρινα Μ. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | Θοδωρής Καραβαρακις Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | ΚΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
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ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
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διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:25 | Αλεξανδρα Μ. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | ΓΙΩΡΓΟΣ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:10 | Αθανάσιος Καπνιδης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
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οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:56 | Αθηνα Σακελλαρη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Εμμανουελα Μ. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | Μαριος Χριστοφορου Φερτε πισω τα παιδια μας. Τελος η γεννοκτονια.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
50-50. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:20 | Ηλίας Καπερώνης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
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1 Απριλίου 2021, 20:20 | ΕΛΕΝΗ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | Βασιλικη Μ. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | Στέλιος Καπαρουδάκης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Μαριλένα Χασάπη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
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1 Απριλίου 2021, 20:00 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1  του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 
Απριλίου 2021, 20:47 | Γιαννης Μ.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Θωμας Κανταρελης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!  
 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | Σταματινα Μ. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
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το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:41 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:38 | Αυγέρης Κανάτας Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | Κωστας Μ. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 



3455 
 

1 Απριλίου 2021, 20:39 | Στελιος Καμπολης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ Το άρθρο χρειάζεται ριζική αναμόρφωση προκειμένου αφενός να 
διασφαλίζεται ο ελάχιστος χρόνος ανατροφής του τέκνου με τον κάθε ένα κατάλληλο και πρόθυμο γονέα ώστε να 
μην συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο δικαστηριακής διαμάχης, αφετέρου να διασφαλιστεί η νομική ισότητα των 
γονέων στην ανατροφή του παιδιού, διασφαλίζοντας τον στόχο της νομοθέτησης.Συγκεκριμένα, θα πρέπει το 
δικαίωμα επικοινωνίας να προσδιοριστεί πρωτίστως ως δικαίωμα του τέκνου (βλ. Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Παιδιού αρ.7, 8, 18, 93) και να είναι υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό. 
Επίσης, το τεκμήριο του ενός τρίτου του συνολικού χρόνου θα πρέπει να ενισχυθεί και να καθίσταται μαχητό μόνο 
σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας του γονέα ή επιθυμίας του τελευταίου για λιγότερο χρόνο 
ανατροφής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | ΚΩΣΤΑΣ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
.1 Απριλίου 2021, 20:25 | Κοσμας Καμακας Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Αιμιλιανος Πανταζοπουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
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ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | ΑΜΑΛΙΑ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:44 | Γεωργια Καλτσιδη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
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ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα  
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:53 | Λάμπρος Καλογήρου Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Ζιάτα Πολυξένη Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν 
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έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να 
απαλειφθεί άμεσα. Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία 
πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του 
μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3. 
ΠΡΟΤΑΣΗ Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους 
γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία 
των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»1 Απριλίου 
2021, 20:15 | Διονυσιος ΚαλογεριαςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | ΗΛΙΑΣ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Κωνσταντινος Καλλαρης  Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
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τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Μαρία Κέππα Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 
Απριλίου 2021, 20:16 | Χρήστος ΣαμαριναςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 20:50 | Ελευθέριος ΚαλεβρόσογλουΗ παρ. 1 του άρθρου 
1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με 
αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 
εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!1 Απριλίου 2021, 20:09 | Μαργαριτα ΚαλαντζηΗ παρ. 1 του 
άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ 
ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) 
του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Φώτιος Καλαμπάκας Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ  
 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Ηλιάννα Καλαδάμη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
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1 Απριλίου 2021, 20:45 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στο άρθρο 13 (για τον περιορισμό 
της επικοινωνίας) αλλά και στο άρθρο 14 (για την άρση της γονικής μέριμνας) η προϋπόθεση ο γονέας να έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, θέτει εύλογους προβληματισμούς για τη διαφύλαξη του 
βέλτιστου συμφέροντος του ανήλικου τέκνου, εφόσον η διαδικασία του αμετάκλητου είναι χρονοβόρα ενώ δεν 
προβλέπεται προστατευτικός μηχανισμός για την προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των 
ανήλικων τέκνων μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη. Το σημείο που αναφέρεται «Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το παιδί έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή εγκλήματα…..», θα μπορούσε να 
τροποποιηθεί, επισημαίνοντας ότι από την αρχική καταγγελία ή έστω από την αρχή της άσκησης ποινικής δίωξης 
στον φερόμενο ως δράστη πρέπει να λαμβάνονται όλα τα πρόσφορα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία 
του ή των ανηλίκων, που -εκτός του αποκλεισμού ή του περιορισμού της επικοινωνίας- μπορεί να είναι και η 
εξειδικευμένη υποστήριξή του, η δικανική εξέτασή του σε ειδικά σχεδιασμένα κέντρα (Αυτοτελή Γραφεία 
Υποστήριξης Ανήλικων Θυμάτων «Σπίτι του παιδιού»), η εποπτευόμενη επικοινωνία, κ.α. Αυτό αποτελεί καίριας 
σημασίας, διότι γνωρίζουμε από την κλινική πρακτική και την εμπλοκή των Κοινωνικών και Ιατροπαιδαγωγικών 
υπηρεσιών ότι μέχρι να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο γονέας, ακόμη κι αν έχει 
καταδικαστεί πρωτόδικα, μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια, κατά τα οποία το παιδί δεν θα προστατεύεται 
κατάλληλα.1 Απριλίου 2021, 20:09 | Μαρία ΚάλφαΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Κατερίνα Χριστοφόρου Άμεση διακοπή της επικοινωνίας και αναστολή του δικαιώματος 
γονικής μέριμνας από την πρώτη στιγμή της ποινικής δίωξης για ενδοοικογενειακή βία και όχι μέχρι την 
‘αμετάκλητη απόφαση’ μια διαδικασία που μπορεί να χρειαστεί έως και δέκα έτη, με αποτέλεσμα να διασφαλίζετε 
στον κακοποιητή το θύμα του, το παιδί του. Προστατέψτε τα παιδιά.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | ΒΑΣΙΛΗΣ Άρθρο 13. Τα έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο τον γονέα που 
επικοινωνεί με το τέκνο του αλλά και τον άλλο γονέα  
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
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1 Απριλίου 2021, 20:30 | Ευτυχια Σαμπανη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:55 | Ευαγγελία Ντούρα Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | Ζωή Α Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχ ν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»!Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο.Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!!  
 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | Αρετή Κωσταράκη Το Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των 
δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
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(ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του 
Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως 
θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία.Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13:«Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | Ζαβιτσάνου Κ. Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσα.Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3. ΠΡΟΤΑΣΗ 
Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο 
άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των 
γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | A.K Μια υπόθεση κακοποίησης του παιδιού ή της μητέρας, για να δικαστεί σε πρώτο 
βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Σε 
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αυτό το διάστημα το παιδί που μπορεί να κακοποιείται θα πρέπει υποχρεωτικά να μένει με τον κακοποιητή του. 
Πως προάγεται με αυτή τη διάταξη το συμφέρον του παιδιού?  
 
1 Απριλίου 2021, 19:42 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με 
μένα και την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. 
Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν 
είναι δίκαιο. Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά 
του μπαμπά. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ Ο πρωταρχικός σκοπός του νομοσχέδιου πρέπει να είναι η 
διαφύλαξη του ανθρώπινου δικαίωματος του παιδιού να ανατρέφεται εξ΄ίσου και από τους δύο γονείς στην 
περίπτωση που αυτοί χωρίσουν. Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι και ειδικοί επιστήμονες έχουν καταλήξει πως τα 
παιδιά που ανατρέφονται και από τους δύο γονείς έχουν συναισθηματική και ψυχική σταθερότητα. Το δικαίωμα 
επικοινωνία στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κοινή γονική μέριμνα πρέπει να είναι διευρυμένο και κατ’ 
ελάχιστον 1/3 του χρόνου διαμονή των τέκνων με τον εν’ λόγω γονέαΆρθρο 13 – Δικαίωμα Επικοινωνίας –
νομικών.Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, σε περίπτωση που δεν ασκέι την επιμέλεια του, έχει το δικαίωμα, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας 
με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο να έχει την υποχρέωση να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο συνολικός χρόνος που το τέκνο 
θα επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας και να μπορεί να φτάσει μέχρι και το 1/2, υπολογιζόμενος είτε σε ετήσια, είτε σε 
μηνιαία βάση εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, και μόνον όταν 
ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:32 | Σοφία Τζήκα Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:39 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. 
Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
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την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50  
 
1 Απριλίου 2021, 19:06 | Στεφανία Ζαχαριά Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και την 
βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα της 
δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Τα 
παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!  
 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Χαντι Σαντουντ Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑ Το εν λόγω άρθρο συμπεριλαμβάνει ίσως τις ουσιαστικότερες αλλαγές 
που επιχειρούνται με το παρόν νομοσχέδιο, σε ό,τι αφορά τόσο τη σχέση του παιδιού με τους γονείς του όσο και 
τη μεταξύ των γονέων σχέση μετά το διαζύγιο, συνεπώς η διατύπωσή του θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
προσεκτική αλλά και πλήρης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση κάθε άλλο παρά θα εκπληρώσει τον σκοπό που 
καλείται να υπηρετήσει. Αν το νομοσχέδιο επιχειρεί να εκσυγχρονήσει τις οικογενειακές σχέσεις με έναν πιο 
ενεργό ρόλο του πατέρα στη ζωή του παιδιού, θα πρέπει να καταστίσει σαφές ότι ο ρόλος των δύο γονέων οφείλει 
να λειτουργεί συμπληρωματικά σε όλο το φάσμα των αναγκών του παιδιού, όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην 
πράξη, κάτι που δεν κάνει. Σε κάθε περίπτωση, το 1/3 του χρόνου προυποθέτει συνεχείς εναλλαγές και μπορεί να 
οδηγήσει σε μία ασταθή καθημερινότητα για το παιδί,με τα όποια προβλήματα μπορεί να συνεπάγεται. Η 
διαχείριση του «περισότερου χρόνου» που διεκδικεί μία μερίδα χωρισμένων γονέων, και που τους παρέχει το 
νομοσχέδιο, πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα απέναντι στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας 
του παιδιού, αλλιώς γίνεται απλώς σπατάλη πολύτιμου χρόνου. Η δε προυπόθεση της αμετάκλητης καταδίκης για 
την στέρηση ή περιορισμό της επικοινωνίας, αφήνει τα παιδιά εντελώς απροστάτευτα απέναντι σε έναν 
κακοποιητικό γονέα, είναι εντελώς ασύμφωνη με τις αρχές ενός κράτους δικαίου, παντελώς αντιδημοκρατική, 
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χωρίς κανένα σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα του παιδιού που έχουν θεσπιστεί και παραπέμπει σε 
απαρχαιωμένα καθεστώτα που δεν ταιριάζουν σε καμία σύγχρονη δημοκρατία. Είναι εγκληματικό και σε καμία 
περίπτωση δεν έχει «παιδοκεντρικό χαρακτήρα».  
 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Ελένη – Κωνσταντίνα Μ. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:33 | A.K Εφόσον η επικοινωνία με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο 
γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα 
και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση; 
 
1 Απριλίου 2021, 19:02 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Παναγιώτης Φ. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με φυσική παρουσία, με τον γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει, θα πρέπει να ανέρχεται πλησιέστερα προς το 1/2 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας 
και με τους δύο γονείς και σίγουρα όχι κάτω από 40%, εκτός και αν συντρέχουν πολύ ειδικοί λόγοι που θα πρέπει 
να τεκμαίρονται με σαφή αποδεικτικά στοιχεία. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Μαρία Γιαννακοπούλου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
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1 Απριλίου 2021, 19:10 | Γιώτα Σαραντακη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Κ.Σ Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, 
είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε 
την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων 
αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι 
νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται 
μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν 
νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη 
δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, 
που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες 
που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην 
ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου.2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
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βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | Σ.Α. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, 
είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε 
την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων 
αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι 
νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται 
μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν 
νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη 
δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, 
που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες 
που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην 
ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 



3471 
 

καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής  
 
1 Απριλίου 2021, 19:53 | Αντώνιος Βασιλόπουλος Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής :Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:32 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΥΚΗ Στο νομοσχέδιο εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη επικοινωνία το 1/3 
του χρόνου του παιδιού, αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να 
προκύπτει, αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση, που αφορά στον πραγματικό 
χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για μια κεκαλυμμένη 
εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου, μόνο 
αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της, 
ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον οικονομικά 
ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού.2) Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προσκρούουν ευθέως σε 
διεθνείς συμβάσεις και, αν τυχόν ψηφιστεί, κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα, το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να 
καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη, τυχόν υιοθέτηση 
τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις, όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει 
την εγκληματική του δραστηριότητα ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, 
ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής.Και η άποψη 
έγκριτου παιδοψυχιάτρου για το ίδιο θέμα: 2) Τιμωρεί η πολιτεία τα παιδιά που καταγγέλλουν κακοποίηση;Από 
τον Γιώργο Νικολαΐδη, Ψυχίατρο και Διευθυντή Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού Προ λίγων ημερών δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
για την άσκηση της γονεϊκής μέριμνας, νομοσχέδιο που είναι περισσότερο γνωστό ως «συνεπιμέλεια» καθώς 
εισάγει για πρώτη φορά την υποχρεωτική συνεπιμέλεια των παιδιών των χωρισμένων γονιών καθιερώνοντας 
υποχρέωση διαμονής των ανηλίκων κατά τα 2/3 του χρόνου στον έναν και κατά το 1/3 του χρόνου στον άλλο γονέα 
τους. 
Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων ένθεν κακείθεν. Ωστόσο μια από τις ρυθμίσεις που 
εμπεριέχει μοιάζει να έχει ξεχωριστή σημασία. Το Άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο 
αντικαθιστά το Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» 
(δη-λαδή τον διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 2/3-1/3) «είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής». Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι αν ο ένας γονέας έχει κατηγορηθεί για 
εγκλήματα κατά του παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική απόφαση να γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να 
αναιρεθεί ο κανόνας του «2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση θεωρείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα 
ένδικα μέσα – στην πράξη «αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η 
πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν. Μια υπόθεση κακοποίησης 
παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να 
τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα 
παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να 
περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. 
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1 Απριλίου 2021, 19:49 | Μαυροκορδατου κ Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Αλεξ Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 



3473 
 

δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | Μαυριδου α Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 19:41 | Μαρασλής Κώστας Το Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των 
δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
(ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του 
Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως 
θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία.· Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.· Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.· Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13:«Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
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διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | Μαυτιδης δ Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
1 Απριλίου 2021, 19:32 | Ματσικας γ Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 19:56 | Ματαλας θ Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
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γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 19:35 | Μαρίνα Κατσουφίδου  Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:06 | Μασσαλης αΤο άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
1 Απριλίου 2021, 19:35 | Μελτινος σ Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
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μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | Μελιγκοτσιδης π. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Νέστορας ΔημάκηςΔεν νοείται «χρόνος επικοινωνίας με τον γονέα που δεν διαμένει το 
τέκνο». Δεν είναι χρόνος επικοινωνίας, αλλά χρόνος κατά τον οποίο τέκνο και γονέας ΖΟΥΝ μαζί ο ένας την 
καθημερινότητα του άλλου και αλληλεπιδρούν.Αν δεν συντρέχει σημαντικός λόγος δεν μπορεί να είναι λιγότερο 
από το 50% ή 26 εβδομάδες ή 182 ημέρες τον χρόνο.1 Απριλίου 2021, 19:42 | Στεφανια ΣουμΟι προεκλογικές 
δεσμεύσεις και υποσχέσεις σας δεν μας αφορούν. Ο λαός ξέρει τι κάνετε.Τα παιδιά μας δεν είναι παιχνίδια στα 
χέρια πολιτικών και δεν αποτελούν αντικείμενο συμφερόντων.Οι ομάδες που υποκινούν και κατευθύνουν το 
προτεινόμενο νομοσχέδιο ας σταθούν αντιμέτωποι επιτέλους με τη δικαιοσύνη. Γιατί φοβούνται τόσο τους 
εξειδικευμένους δικαστές να αποφασίσουν το καλύτερο για το συμφέρον του παιδιού τους και θέλουν να 
προεξασφαλίσουν το επιθυμητό για το δικό τους το συμφέρον?Κ Α Ν Ε Ν Α Π Α Ι Δ Ι Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Ι Δ Ι Ο - ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Μειντης κ Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
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Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
 Απριλίου 2021, 19:39 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πανελλαδικά Στατιστικά Στοιχεία 2020 Αναφορές 
Κακοποίησης Παιδιών2. Διαχωρισμός ανά ιδιότητα θύτη (στη σχέση του με το θύμα / ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΟΛΟ- 
1)ΓΟΝΕΙΣ (αφορά καιτους δύο) 3752)ΜΗΤΕΡΑ 3863)ΠΑΤΕΡΑΣ 1914)ΑΤΟΜΟ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
525)ΑΛΛΟ 119 ΣΥΝΟΛΟ 1123Απο τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι «γυναικείες» οργανώσεις του Κου Τσιάρα που 
αρμέγουν το Ελληνικό δημοσιο αποκρύπτουν οτι οι κακοποίησεις απο γυναίκες ειναι σε Υπερδιπλάσιο Ποσοστό 
απο αυτό των αντρών. Ουδεις βέβαια σιχυρίζεται ότι όλες οι μάνες κακοποιούν τα παιδια τους ούτε οτι όλες οι 
μητέρες αποξενώνουν τα παιδιά απο τον πατέρα.Το μεγαλύτερο ποσοστό υπερασπιστών της Κοινής επιμέλειας 
ειναι γυναίκες, με πρώτη και καλύτερη την Κλινική Ψυχολόγο Μαρία Καπερώνη, απο αυτήν ξεσκεπάστηκαν οι 
ψευτοκακοποίησεις με photoshop.Η προπαγανδα των συλλόγων του Υπουργού Τσιάρα και του Μέρα 25 
αποκαλύφθηκε με στοιχεία.Η επόμενη κίνηση των γονέων θα είναι να αναζητήσουν ευθύνες για παράβαση 
καθήκοντος, αυτό το νομοσχέδιο σε καμμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών και δεν έχει 
σκοπό να νομοθετήσει κοινή επιμέλεια εναλλασσόμενη κατοικία.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | Μαυροπουλου κ.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 19:24 | Φιλ. Ν,Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, 
μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα αφαιρείται 
ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων;Για να αποκλειστεί ή 
να περιοριστεί το δικαίωμα επικοινωνιας του κακοποιητή γονέα με το παιδί, τίθεται ως προϋπόθεση η έκδοση 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα. Αυτό αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και 
κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. 3. Μια υπόθεση 
κακοποίησης του παιδιού ή της μητέρας, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να 
τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Σε αυτό το διάστημα το παιδί που 
μπορεί να κακοποιείται θα πρέπει υποχρεωτικά να μένει με τον κακοποιητή του. Πως προάγεται με αυτή τη 
διάταξη το συμφέρον του παιδιού?  
 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | Ιωάννα ΑΠΟΣΥΡΣΗ***Για το περιβόητο 1/3 «του συνολικού χρόνου επικοινωνίας»***Οι 
ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου καθιερώνουν ένα ποσοτικό κριτήριο προσδιορισμού του χρόνου 
επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί στο μαχητό και προς τα πάνω και προς τα κάτω του 1/3 «του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Η ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ 
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περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα 
τα τελευταία χρόνια.Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Συνήθως δύο Σ.Κ τον μήνα, ίσως και κάποια 
απογεύματα καθημερινών, από μία βδομάδα Χριστούγεννα και Πάσχα και 20 – 30 μέρες το καλοκαίρι. Και σε 
γενικές γραμμές η πρακτική αυτή λειτουργεί.Είναι κακό κάθε δικαστής να έχει το δικαίωμα να παράγει την δική 
του νομολογία, αλλά είναι ακόμα χειρότερο όταν η νομολογία των δικαστηρίων έχει κάνει ορισμένα βήματα και 
έχει φτάσει σε συγκεκριμένους προσδιορισμούς, ο νομοθέτης να τους αναιρεί με την αοριστία του 1/3.Γεννώνται, 
εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει 
ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες 
των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες 
μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του 
άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά 
διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων.Αν ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι 
ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία 
διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα.Αν από την άλλη θεωρήσουμε ως βάση για 
τον παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου 
(7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 
14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες του 
χρόνου.Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα 
με το καθένα διαφοροποιείται. Οπότε η δυσκολία να ορισθεί μία βιώσιμη εφαρμογή του 1/3 πολλαπλασιάζεται.Οι 
συντάκτες μάλλον δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το καθημερινό πρόγραμμα ενός παιδιού!Τέλος, να 
σημειώσουμε μία ακόμη φορά, ότι το νομοσχέδιο λέει ρητά «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΑΥΤΟΣ ΖΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | Ιωάννης Σαριτσογλου Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
1 Απριλίου 2021, 19:34 | Αντωνία ΘεοδωρίδουΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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1 Απριλίου 2021, 19:23 | ΝΣΤο νομοσχέδιο ,ερχόμενο σε μια εποχή με πληθώρα αποκαλύψεων κακοποίησης 
ανηλίκων που οδήγησαν κάτω από απαίτηση της κοινωνίας στην ουσία, σε δεσμεύσεις της κυβέρνησης για 
αυστηροποίηση ποινών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, την εισαγωγή του μαθήματος της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στα σχολεία και δεσμεύσεις για κατά προτεραιότητα εκδίκαση σχετικών ποινικών υποθέσεων, 
δείχνει σαφώς τεράστια απόσταση από την ειλικρινή πρόθεση προστασίας των ανηλίκων εν τοις πράγμασι. Η 
προϋπόθεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, που όπως πολλάκις έχει τονισθεί, απαιτεί χρονικά διαστήματα 
δεκαετίας, εξασφαλίζει το τεκμήριο της αθωότητας του θύτη, σε βάρος του δικαιώματος προστασίας του ανηλίκου 
από επανάληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και κυρίως από την ψυχική βία που ανήλικος-θύμα υφίσταται 
από τον θύτη επί μακρόν, να ανασκευάσει με κάθε τρόπο της αποκαλύψεις του, με σκοπό τη διαφυγή του θύτη 
από την καταδίκη για την πράξη του. Ούτε η σωματική ,ούτε η ψυχική ακεραιότητα του ανηλίκου διασφαλίζονται, 
ούτε καν η προστασία του ως μάρτυρα σε μία ποινική διαδικασία. Το συγκεκριμένο εδάφιο χρήζει πολύ 
προσεκτικής διατύπωσης , ώστε να μην οδηγήσει τελικά σε ένα εγκληματικό πραγματικά αποτέλεσμα, που θα 
νομιμοποιεί τέτοιες πρακτικές. Οι στατιστικές που αναφέρουν 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη να έχουν βιώσει 
κακοποίηση σε κάποια φάση της ζωής τους, καταδεικνύουν την έκταση του προβλήματος, αλλά κυρίως τη μεγάλη 
μερίδα παιδιών που αφορά . Ένα νέο οικογενειακό δίκαιο δεν μπορεί να αγνοήσει ένα ποσοστό λοιπόν 20% 
παιδιών ως εξαίρεση του κανόνα και να μη νομοθετήσει σχετικά, με άμεση και με ευθύνη της πολιτείας σύνδεση 
της εξέλιξης των ποινικών διαδικασιών με της αποφάσεις του αστικού δικαίου που τα αφορούν. Ειδικοί ψυχικής 
υγείας έχουν απόλυτη και αναγκαία θέση σε ένα τέτοιο πλαίσιο και στενή παρακολούθηση των θυμάτων από 
εξειδικευμένες δομές της πολιτείας, με δυνατότητα αδιαπραγμάτευτης ανεξαρτησίας και προστατευόμενο λόγο, 
οφείλουν να έχουν θέση σε κάθε απόφαση αστικού δικαίου ,που αφορά τα παιδιά αυτά, και με σημαίνουσα 
βαρύτητα. Η συνεπιμέλεια προϋποθέτει προτίστως πολιτισμό ,που δεν πρέπει όμως πάντα να θεωρείται 
δεδομένος και σε τέτοιες περιπτώσεις δυστυχώς ούτε επιβάλλεται.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | Αθανάσιος Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 19:38 | Γεώργιος ΜούλκαςΠροτεινόμενη αλλαγήΆρθρο 13 – Δικαίωμα επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, σε περίτπωση που τυχόν δεν ασκεί την επιμέλεια του, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο συνολικός χρόνος που το τέκνο θα επικοινωνεί δια της φυσικής παρουσίας με τον γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται κατ΄ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου διαβίωσης του 
τέκνου κατά τη σχολική περίοδο, υπολογιζόμενος σε διανυκτερεύεις είτε σε ετήσια είτε σε μηνιαία είτε σε 
εβδομαδιαία βάση, και στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου κατά την περίοδο των 
εορτών και των διακοπών, υπολογιζόμενος σε διανυκτερεύεις είτε σε ετήσια είτε σε μηνιαία είτε σε εβδομαδιαία 
βάση, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
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παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:58 | A.P. Εφόσον η επικοινωνία με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο 
γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα 
και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση;  
 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Γαυριηλ Τσαρας ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. 
Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν 
γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η 
μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων. ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την 
χώρα μας ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 501 Απριλίου 2021, 19:31 | Θεώδορος ΣαχπαζηςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 
ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 
εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | NA Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, 
δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρονου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ 
επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Προτείνω 
το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο 
άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των 
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γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
1 Απριλίου 2021, 19:20 | Κωνσταντίνα Κατσουφίδου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:45 | Στέλλα Παπαδοπούλου Ο προτεινόμενος νόμος δεν προστατεύει τις γυναίκες μητέρες 
εργαζόμενες που μεγαλώνουν μόνες το παιδί τους και σίγουρα δεν διασφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον για το παιδί.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:29 | Παναγιώτης Ιωαννίδης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.   .Προς όφελος του παιδιού πρέπει τις ημέρες που πηγαίνει σχολείο να έχει 
μια κατοικία.Το παιδί θα πρέπει να προστατεύεται από τον κακοποιητή γονιό άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.Οι 
διατάξεις του νόμου θα πρέπει να μην αφήνουν γκρίζες ερμηνείες και επ ουδενί να μην έρχονται σε αντίθεση με 
τη Σύμβαση της Κων/λης  
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1 Απριλίου 2021, 18:30 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 
εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:56 | ΝΙΚΟΣ Κ.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:19 | ΕΛΕΝΑΤο άρθρο χρειάζεται ριζική αναμόρφωση προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται 
ο ελάχιστος χρόνος ανατροφής του τέκνου με τον κάθε ένα κατάλληλο και πρόθυμο γονέα ώστε να μην συνεχίσει 
να αποτελεί αντικείμενο δικαστηριακής διαμάχης, αφετέρου να διασφαλιστεί η νομική ισότητα των γονέων στην 
ανατροφή του παιδιού, διασφαλίζοντας τον στόχο της νομοθέτησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει το δικαίωμα 
επικοινωνίας να προσδιοριστεί πρωτίστως ως δικαίωμα του τέκνου (βλ. Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Παιδιού αρ.7, 8, 18, 93) και να είναι υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό. Επίσης, 
το τεκμήριο του ενός τρίτου του συνολικού χρόνου θα πρέπει να ενισχυθεί και να καθίσταται μαχητό μόνο σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας του γονέα ή επιθυμίας του τελευταίου για λιγότερο χρόνο 
ανατροφής.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:20 | Νεκτάριος Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο… Δηλαδή υπάρχει γονέας 
πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας. Το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας… Οι υποσχέσεις για ίσο 
χρόνο αθετήθηκαν. Και 1/3 ποιανού χρόνου; Του χρόνου επικοινωνίας; Ποιος είναι αυτός ο χρόνος; Πως ορίζεται; 
Αν δεν τον ορίζει ο νόμος, θα τον ορίσει αυθαίρετα ο δικαστής. Στα γνωστά πεπατημένα μονοπάτια, με έμφυλη 
διάκριση μεταξύ των δύο γονέων εις βάρος του παιδιού. Θα πρέπει να διατυπωθεί ξεκάθαρα: το 1/2 του 
συνολικού χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των διανυκτερεύσεων και των σχολικών και άλλων υποχρεώσεων 
του παιδιού. εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου: Η καθημερινότητα 
του τέκνου είναι η καθημερινή επαφή και με τους δύο γονείς, η ψυχική ασφάλεια που αυτή η επαφή προσφέρει. 
Πηγή: 
 
1 Απριλίου 2021, 18:26 | Χαραλαμπος Βαλοδήμος Άρθρο 13.Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:27 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
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ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιου.́ 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφή ς (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 
9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:49 | Μ.Π.Σε ότι αφορά το θέμα των ανιόντων,εμένα η πεθερά μου έχει καταδικαστεί για 
επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος εμου και του παιδιού μου στην προσπάθειά της να με χτυπήσει με 
έσπρωξε απο τη σκαλα,έχοντας αγκαλιά και το παιδί μου!Τι θα γίνεται με τους ανιόντες που είναι επικίνδυνοι για 
εμάς και τα παιδιά μας;θα έχουν δικαιώματα χύμα στο κύμα;Πρέπει να υπαρχει και μια παραμετρος για 
εκείνους.Πώς θα προστατέψουμε τα παιδιά μας απο τους επικίνδυνους ανιοντες. 
Το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ είναι άκρως επικίνδυνο!  
 
1 Απριλίου 2021, 18:40 | Καραγιώργου Βασιλική«Άρθρο 1520» παρ. 2 Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου.Χρειάζεται διόρθωση ή 
ακόμα και αφαίρεση του συγκεκριμένου εδαφίου ώστε να αποφευχθεί η σύγχηση σχετικά με τον όρο «τρίτος» και 
όχι να εννοειθεί οτι ΔΕΝ πρόκειται για τον γονέα…..χρειάζεται διόρθωση γιατί δύναται να εμπλέκονται «τρίτοι¨που 
ούτε καν έχουν νομική σχέση με το τέκνο ως π.χ γονείς είτε ασκούν ή όχι επιμέλεια οι ανιόντες.Αυτό δύναται να 
προσβάλει τη Κοινωνικοσυναισθηματιή ανάπτυξη του τέκνου, να το οδηγήσει σε βλάβη με πιθανή επίδραση αντί 
για βελτίωση στην Κοινωνικοσυναισθηματική του ανάπτυξη και ως εκ τούτου ενδεχόμενη βλάβη στην Ψυχική 
Υγεία του.Παρακαλώ πολύ να συκεκριμενοποιηθεί και να ξεκαθαριστεί ο ΌΡΟΣ ΠΕΡΙ «ΤΡΙΤΩΝ»  
 
1 Απριλίου 2021, 18:24 | Μ.ΠΣε ότι αφορά το θέμα των ανιόντων,εμένα η πεθερά μου έχει καταδικαστεί για 
επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος εμου και του παιδιού μου στην προσπάθειά της να με χτυπήσει με 
έσπρωξε απο τη σκαλα,έχοντας αγκαλιά και το παιδί μου!Τι θα γίνεται με τους ανιόντες που είναι επικίνδυνοι για 
εμάς και τα παιδιά μας;θα έχουν δικαιώματα χύμα στο κύμα;Πρέπει να υπαρχει και μια παραμετρος για 
εκείνους.Πώς θα προστατέψουμε τα παιδιά μας απο τους επικίνδυνους ανιοντες. Το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ είναι άκρως 
επικίνδυνο!  
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1 Απριλίου 2021, 18:51 | Ε.Π. Για να μην ταλαιπωρείται το παιδί, πρέπει τουλάχιστον τις ημέρες που πηγαίνει 
σχολείο να έχει μία και σταθερή κατοικία.θα πρέπει ο νόμος να εξασφαλίζει την προστασία του παιδιού, από τον 
κακοποιητή γονιό, από την πρώτη μέρα, χωρίς καμία καθυστέρηση.Θα πρέπει οι διατάξεις να μην έρχονται, ούτε 
στο ελάχιστο σε αντίθεση με τη Σύμβαση της Κων/λης.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:13 | Χαρης Μπαμπης Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 
 
1 Απριλίου 2021, 18:19 | Χριστοφορίδου Χρυσάνθη Θεωρώ πως πρόκειται για ένα άκρως προβληματικό 
νομοσχέδιο, καθώς θα αφήνει σε πολλές περιπτώσεις εκτεθειμένα τόσο τα παιδιά όσο και τις μητέρες, και δη 
άνεργες. Οι περιπτώσεις κακοποιητικού γονέα επίσης δεν έχουν προβλεφθεί (ενώ είναι πάμπολλες), αφού μέχρι 
να βγει συγκεκριμένη δικαστική απόφαση (κάτι που αργεί θεαματικά στα πλαίσια της ελληνικής δικαιοσύνης), το 
παιδί θα πρέπει υποχρεωτικά να έρχεται σε επαφή μαζί του. Η όλη διάταξη είναι πολύ μακρυά από την 
πραγματικότητα, και δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου τις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας. ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ 
 
1 Απριλίου 2021, 18:46 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥΕίμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!  
1 Απριλίου 2021, 18:25 | Ι.ΝΠρέπει να δείτε στενά το θέμα με τις ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ,έχω στα χέρια μου 3 πρωτόδικες 
καταδικαστικές για βαριές σωματικές βλάβες-ενδοοικογενειακή βία απο το 2014 και το 2022 πάει για παραγραφή 
το εφετείο δεν εχει καν οριστεί λόγω κορωνοιου και οταν οριστει θα παρει σιγουρα τις νομιμες αναβολες.Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να μην παρω ποτέ αμετάκλητη δλδ πρεπει να με σκοτώσει;;;;;Κι όλα ενώπιον των παιδιών τα 
οποία τον φοβούνται.Για μένα οπως και χιλιαδες κλειστα στοματα που φοβουνται να μιλήσουν δεν πρεπει να 
περασει το νομοσχέδιο.Ή τουλάχιστον κάντε κάτι με το θέμα των αμετάκλητων για να μη θρηνήσουμε 
θύματα.Φοβάμαι!  
 
1 Απριλίου 2021, 18:10 | Ιωάννης ΒαζούραςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.1 Απριλίου 2021, 18:56 | ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΧΙ ΣΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!!!Απόσυρση τώρα  
 
1 Απριλίου 2021, 18:43 | Σταθόπουλος Διονύσιος Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» 
πρέπει να απαλειφθεί άμεσα. Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. 
Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό 
τουλάχιστον 1/3.ΠΡΟΤΑΣΗ Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με 
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έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία 
ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με 
το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
1 Απριλίου 2021, 18:19 | Γεώργιος Συριώδης Άρθρο 13 – Δικαίωμα Επικοινωνίας –Το νομοσχέδιο πρέπει να είναι 
ανθρωποκεντρικό και να λαμβάνει υπόψιν του το δικαίωμα του παιδιού να ανατρέφεται εξ΄ίσου και από τους δύο 
γονείς. Σε αυτό συνηγορούν επιστημονικές μελέτες της Ένωσης Ελλήνων Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων, Ειδικών 
επιστημόνων καθώς και έγκριτων νομικών.Η παρ. 1 του άρθρου 1520 να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, σε περίπτωση που δεν ασκεί την επιμέλεια του, έχει το δικαίωμα, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο να έχει την 
υποχρέωση να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 
Ο συνολικός χρόνος που το τέκνο θα επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας και να μπορεί να φτάσει μέχρι και το 1/2, 
υπολογιζόμενος είτε σε ετήσια, είτε σε μηνιαία βάση εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, και μόνον όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:04 | Κων/να Μανωλη Οσον αφορα την παραγραφο 1 Το παιδι πρεπει να είναι ελευθερο να 
επικοινωνει οποτε αυτό χρειαζεται με τους γονεις του και να μενει οσο χρονικο διαστημα επιθυμει με τον ένα η 
τον άλλο γονιο Ποια αρχη είναι σε θεση να θετει περιορισμους η συγκεκριμενα χρονικα διαστηματα οσον αφορα 
την επικοινωνια του παιδιου με τους γονεις του??? Ποιος γνωριζει τις ιδιαιτερες αναγκες και επιθυμιες του κάθε 
παιδιου, οι οποιες διαμορφωνονται και μεταβαλλονται καθημερινα??? Μονο το ιδιο το παιδι γνωριζει ποιον γονιο 
χρειαζεται, ποια στιγμη και για ποιο λογο!!!! Η Πολιτεια θα επρεπε να δωσει τα καταλληλα κινητρα στους γονεις 
προκειμενου να συμμετασχουν σε προγραμματα συμβουλευτικης, ώστε να βελτιωσουν τις διαταραγμενες σχεσεις 
τους, την επικοινωνια μεταξυ τους και να μαθουν να σεβονται ο ενας τον αλλον, ώστε να μην διαταρασσουν τον 
ψυχικο κοσμο του παιδιου με τις διαμαχες τους και την αντιπαλοτητα. Διαβάζοντας το νομοσχέδιο είναι 
πασιφανές ότι εκλείπει η φωνή των γυναικών και των παιδιών. Είναι ένα νομοσχέδιο που εξυπηρετεί συμφέροντα 
των αντρών και δεν χρειάζεται να είσαι νομικός για να το καταλάβεις. Αρκεί μια ανάγνωση του νομοσχεδίου. 
Συγκεκριμένα ένα είναι το ζήτημα του αμετάκλητου της αποφάσεως για έναν κακοποιητή. Με λίγα λόγια θα 
υποχρεώνουν το τέκνο να επικοινωνεί με τον κακοποιητή του μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση από τον Άρειο 
Πάγο. Δλδ μετά από δέκα τουλάχιστον χρόνια. Κακοποίηση με βούλα δλδ. Και ακόμα χειρότερα, αν η μητέρα 
σεβαστεί την εύλογη επιθυμία του τέκνου να μην θέλει να επικοινωνήσει με τον κακοποιητή του, τότε η μητέρα 
κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια του τέκνου της! Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. 
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Ένα έγκλημα που δεν έχει φύλο. Γυναίκες και άντρες θα έπρεπε να ξεσηκωθούν βλέποντας μανάδες και παιδιά να 
σέρνονται στα δικαστήρια. Γυναίκες και άντρες θα έπρεπε να ζητούν άμεση επέμβαση της πολιτείας και όχι 
χρονοβόρες διαδικασίες που στοχεύουν στην οικονομική και ψυχική αποστράγγιση..  
 
1 Απριλίου 2021, 18:31 | Γιώργος ΠαρασκευόπουλοςΙσόχρονη παρουσία στην ανατροφή του παιδιού μου. Αυτό 
αξιώνω και δικαιούμαι. Ισόχρονη παρουσία του μπαμπά του στη ζωή του και όχι της γιαγιάς του ή του νονού του 
και του γείτονα, ζητά και έχει ανάγκη το παιδί μου. Βαριές ποινές στην αναίτια παρεμπόδιση της επικοινωνίας του 
παιδιού με τον μπαμπά του και τους συγγενείς του. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, απόδειξη σεβασμού και 
πολιτισμού. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:56 | Μητέρα Β Πρέπει να γίνει αφαίρεση του «Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν 
την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου.» από το Άρθρο 13, 
παράγραφος 2. Για τους εξής λόγους που καθιστούν τους πιθανούς κινδύνους μεγαλύτερους από τα πιθανά 
οφέλη: Α) Αυτή η πρόβλεψη αφορά τρίτους, όχι γονείς, και είναι εκτός του σκοπού όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 : 
«Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού» Β)Αυτός ο όρος 
αντιτίθεται του πνεύματος της συνύπαρξης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εάν ένας τρίτος δεν έχει υποχρεώσεις 
προς το τέκνο, δεν είναι ανάλογο ή δίκαιο να έχει οποιαδήποτε δικαιώματα για το τέκνο. Για παράδειγμα, ακόμη 
και οι ανιόντες που έχουν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο δικαίωμα επικοινωνίας ,εν δυνάμει μπορεί να έχουν 
υποχρεώσεις ,και πολύ συγκεκριμένα, οικονομικής παροχής στο παιδί. Ένας τρίτος, ποτέ δε θα έχει κάποια 
υποχρέωση απέναντι στο παιδί. Εξ’ ου και πρέπει να στερείται του δικαιώματος να απαιτήσει επικοινωνία. Ένα 
τέτοιο δικαίωμα διακινδυνεύει να εγείρει πολυδάπανες διαδικασίες σε βάρος του γονέα/των γονέων, που έχει 
ήδη την οικονομική ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού, ή/και να εμπλέξει τον γονέα/τους γονείς σε 
πολυδάπανες δικαστικές διαδικασίες. Γ) Αυτή η πρόβλεψη μπορεί να γίνει μοχλός άσκησης πίεσης και εκβιασμών 
σε βάρος εκείνων που έχουν την επιμέλεια και την ευθύνη, δυσχεραίνοντας το έργο τους αλλά και οδηγώντας 
τους ,σε κάποιες περιπτώσεις, σε οικονομική ή ψυχολογική εξαθλίωση. Εξαθλίωση η οποία ενδεχομένως να 
προκλήθηκε και από μη ανάληψη ευθυνών από τους ίδιους τους τρίτους που διεκδικούν επικοινωνία βάση μιας 
κοινωνικοσυναισθηματικης σχέσης. Για παράδειγμα, βιολογικούς πατέρες που ουδέποτε αναγνώρισαν τα παιδιά 
αλλά επιθυμούν να αναγνωρίζονται ως «πατέρες» και διεκδικούν επικοινωνία σε βάρος φτωχών μητέρων, που 
έχουν αναλάβει πλήρως τα έξοδα ανατροφής του τέκνου,και που για ίσως οικονομικούς λόγους ποτέ δεν 
επιδίωξαν την αναγνώριση. Δ) Η κοινωνικοσυναισθηματικη σχέση μπορεί να έχει δημιουργηθεί πλασματικά ή 
κατόπιν καθοδήγησης και υποβολής του τέκνου, ή με δόλο ή και υστεροβουλία, καθώς δε «κοστίζει» κάτι να 
πλάσει κάποιος μια λανθασμένη εντύπωση στο νεαρό τέκνο ότι είναι πχ πατέρας του ή οικογένεια του, αν είναι 
μόνο στα λόγια. Αντιθέτως, το μελλοντικό όφελος του φερόμενου κοινονικοσυναισθηματικα οικογενειακού 
μέλους είναι ενδεχομένως μεγάλο από την ενδεχόμενη αίσθηση ευθύνης που θα έχει το τέκνο για 
εκείνον/εκείνη.Επίσης, δεν αποκλείεται, η επικοινωνία ενός τρίτου με ένα τέκνο, που διασφαλίζεται από τον τρίτο 
μόνο με μια άτυπη κοινωνικοσυναισθηματικη σχέση και χωρίς κόστος και δέσμευση, μπορεί να αποσκοπεί σε 
πολλά άλλα εις βάρος των γονέων και παρά το συμφέρον του τέκνου. Ε) Η δυνατότητα που δίνεται σε τρίτους 
επίσης μειώνει το δικαίωμα του γονέα/των γονέων σε ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Καθώς εκείνος που θα τη 
διεκδικήσει είναι τρίτος, μη έχοντας νομική σχέση οικογενειακής φύσης με το τέκνο, η διεκδίκηση είναι από μόνη 
της καταχρηστική. Ζ) Επιπλέον, ενδεχομένως θέτει σε κίνδυνο ότι οι γονείς θα δέχονται δικαστικές διεκδικήσεις 
για επικοινωνία από απεριόριστο αριθμό τρίτων που θεωρούν πως έχουν κοινονικοσυναισθηματικη σχέση 
οικογενειακού χαρακτήρα με ένα τέκνο. Η)Η πρόβλεψη αυτή μόνο τους φυγόπονους ή άλλους επιτήδειους εν 
τέλει θα εξυπηρετήσει, προκαλώντας πρόσθετο βάρος στους γονείς να προσαρμόζουν την ιδιωτική και 
οικογενειακή τους ζωή για επικοινωνία με τρίτους σε μια καθημερινότητα ήδη βεβαρημένη χρονικά από 
υποχρεώσεις. Θ) Η ενδεχόμενη παρέμβαση στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή από τρίτους θα είναι και 
αθροιστική της παρέμβασης που μπορεί να υπάρχει ήδη από ανιόντες. Με αποτέλεσμα να δίνονται πολλά 
δικαιώματα επικοινωνίας σε άτομα που δεν είναι γονείς. Αυτό μόνο ωφέλιμο δε θα είναι για τη καθημερινότητα 
του τέκνου και της ανάπτυξη της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, που δύναται, με την προαναφερόμενη 
πρόβλεψη, να κατακερματιστεί σε επαφές με ανιόντες και διάφορους τρίτους. Επιπλέον, με τόσους να έχουν 



3487 
 

δικαίωμα σε επικοινωνία, το πιθανότερο είναι ότι θα επέλθει σύγχυση στην ψυχή και στην κοινωνική ζωή του 
τέκνου. Ι) Εφόσον δίνονται δικαιώματα στους γονείς και στους ανιόντες για επικοινωνία, αυτό το δικαίωμα 
επικοινωνίας σε τρίτους είναι πλεονασμός με όλες τις προαναφερθείσες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:32 | Ιωάννης ΒαλαντάσηςΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 .Προσωπική επικοινωνία .Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | Μητέρα Β Πρέπει να γίνει αφαίρεση του «Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν 
την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου.» από το Άρθρο 13, 
παράγραφος 2. Για τους εξής λόγους που καθιστούν τους πιθανούς κινδύνους μεγαλύτερους από τα πιθανά 
οφέλη: Α) Αυτή η πρόβλεψη αφορά τρίτους, όχι γονείς, και είναι εκτός του σκοπού όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 : 
«Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού» Β)Αυτός ο όρος 
αντιτίθεται του πνεύματος της συνύπαρξης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εάν ένας τρίτος δεν έχει υποχρεώσεις 
προς το τέκνο, δεν είναι ανάλογο ή δίκαιο να έχει οποιαδήποτε δικαιώματα για το τέκνο. Για παράδειγμα, ακόμη 
και οι ανιόντες που έχουν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο δικαίωμα επικοινωνίας ,εν δυνάμει μπορεί να έχουν 
υποχρεώσεις ,και πολύ συγκεκριμένα, οικονομικής παροχής στο παιδί. Ένας τρίτος, ποτέ δε θα έχει κάποια 
υποχρέωση απέναντι στο παιδί. Εξ’ ου και πρέπει να στερείται του δικαιώματος να απαιτήσει επικοινωνία. Ένα 
τέτοιο δικαίωμα διακινδυνεύει να εγείρει πολυδάπανες διαδικασίες σε βάρος του γονέα/των γονέων, που έχει 
ήδη την οικονομική ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού, ή/και να εμπλέξει τον γονέα/τους γονείς σε 
πολυδάπανες δικαστικές διαδικασίες. Γ) Αυτή η πρόβλεψη μπορεί να γίνει μοχλός άσκησης πίεσης και εκβιασμών 
σε βάρος εκείνων που έχουν την επιμέλεια και την ευθύνη, δυσχεραίνοντας το έργο τους αλλά και οδηγώντας 
τους ,σε κάποιες περιπτώσεις, σε οικονομική ή ψυχολογική εξαθλίωση. Εξαθλίωση η οποία ενδεχομένως να 
προκλήθηκε και από μη ανάληψη ευθυνών από τους ίδιους τους τρίτους που διεκδικούν επικοινωνία βάση μιας 
κοινωνικοσυναισθηματικης σχέσης. Για παράδειγμα, βιολογικούς πατέρες που ουδέποτε αναγνώρισαν τα παιδιά 
αλλά επιθυμούν να αναγνωρίζονται ως «πατέρες» και διεκδικούν επικοινωνία σε βάρος φτωχών μητέρων, που 
έχουν αναλάβει πλήρως τα έξοδα ανατροφής του τέκνου,και που για ίσως οικονομικούς λόγους ποτέ δεν 
επιδίωξαν την αναγνώριση. Δ) Η κοινωνικοσυναισθηματικη σχέση μπορεί να έχει δημιουργηθεί πλασματικά ή 
κατόπιν καθοδήγησης και υποβολής του τέκνου, ή με δόλο ή και υστεροβουλία, καθώς δε «κοστίζει» κάτι να 
πλάσει κάποιος μια λανθασμένη εντύπωση στο νεαρό τέκνο ότι είναι πχ πατέρας του ή οικογένεια του, αν είναι 
μόνο στα λόγια. Αντιθέτως, το μελλοντικό όφελος του φερόμενου κοινονικοσυναισθηματικα οικογενειακού 
μέλους είναι ενδεχομένως μεγάλο από την ενδεχόμενη αίσθηση ευθύνης που θα έχει το τέκνο για 
εκείνον/εκείνη.Επίσης, δεν αποκλείεται, η επικοινωνία ενός τρίτου με ένα τέκνο, που διασφαλίζεται από τον τρίτο 
μόνο με μια άτυπη κοινωνικοσυναισθηματικη σχέση και χωρίς κόστος και δέσμευση, μπορεί να αποσκοπεί σε 
πολλά άλλα εις βάρος των γονέων και παρά το συμφέρον του τέκνου. Ε) Η δυνατότητα που δίνεται σε τρίτους 
επίσης μειώνει το δικαίωμα του γονέα/των γονέων σε ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Καθώς εκείνος που θα τη 
διεκδικήσει είναι τρίτος, μη έχοντας νομική σχέση οικογενειακής φύσης με το τέκνο, η διεκδίκηση είναι από μόνη 
της καταχρηστική. Ζ) Επιπλέον, ενδεχομένως θέτει σε κίνδυνο ότι οι γονείς θα δέχονται δικαστικές διεκδικήσεις 
για επικοινωνία από απεριόριστο αριθμό τρίτων που θεωρούν πως έχουν κοινονικοσυναισθηματικη σχέση 
οικογενειακού χαρακτήρα με ένα τέκνο. Η)Η πρόβλεψη αυτή μόνο τους φυγόπονους ή άλλους επιτήδειους εν 
τέλει θα εξυπηρετήσει, προκαλώντας πρόσθετο βάρος στους γονείς να προσαρμόζουν την ιδιωτική και 
οικογενειακή τους ζωή για επικοινωνία με τρίτους σε μια καθημερινότητα ήδη βεβαρημένη χρονικά από 
υποχρεώσεις. Θ) Η ενδεχόμενη παρέμβαση στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή από τρίτους θα είναι και 
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αθροιστική της παρέμβασης που μπορεί να υπάρχει ήδη από ανιόντες. Με αποτέλεσμα να δίνονται πολλά 
δικαιώματα επικοινωνίας σε άτομα που δεν είναι γονείς. Αυτό μόνο ωφέλιμο δε θα είναι για τη καθημερινότητα 
του τέκνου και της ανάπτυξη της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, που δύναται, με την προαναφερόμενη 
πρόβλεψη, να κατακερματιστεί σε επαφές με ανιόντες και διάφορους τρίτους. Επιπλέον, με τόσους να έχουν 
δικαίωμα σε επικοινωνία, το πιθανότερο είναι ότι θα επέλθει σύγχυση στην ψυχή και στην κοινωνική ζωή του 
τέκνου. Ι) Εφόσον δίνονται δικαιώματα στους γονείς και στους ανιόντες για επικοινωνία, αυτό το δικαίωμα 
επικοινωνίας σε τρίτους είναι πλεονασμός με όλες τις προαναφερθείσες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:01 | Γιάννης Χειμωνάκος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:12 | Όλγα Πολυχρονοπούλου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | ΑΝΤΩΝΗΣ Τ. Άρθρο 1:Δεν είναι πάντα εφικτό το παιδί να μοιράζει την ζωή του σε δύο 
περιβάλλοντα. Δεν είναι δυνατό να τροποποιεί την καθημερινότητα του παιδιού ανάλογα με ποιον από τους δύο 
γονείς διαμένει. Άρθρο 17: Κάθε οικογένεια έχει τα δικά της πλαίσια και τους δικούς κανόνες και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ειδικά. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:14 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:51 | Παύλος Ασλανίδης Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
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τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:38 | Δημήτρης Το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς του, και ειδικά από τα 3-4 έτη του 
είναι απαραίτητο για το παιδί να έχει τον ίδιο χρόνο και με τους δύο γονείς, εφόσον βεβαίως κι οι γονείς πληρούν 
κάποια βασικά κριτήρια και το επιθυμούν. Πρέπει να καλλιεργούνται επαρκώς τόσο το γυναικείο όσο και το 
ανδρικό πρότυπο.Να θεσπιστεί το μαχητό τεκμήριο 50%-50% για την «ευρύτερη επικοινωνία» του τέκνου με τον 
κάθε γονέα με αντίστοιχο σαφή διαμοιρασμό των διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, (εκτός 
βεβαίως των περιπτώσεων διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ των γονέων ή εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου 
και σε ειδικές περιπτώσεις που να αναφέρονται ρητά και στις οποίες και μόνο θα οφείλεται η ύπαρξη του όρου 
«μαχητού», πχ σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, όταν ο ένας γονέας 
αποδεδειγμένα δε μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού κλπ.) έτσι ώστε όσο το δυνατόν να 
αποφεύγεται η προσφυγή στο δικαστήριο παρά μόνο σε ιδιάζουσες περιπτώσεις. Έτσι θα μειώνονται και οι 
ευκαιρίες για συνεχείς διενέξεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών και την ψυχική 
υγεία των παιδιών.Σε κάθε περίπτωση, κατ’ ελάχιστο, ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ οποιεσδήποτε γενικές και αόριστες 
εξαιρέσεις ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα 
του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:34 | Ανδρέας Βλαντής Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:01 | Χαράλαμπος Βλαχάκης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:21 | Θεόδωρος Βλάχος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
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δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:49 | Ευαγγελία – Άννα Βλάχου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:16 | Θάνος ΒογιατζήςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:43 | Αγγελική Βονάτσου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
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1 Απριλίου 2021, 17:13 | Μάρκος Βουλγαρέλλης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:34 | Στέλλα ΒουτουφιανάκηΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:14 | ΜικαέλαΤο εξόχως προβληματικό αυτό άρθρο επιχειρεί να εξειδικεύσει το ισχύον 
άρθρο, ωστόσο αποτυγχάνει, καθώς δεν μπορεί να εξειδικευθεί ο τρόπος άσκησης των λειτουργικών δικαιωμάτων 
του οικογενειακού διακαίου, ακριβώς λόγω της φύσης τους, δηλαδή της ρευστότητας και της πολυπλοκότητας 
των οικογενειακών σχέσεων και της αόριστης νομικής εννοίας του συμφέροντος του τέκνου, προς το οποίο κάθε 
διάταξη και απόφαση πρέπει να αποβλέπει. Δημιουργεί δε προβλήματα υπολογισμού του τεκμηρίου επικοινωνίας 
1/3 (σε ποια βάση θα υπολογίζεται αυτό, ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια, θα αφαιρούνται οι ώρες ύπνου του τέκνου, 
θα αφαιρούνται οι ώρες σχολείου ή δραστηριοτήτων κ.α.) τόσο κατά την έκδοση της αποφάσεως όσο (το 
κυριότερο) και κατά την εφαρμογή αυτής, με αποτέλεσμα να βλάπτεται η ομαλή διαβίωση του έχοντος την 
επιμέλεια γονέα και του ίδιου του τέκνου, και να βρίσκονται σε ανασφάλεια ως προς το τι ισχύει και πώς 
εφαρμόζεται. Το κυριότερο είναι ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και η εφαρμογή ενός οριζόντιου κανόνα θα 
δημιουργήσει προβλήματα που θα αποβούν τελικώς σε βάρος του συμφέροντος του τέκνου. Περαιτέρω, ο γονέας 
που έχει την επιμέλεια του τέκνου μπορεί για σοβαρούς λόγους να μην υποχρεούται να ενθαρρύνει την 
καθημερινή ή οπωσδήποτε ευρύτατη επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ενώ μία τέτοια υποχρέωση αίρει 
το αυτοπροαίρετο της βούλησης του παιδιού και παραβιάζει το δικαίωμα στην προσωπικότητά του.Περαιτέρω, η 
συχνή μετάβαση του τέκνου από το σπίτι του ενός γονέα στο σπίτι του άλλου θα διαταράξει το αναγκαίο για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού αίσθημα ασφάλειας, ενώ παρεισφρέουν και άλλα πρακτικά 
προβλήματα, όπως οι δραστηριότητες του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του, η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση 
των δύο οικιών, η ύπαρξη δύο παιδιών με διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικό χρόνο υπολογισμού του 
«1/3», η αδυναμία συνεννόησης των γονέων σε περίπτωση συγκρουσιακού διαζυγίου ή διάστασης, η οποία όμως 
(συνεννόηση) θα επιβάλλεται να υπάρχει όταν η επικοινωνία με τον άλλο γονέα θα είναι τόσο συχνή, ιδίως όταν 
τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας. Το σπουδαιότερο πρόβλημα της διάταξης είναι πως προβλέπει ότι ο αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Η πρόβλεψη της 
αμετάκλητης καταδίκης σε περίπτωση τέλεσης των παραπάνω ποινικών αδικημάτων σε βάρος του παιδιού θα 
καταλείπει εις βάρος της σωματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (είναι γνωστό 
ότι μπορεί να μεσολαβήσουν ακόμα και 8 χρόνια μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης), εντός του οποίου το 
παιδί θα εκτίθεται σε πράξεις βίας από την πλευρά του άλλου γονέα χωρίς ο έχων την επιμέλεια γονέας, σύμφωνα 
με την διάταξη, να μπορεί να το προστατεύσει. Αυτό θα αποδειχθεί ως ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα ενόψει της 
νεοπαγούς διάταξης του άρθρου 169Α του Ποινικού Κώδικα, κατά την οποία οι παραβιάσεις του διατακτικού 
δικαστικών αποφάσεων τιμωρούνται πλέον άνευ προθέσεως του δράστη. Δημιουργεί δε τεράστια απορία το 
γεγονός, ότι, για μεν την κατάφαση της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας και την αφαίρεση της επιμέλειας από 
τον γονέα που την ασκεί, στο επόμενο άρθρο 1532 ΑΚ, αρκούν περιστατικά μη βεβαιωμένα, δυσκόλως 
ερμηνευόμενα, πιθανολογούμενα, νεφελώδη και δυσαπόδεικτα, όπως η αορίστως προβλεπόμενη, «με 
υπαιτιότητα του έχοντος την επιμέλεια γονέα, διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς», ενώ 
στην περίπτωση τέλεσης σοβαρών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου δεν αρκεί η άσκηση της ποινικής δίωξης ή η 
απόφαση σε πρώτο βαθμό αλλά απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης απόφασης! Τίθενται συνεπώς τα ακόλουθα 
εύλογα ερωτήματα: Α) πώς προστατεύεται το συμφέρον του τέκνου στις περιπτώσεις αυτές; Β) Γιατί η διασφάλιση 
της επικοινωνίας του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα προτάσσεται έναντι του σπουδαιότερου εννόμου 
συμφέροντος του τέκνου; Γ) Γιατί κατ’ αποτέλεσμα προστατεύεται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια λιγότερο και 
μπορεί αυτή να του αφαιρεθεί για τους παραπάνω μη βεβαιούμενους και ασαφείς λόγους έναντι του γονέα που 
έχει το δικαίωμα επικοινωνίας, ο οποίος μπορεί να χάσει το δικαίωμα αυτό μόνον αν καταδικασθεί αμετακλήτως 
για τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου ή σε βάρος του άλλου γονέα; Δ) Γιατί ο νομοθέτης επιλέγει 
να παραβιάσει ευθέως την διάταξη του άρθρου 31 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με την οποία 
«τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι κατά τον 
καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψιν τα περιστατικά 
βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία 
νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επίσκεψης ή 
επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών.»; Στην παραπάνω διάταξη του 
νομοσχεδίου δημιουργείται μαχητό τεκμήριο καλής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας και μαχητό τεκμήριο 
κακής άσκησης του δικαιώματος της επιμέλειας του τέκνου. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω επιχειρούμενη 
εξειδίκευση του νόμου θα προκαλέσει μεγαλύτερες από τις υπάρχουσες αντιδικίες και δικαστικές διαμάχες στις 
περιπτώσεις όπου προϋπάρχει μία κακή σχέση των εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων. Τέλος, η ακατανόητη 
απαίτηση της αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, ως σοβαρού λόγου αποκλεισμού ή περιορισμού 
της επικοινωνίας αντιβαίνει στο νόμο 3500/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4531/2018 (σε συμμόρφωση 
δηλαδή με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), που προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων 
(μη προσέγγισης της κατοικίας, των σχολείων και των εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) δηλαδή την απαγόρευση 
της επικοινωνίας, ήδη από το αρχικό στάδιο της υποβολής της μήνυσης από το θύμα. Άμεση απόσυρση 
νομοσχεδίου!  
 
1 Απριλίου 2021, 17:00 | Παναγιώτα Βρατσαλη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
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1 Απριλίου 2021, 17:39 | Γεώργιος Αποστολιδης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8  
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 . Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 . Δικαίωμα επικοινωνίας . Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520 Προσωπική 
επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται 
στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που 
αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. 
( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : )  Όταν το δικαίωμα 
επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή 
παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με 
τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης 
– Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:23 | Άννα Γαβγίδη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:32 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:  
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | Δάρας ΑλέξανδροςΤο νομοσχέδιο διαφημίστηκε ως λυτρωτής εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων, διαφημίστηκε ως νόμος της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. Μακάρι να γίνει. Όμως περιέχει τα στοιχεία που 
μπορούν να οδηγήσουν πάλι στην ίδια αισχρή κατάσταση που βιώνουμε ως σήμερα. Ξεχωρίζει τους γονείς σε 
«γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο» και σε «γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο». Η αναφορά στη 
διαφορά αυτή γίνεται τόσο πολλές φορές που γίνεται κατανοητό ότι το στοιχείο αυτό θα έχει βαρύνουσα σημασία 
στην αντιμετώπιση από την πολιτεία. Διαβάζοντας το νομοσχέδιο, ανακαλύπτεις και το να «μην διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου». Αυτά τα δύο σε συνδυασμό οδηγούν σε συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης, 
αφού η «καθημερινότητα» καθορίζεται από «το γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο». Δεν είναι συνεπιμέλεια 
αυτό.Όσοι έχουμε υποφέρει τα πάνδεινα για να καταφέρουμε να παίξουμε, έστω στοιχειωδώς το ρόλο του 
πατέρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η λογική ανοίγει διάπλατα το δρόμο για διακρίσεις μεταξύ των γονέων. Δεν θα 
αναφερθώ στο δικό μου παράδειγμα, στη φρίκη που έχω εισπράξει από την αντιμετώπισή μου ως ατόμου που 
στερείται κάθε γονεϊκού δικαιώματος και την αντιμετώπιση του παιδιού μου ως περιουσιακό στοιχείο της μητέρας 
του. Ξέρω ότι υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες πιο φρικτές από τη δική μου. Έχουμε αντιμετωπιστεί ακριβώς έτσι, 
γονείς και παιδιά και ξέρουμε ότι ο νόμος οφείλει να μας προστατεύσει, πράγμα που δεν βλέπω να κάνει.Η μόνη 
μεταβολή που βλέπω, είναι ο καθορισμός του ενός τρίτου στο χρόνο επικοινωνίας. Εάν ισχύσει, θα βελτιώσει τη 
σημερινή κατάσταση και θα απαλύνει αρκετές από τις πληγές της. Όμως ακόμα και σε αυτήν, στη μόνη πρόοδο 
που φέρνει το νομοσχέδιο, την τόσο λειψή, η επίμαχη φράση κλείνει με μία περιτέχνως ασαφή κατάληξη για τη 
«μη διατάραξη της καθημερινότητας», που πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε πώς δύναται να ερμηνευτεί. 
Ελπίζω στην πορεία προς την τελική μορφή του, ο νόμος να κινηθεί προς τη ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.Στο Άρθρο 18 
αναφέρεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στις ήδη ρυθμισμένες υποθέσεις και απαιτείται εκ νέου 
προσφυγή στο δικαστήριο. Εφόσον μιλάμε για υποθέσεις που ο χρόνος είναι το σημαντικότερο στοιχείο (χρόνος 
που απομένει έως την ενηλικίωση, χρόνος επικοινωνίας γονέα-τέκνου), είναι αυτονόητο ότι η εκ νέου ρύθμιση 
πρέπει να γίνεται με διαδικασίες κατεπείγοντος (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα) και όχι με πολύχρονες διαδικασίες που 
θα καταδικάζουν τα παιδιά μας να ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα που πια δεν θα υπάρχει. Για να αποφευχθούν 
τέτοιες κωμικοτραγικές καταστάσεις, ζητάμε το αυτονόητο, την άμεση εφαρμογή των όποιων ευεργετημάτων του 
νόμου προς τα παιδιά μας και προς εμάς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ανάγκη της κοινωνίας. Όλο το προηγούμενο 
διάστημα, που η συνεπιμέλεια τέθηκε ως δημόσιο θέμα διαλόγου, διαπιστώθηκε α) ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανθρώπων την επιθυμεί και β) ότι σε επίπεδο επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης, η συνεπιμέλεια υπερτερεί 
κατά πολύ οποιασδήποτε εναντίον της άποψης. Κυρίες και κύριοι αρμόδιοι, παρακαλώ πάρτε υπόψη σας τις 
νομικές προτάσεις που προωθούν τη συνεπιμέλεια. Ό,τι κι αν αποφασίσετε, να είστε σίγουροι ότι θα μείνει σε 
όλους μας αξέχαστο.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:48 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ Άρθρο 17: Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η 
ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων, ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα επιμέρους στοιχεία της κάθε 
υπόθεσης για να διαγνώσει πως εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να υποστηρίζεται στο έργο του 
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από εξειδικευμένους επιστήμονες.1 Απριλίου 2021, 17:26 | Χριστίνα ΣερδενέΕίμαι χωρισμένη γυναίκα και 
μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και 
οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα 
παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο 
της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων 
γονιών.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:54 | δημητρης Τα Αξιότιμες κύριε, κυρίαΩς πατέρας κ κλινικός ψυχολόγος θα ήθελα να 
εκφράσω την δυσαρέσκεια μου για την επιθετική και μαρκετινιστικη προσέγγιση που ακολουθούν οι ενεργοί 
μπαμπάδες συνεπιμελεια, σκιτσογραφοι, κλπ απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Η διαβούλευση έχει 
σπαμαριστει από επαναλαμβανόμενα μποτ! Τα πάνο στις γέφυρες, οι διαφημίσεις στις στάσεις το λομπινγκ 
απέναντι σε πολιτικούς, δημοσιογράφους κ.α. φέρνουν μια οπαδικη προσέγγιση κοινωνικής πίεσης κ 
προπαγάνδας που δεν ταιριάζει σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Επί των αρχών του νομοσχεδίου, το οικογενειακό 
δίκαιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αδήλωτο έγκλημα, κακοποιήσεις φυσικές σωματικές, σεξουαλικές που 
είναι δεδομένο κ απαντάμε διαρκώς στην κλινική μας εμπειρία, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί. Πιο 
συγκεκριμένα στο άρθρο το δικαστήριο θα πρέπει να υποχρεούται να διατάξει πραγματογνωμοσύνη στην 
περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία για εμφυλη βία η κακοποίηση ηθική σωματική ψυχολογική σεξουαλική προς 
τα μέλη της οικογένειας η τριτους. Μονοι οι άντρες πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο, την 
αδηλωτη οικογενειακή ή και εμφυλη βία προκειμένου να έχουμε ένα σοβαρό λόγο και να μπούμε ισότιμα σε μια 
συζήτηση.Κατόπιν σκέψης κ μακροχρόνιου προβληματισμούΔ. Τ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:11 | Γιώργος Σύμφωνα με το άρθρο 5 , «Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης 
και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του 
δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η 
απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί 
τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.» Το συμφέρον του παιδιού δεν είναι ένα και ενιαίο, δεν είναι 
το ίδιο για κάθε παιδί, δεν είναι κάτι που μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ο εκάστοτε νομοθέτης. Είναι μία 
αόριστη νομική έννοια που έως σήμερα εξειδικευόταν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής κάθε 
ενός παιδιού ξεχωριστά. Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα» δεν 
εξυπηρετεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει σε ένα υγιές 
περιβάλλον αγάπης, φροντίδας και σεβασμού των δικαιωμάτων του και όχι να έρχεται σε επαφή, και με τις 
ευλογίες του νόμου(!), με έναν γονέα βίαιο και κακοποιητικό. Η ενδοοικογενειακή βία, τα σεξουαλικά αδικήματα 
σε βάρος ανηλίκων στο οικογενειακό πλαίσιο, πράξεις και συμπεριφορές που παραβιάζουν τα δικαιώματα του 
παιδιού και θα έπρεπε να τίθενται στο επίκεντρο της συζήτησης αποσιωπώνται πλήρως. Για τους συντάκτες του 
σχεδίου νόμου, εντελώς αυθαίρετα και αντι-επιστημονικά, η φροντίδα και η ανατροφή του παιδιού συνδέεται με 
τα δικαιώματα και τις σχέσεις μεταξύ των πρώην συζύγων και όχι με τη στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά 
τους. Στο σχέδιο νόμου η φωνή του παιδιού υποβαθμίζεται, αντιμετωπίζεται με αδικαιολόγητη καχυποψία, 
κόντρα σε όλα τα διεθνή κείμενα και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Στην 4η παράγραφο του ίδιου 
άρθρου: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από 
κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το 
δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.». Σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 12 της Σύμβαση 
για τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με την οποία «θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να 
ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά(…).» χωρίς να τίθεται από τη 
Σύμβαση καμία άλλη προϋπόθεση. Με την προσθήκη αυτή του σχεδίου νόμου, εισάγεται μια επιφύλαξη στη φωνή 
του παιδιού η οποία δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά νομοθετική αναγνώριση των μισογυνικών επιχειρημάτων 
που θέλουν τις γυναίκες αδίστακτες και έτοιμες να χρησιμοποιήσουν μέχρι και τα παιδιά τους για να βλάψουν 
τους πρώην συζύγους τους με δήθεν ψευδείς καταγγελίες. Τα παιδιά έχουν φωνή και λόγο για τη ζωή τους! 
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ΑμετάκληταΟΧΙ στο νομοσχέδιο που μετατρέπει τα παιδιά σε παρακολούθημα! Εξατομικευμένη κρίση για το 
συμφέρον του κάθε παιδιού!  
 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | Α.Δ.Το εν λόγω άρθρο παραβιάζει τον νόμο 3500/2006 για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και διεθνείς συμβάσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, 
για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.Προωθεί την 
ενδοοικογενειακή βία, ορίζοντας ότι για τον αποκλεισμό/περιορισμό της επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα 
θα απαιτείται αμετάκλητη καταδίκη του τελευταίου για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Στην πράξη, απαιτείται 
ακόμη και δεκαετία για την απομάκρυνση του κακοποιητή από τα θύματα (σύζυγος ή/και παιδί).Επιτείνει, έτσι, τη 
δυσκολία των θυμάτων να καταγγείλουν και να αποδείξουν ότι έχουν υποστεί/υφίστανται σωματική ή /και πόσο 
μάλλον λεκτική, ψυχολογική βία, εξαναγκάζοντάς τα σε μακρόχρονη συνύπαρξη με τον κακοποιητικό γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:41 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕΕίμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. 
Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε 
να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς 
τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!  
 
1 Απριλίου 2021, 17:24 | Δάρας ΑλέξανδροςΤο νομοσχέδιο διαφημίστηκε ως λυτρωτής εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων, διαφημίστηκε ως νόμος της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. Μακάρι να γίνει. Όμως περιέχει τα στοιχεία που 
μπορούν να οδηγήσουν πάλι στην ίδια αισχρή κατάσταση που βιώνουμε ως σήμερα. Ξεχωρίζει τους γονείς σε 
«γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο» και σε «γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο». Η αναφορά στη 
διαφορά αυτή γίνεται τόσο πολλές φορές που γίνεται κατανοητό ότι το στοιχείο αυτό θα έχει βαρύνουσα σημασία 
στην αντιμετώπιση από την πολιτεία. Διαβάζοντας το νομοσχέδιο, ανακαλύπτεις και το να «μην διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου». Αυτά τα δύο σε συνδυασμό οδηγούν σε συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης, 
αφού η «καθημερινότητα» καθορίζεται από «το γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο». Δεν είναι συνεπιμέλεια 
αυτό.Όσοι έχουμε υποφέρει τα πάνδεινα για να καταφέρουμε να παίξουμε, έστω στοιχειωδώς το ρόλο του 
πατέρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η λογική ανοίγει διάπλατα το δρόμο για διακρίσεις μεταξύ των γονέων. Δεν θα 
αναφερθώ στο δικό μου παράδειγμα, στη φρίκη που έχω εισπράξει από την αντιμετώπισή μου ως ατόμου που 
στερείται κάθε γονεϊκού δικαιώματος και την αντιμετώπιση του παιδιού μου ως περιουσιακό στοιχείο της μητέρας 
του. Ξέρω ότι υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες πιο φρικτές από τη δική μου. Έχουμε αντιμετωπιστεί ακριβώς έτσι, 
γονείς και παιδιά και ξέρουμε ότι ο νόμος οφείλει να μας προστατεύσει, πράγμα που δεν βλέπω να κάνει. Η μόνη 
μεταβολή που βλέπω, είναι ο καθορισμός του ενός τρίτου στο χρόνο επικοινωνίας. Εάν ισχύσει, θα βελτιώσει τη 
σημερινή κατάσταση και θα απαλύνει αρκετές από τις πληγές της. Όμως ακόμα και σε αυτήν, στη μόνη πρόοδο 
που φέρνει το νομοσχέδιο, την τόσο λειψή, η επίμαχη φράση κλείνει με μία περιτέχνως ασαφή κατάληξη για τη 
«μη διατάραξη της καθημερινότητας», που πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε πώς δύναται να ερμηνευτεί. 
Ελπίζω στην πορεία προς την τελική μορφή του, ο νόμος να κινηθεί προς τη ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι 
ανάγκη της κοινωνίας. Όλο το προηγούμενο διάστημα, που η συνεπιμέλεια τέθηκε ως δημόσιο θέμα διαλόγου, 
διαπιστώθηκε α) ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων την επιθυμεί και β) ότι σε επίπεδο επιχειρημάτων 
και τεκμηρίωσης, η συνεπιμέλεια υπερτερεί κατά πολύ οποιασδήποτε εναντίον της άποψης. Κυρίες και κύριοι 
αρμόδιοι, παρακαλώ πάρτε υπόψη σας τις νομικές προτάσεις που προωθούν τη συνεπιμέλεια. Ό,τι κι αν 
αποφασίσετε, να είστε σίγουροι ότι θα μείνει σε όλους μας αξέχαστο.  
 
1 Απριλίου 2021, 17:37 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Άρθρο 1: Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό και 
προοδευτικό πνεύμα, αλλά επιχειρείται επιτακτικά η διασφάλιση των δικαιωμάτων των γονέων και κυρίως αυτών 
που δεν τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια γονέων. 
Άρθρο 5: Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί μια έννοια νομικά αόριστη.Άρθρο 6: Δεν διευκρινίζεται σε ποιες 
περιπτώσεις είναι απαραίτητο ο γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση.Άρθρο 7: Με την συγκεκριμένη 
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διάταξη επιδιώκεται με πλάγιο τρόπο να θεσπιστεί η υποχρεωτική – ισόχρονη συνεπιμέλεια.Άρθρο 10:Πώς είναι 
εφικτό να εκδικάζονται οι αντίθετες αγωγές διατροφής του τέκνου. Άρθρο 12:Οι γονείς πλέον θα πρέπει να 
αποφασίζουν από κοινού. Άρθρο 13:Η επικοινωνία με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα. 
Άρθρο 14: Ο νομοθέτης θεωρεί την μητέρα για την πατρική αποξένωση Άρθρο 17: Κάθε οικογενειακή διαφορά 
είναι ιδιαίτερη και χρειάζεται να εξετάζεται διαφορετικά.1 Απριλίου 2021, 17:05 | φανης ιορδανιδηςειναι προς το 
συμφερον του παιδιού η μεγιστοποίηση του χρονου που περνα και με τον άλλο γονεα ΙΣΟΤΙΜΑ. Το παιδι χαίρεται 
όταν βλέπει ότι και οι δυο γονεις του νοιάζονται για αυτο και ασχολούνται ΙΣΟΤΙΜΑ μαζί του. Το ισχύον καθεστώς 
είναι βαθύτατα ΑΔΙΚΟ προς τον πατέρα και κατ’ επέκταση προς το παιδί διότι τους αποξενώνει , διαταράσσει την 
μεταξύ τους ομαλή σχέση και θετει μεγάλα εμπόδια στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού στο στάδιο της 
εφηβείας που ο πατέρας έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει, ισως και μεγαλύτερο της μητέρας. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:15 | Βασίλης Αντωνογιωργακης ΆΡΘΡΟ 5 .Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…)3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος , γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: ….7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 



3498 
 

1 Απριλίου 2021, 17:42 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.1 Απριλίου 2021, 16:06 | Παναγιώτα Σ.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα 
Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:13 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα . ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | Δημητριος Καλαϊτζης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ .  
 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Βασίλης Η προϋπόθεση αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα 
προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται 
τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (θυμίζουμε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως 
θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το παιδί ενώπιον του οποίου ασκείται ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την 
πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη 
και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν το Υπουργείο την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι 
που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού.1 Απριλίου 2021, 16:34 | Αποστόλης ΠαραλίκαςΗ προϋπόθεση αμετάκλητης καταδίκης 
για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να χωρεί περιορισμός του 
δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (θυμίζουμε το άρθρο 1 
παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το παιδί ενώπιον του οποίου ασκείται 
ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών διαδικασιών που απαιτούνται για 
να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν το Υπουργείο την συνέχιση της 
έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
(ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. 
Απόσυρση νομοσχεδίου τώρα!  
 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | Γεώργιος ΚακουλακηςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Βασίλειος Κακαμούκας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί  μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | ΑΚΗΣ  Η προϋπόθεση αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα 
προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται 
τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (θυμίζουμε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως 
θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το παιδί ενώπιον του οποίου ασκείται ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την 
πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη 
και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν το Υπουργείο την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι 
που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού. 
Απόσυρση νομοσχεδίου τώρα!  
 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | Χριστινα Καζιανη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:19 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΛΑΡΗΣ To 1/3 δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό! Κάθε οικογένεια έχει 
διαφορετικές ανάγκες. Οι καλοί γονείς δεν έχουν ανάγκη την υποχρεωτικότητα για να εχουν επικοινωνία με τα 
παιδιά τους! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | ΕΥΗTo 1/3 δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό! Κάθε οικογένεια έχει διαφορετικές 
ανάγκες, και εξαναγκάζονται έτσι παιδιά και κακοποιημένες σύζυγοι να έρχονται σε επαφή με τον κακοποιητή! Οι 
καλοί γονείς δεν έχουν ανάγκη την υποχρεωτικότητα για να εχουν επικοινωνία με τα παιδιά τους! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:56 | Μητερα Σ ε όλο το νομοσχέδιο, με το πρόσχημα της συνεπιμέλειας, προωθείτε τα 
συμφέροντα των μπαμπαδων και όχι όλων και ιδιαιτέρως των τέκνων.Διότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να 
μην ορίσετε ως υποχρεωτική την συνεπιμελεια, αλλά την διεξοδική έρευνα, από ανθρώπους που δεν θα 
χρηματίζονται, ώστε να διαπιστώσουν την ικανότητα και των δύο γονέων να ασκούν τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις που απαιτεί η επιμέλεια του τέκνου.Αν δύο γονείς είναι άξιοι να τα βρουν μεταξύ τους, τότε η 
παρούσα τροπολογία ούτε ευνοεί ούτε ζημιώνει.Αν όμως οι δύο γονείς είναι σε αντιπαράθεση, τότε η 
υποχρεωτική συνεπιμελεια δεν θα τους κάνει να γίνουν σωστοί.Ίσα ίσα που θα αρχίσουν οι κατηγορίες και από 
τις δύο μεριές.Μακάρι ένας νόμος να έβαζε μυαλό στους ανθρώπους.Έπειτα, όταν μιλάτε για αμετάκλητες 
αποφάσεις τι ακριβώς στοχεύετε? Ποιους εξυπηρετείτε? Τους κακοποιητές μόνο κ. Υπουργέ. Φροντίστε τα σοβαρά 
θέματα να διευθετούνται εν συντομία και όχι να σέρνετε μανάδες και παιδιά στα δικαστήρια.Θεσμοί και δομές. 
Που είναι αυτά?Φτιάξτε αυτά και μετά ελάτε να μιλήσουμε για συνεπιμελεια σε μπαμπάδες που το ταπερακι της 
γιαγιάς και οι ατελείωτες ώρες σε τάμπλετ πάνε σύννεφο.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
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ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Ευανθία Η μειονεκτική θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού τους 
από την αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια 
πραγματικότητα που οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πώς θα αποτραπεί, για 
παράδειγμα, η εργαλειοποίηση της πρόβλεψης για υποχρεωτική συναπόφαση (ή προηγούμενη ενημέρωση για 
κάθε καθημερινό ζήτημα) από τον θύτη ενδοοικογενειακής βίας (και μάλιστα ψυχολογικής για την οποία δεν θα 
υποβληθεί ποτέ μήνυση); Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των σχέσεων του τέκνου με τους 
εν διαστάσει γονείς δεν είναι απλό, ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί «οριζόντια», με εισαγωγή τεκμηρίων ή 
«υποχρεωτικά». Η εξατομικευμένη δικαστική κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων 
δικαστών, τους οποίους θα συνεπικουρούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος τρόπος για να 
διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του παιδιού, αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των γονέων του.1 
Απριλίου 2021, 16:02 | Panagiotis D.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:41 | Γόνη Ντάγιου Το Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των δύο 
γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (ενδεικτικά, 
βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου των 
Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως θετικό και 
απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία. • Λόγω της ασάφειας του διεκδικούμενου χρόνο 
(βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Θα έπρεπε να 
αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.• Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα δικαιολογούσαν 
απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν 
διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω ενδεικτικά, ώστε 
οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.• Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος απόδειξης μεταξύ 
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των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο αιτούμενος χρόνος 
πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να είναι σε 
οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: • «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:13 | Αθ. ΔασκαλάκηςΟ τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου 
ευνοεί τη διαιώνιση της κατάστασης που ο νομοθέτης διατείνεται ότι επιθυμεί να αλλάξει, δηλαδή την ανάθεση 
της επιμέλειας και της ανατροφής σε έναν γονέα, εάν όχι αποκλειστικά πάντως κατά κύριο λόγο! Θα πρέπει ρητά 
και με σαφήνεια να προκύπτει ότι η κοινή ανατροφή αποτελεί το σκοπό της συγκεκριμένης νομοθέτησης, όπως 
επίσης και η ισότητα και η ισονομία των δύο γονέων, ανεξαρτήτως του χρόνου ανατροφής και διαμονής στην 
κατοικία του καθενός. Μόνο έτσι δύναται να αλλάξει τόσο η νοοτροπία της κοινωνίας όσο και η δικαστηριακή 
αντιμετώπιση που μέχρι σήμερα δημιουργεί κυρίως και δευτερεύοντες γονείς! Δεν νοείται επικοινωνία με γονέα 
που ασκεί την επιμέλεια. Συνεπώς θα πρέπει – είτε να ορισθεί ότι το άρθρο αφορά περιπτώσεις που ο ένας γονέας 
δεν ασκεί την επιμέλεια, – είτε να ορισθεί ότι το άρθρο αφορά την κατανομή του χρόνου ανατροφής μεταξύ των 
γονέων (και να μετονομασθεί σε «κατανομή χρόνου ανατροφής μεταξύ των γονέων και επικοινωνία με ανιόντες 
και λοιπούς συγγενείς)Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει ρητά να διατυπωθεί, στο πλαίσιο της ισότητας και 
ισονομίας, ότι ο κάθε γονέας έχει ίσο χρόνο ανατροφής με το τέκνο του. Και εν συνεχεία να προβλέπονται οι 
περιπτώσεις που ο χρόνος αυτός θα μειωθεί, σε επίπεδο όχι κατώτερο του 1/3.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:10 | Κρυσταλλία Οι διατάξεις αυτές είναι βαθύτατα προβληματικές. Συγχέουν την μέριμνα 
(που σύμφωνα με την παρούσα νομοθετική και νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με 
την επιμέλεια, με αποτέλεσμα να επέρχεται κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης 
άσκησής της. Καθιερώνουν τεκμήρια, όπως το δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός 
είναι αόριστα (ποιός είναι ο συνολικός χρόνος στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του 
δικαστή στην προσπάθειά του να προβεί σε εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της 
υπόθεσης που δικάζει. Το σημαντικότερο, οι διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του 
οικογενειακού δικαίου, που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη 
διάσταση ή τη λύση του γάμου. Αντίθετα, το παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις 
διαθέσεις (και τις ορέξεις…) γονέων που αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν 
να εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο 
θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, 
μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση αμετάκλητη!Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα που ζητούν 
απαντήσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις και που θα βοηθούσαν τόσο στην ομαλή οικογενειακή ζωή των 
ζευγαριών, ετερόφυλων και ομόφυλων, όσο και στην ζωή των παιδιών που οι γονείς τους ζουν σε 
διάσταση.Αλήθεια: Τι πράττει η Κυβέρνηση για να υποστηρίξει το εισόδημα των γονέων και μονογονέων για να 
μπορούν να μεγαλώνουν αξιοπρεπώς το παιδί τους; Πώς ενισχύει τις κοινωνικές υπηρεσίες που καλούνται αν και 
υποστελεχωμένες να ανταποκριθούν στις παραγγελίες των εισαγγελέων ανηλίκων για την καταλληλότητα του 
περιβάλλοντος όπου διαβιούν τα παιδιά; Πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα εκτέλεσης των αποφάσεων, κυρίως ως 
προς τις περί καταβολής διατροφής διατάξεις τους; Ποια πρωτοβουλία λαμβάνει για να ρυθμίσει τη σχέση του 
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παιδιού με τον μη βιολογικό γονέα του στις μη ετεροκανονικές οικογένειες; Πώς υποστηρίζει τους δικαστές στο 
έργο τους, όταν καλούνται να εκδικάσουν υποθέσεις οικογενειακής φύσης;Αντί να επικεντρωθεί η Κυβέρνηση 
λοιπόν στις παραπάνω διαγνωσμένες ανάγκες, εισάγει «τιμωρητικές» διατάξεις για τους γονείς που είτε δεν 
κάνουν χρήση του δικαιώματος επικοινωνίας, δεν καταβάλλουν υπαιτίως τη διατροφή του τέκνου ή δεν 
διασφαλίζουν την καλή σχέση του παιδιού με τους συγγενείς του έτερου γονέα. Προφανώς τέτοιες συμπεριφορές 
απαντώνται και έχουν κατά τεκμήριο αρνητική επίπτωση στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Είναι όμως η απάντηση 
σε αυτό, η απώλεια της γονικής μέριμνας, δηλαδή το να καταστεί ένα παιδί «ορφανό»; Προφανώς επιλέγει η 
κυβέρνηση να δαπανήσει χρήματα στους συμβούλους/στις εταιρείες συμβούλων που θα αναλάβουν την 
επιμόρφωση των δικαστών, παρά στην ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για να υποστηρίζουν τους γονείς στο 
γονεϊκό τους ρόλο.Ο διακηρυγμένος σκοπός της επίτευξης της ισότητας των δύο φύλων και της εξάλειψης των 
έμφυλων διακρίσεων σε σχέση με την κατασκευή των ρόλων και την άσκηση των καθηκόντων τους ως γονέων, 
δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί «εν κενώ» και με μία νομοθετική μεταρρύθμιση, όσο παιδευτικό χαρακτήρα και 
εάν έχει ένα νομοθέτημα. Η μειονεκτική θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού τους από την 
αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια πραγματικότητα 
που οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πώς θα αποτραπεί, για παράδειγμα, η 
εργαλειοποίηση της πρόβλεψης για υποχρεωτική συναπόφαση (ή προηγούμενη ενημέρωση για κάθε καθημερινό 
ζήτημα) από τον θύτη ενδοοικογενειακής βίας (και μάλιστα ψυχολογικής για την οποία δεν θα υποβληθεί ποτέ 
μήνυση);Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των σχέσεων του τέκνου με τους εν διαστάσει 
γονείς δεν είναι απλό, ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί «οριζόντια», με εισαγωγή τεκμηρίων ή «υποχρεωτικά». Η 
εξατομικευμένη δικαστική κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων δικαστών, τους 
οποίους θα συνεπικουρούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος τρόπος για να διαφυλαχθούν τα 
συμφέροντα του παιδιού, αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των γονέων του.Αμεση απόσυρση του 
νομοσχεδίου τώρα!  
 
1 Απριλίου 2021, 16:05 | Αντώνιος ΓαλάτηςΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 . Ο Διαμεσολαβητής για να έχει 
επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής 
ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία . Το συμφερον 
του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως:…….7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | ismene Σχόλια: Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, 
μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα αφαιρείται 
ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η επικοινωνία 
με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο 
γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει 
συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν 
προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση; Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να 
επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; 
Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η 
κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται; Το ισχύον δίκαιο δίνει τη 
δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από το Δικαστήριο τη 
ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους δηλ) παρεμποδίζει 
την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των ανιόντων στην ουσία 
μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, που απειλούνται μάλιστα και με αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:46 | Νικόλαος ΝτάγιοςΤο Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των 
δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
(ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του 
Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως 
θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία. • Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.• Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.• Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: • «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
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διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 16:53 | Θεωνη 
ΚουκλινουΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου 
– Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.  Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
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δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Θεωνη Κουκλινου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | ΕΥΗΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:34 | Γιώργος Λάμπρου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:47 | xen kifisiasΣχόλια: Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, 
ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα 
αφαιρείται ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η 
επικοινωνία με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως 
μπορεί ο γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, 
δεν έχει συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν 
δεν προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση;Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να 
επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; 
Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η 
κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται; Το ισχύον δίκαιο δίνει τη 
δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από το Δικαστήριο τη 
ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους δηλ) παρεμποδίζει 
την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των ανιόντων στην ουσία 
μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, που απειλούνται μάλιστα και με αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:41 | Σωτηριος ΕξαρχοςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
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και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:35 | ΛΙΛΙΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ,ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50.ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Γεωργια Ελευθεριαδου Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Tατιάνα ΚοντούΔεν είναι δυνατόν, να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός παιδιού 
΄΄πρόσφυγα», σε ένα ολοένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, χωρίς καμία σταθερότητα και ασφάλεια. Πώς 
θα διαμορφώσει το παιδί το χαρακτήρα του ήρεμα, από τη στιγμή που θα βρίσκεται σε μια εναλλασόμενη 
διαμονή; Με το νομοσχέδιο αυτό ανοίγετε τον δρόμο σε κακοποιητικούς πατέρες να περνούν περισσότερο χρόνο 
με τα παιδιά τους! Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο ΑΜΕΣΑ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:17 | Γεωργιος ΚεφαλαςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως 
εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα 
ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:01 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
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άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:50 | Μιχαήλ Δωδος Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
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μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:09 | αννα ο ορος επικοινωνια ειναι για τους θειους τα ξαδερφια τις γιαγιαδες κ τους 
παππουδες…οι γονεις εχουν επιμελεια,ανατροφη,διαπαιδαγωγηση….κ οταν χωριζει το ζευγαρι η ανατροφη κ η 
φροντιδα θα πρεπει να ειναι ΙΣΟΧΡΟΝΗ κ με ΕΝ ΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ… 
 
1 Απριλίου 2021, 16:23 | Μαρία Κ. μητέρα Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να φροντίζονται και από τους δυο γονείς 
τους ισότιμα και ισόχρονα. 
Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ. Η παρ. 1 του άρθρου 1520 
ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 
εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 16:32 | 
Μαρία ΚαραγεωργίουΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, 
κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και 
επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:10 | Ελευθέριος Καραβασίλης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 16:37 | Αγγελική ΚαπράνηΗ παρ. 1 του άρθρου 
1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με 
αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 



3519 
 

επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 
εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 16:13 | 
Χρήστος ΚαπίρναςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, 
κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και 
επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.1 Απριλίου 2021, 16:39 | Αλέξανδρος ΚαπερώνηςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | Φίλιππος Γαβαλάς ΆΡΘΡΟ 5 .Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6.Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα.Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ.Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…)3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση:α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα.Άρθρο 9.Γονέας γίνεσαι 
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ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13.Δικαίωμα 
επικοινωνίας.Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520.Προσωπική επικοινωνία.Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο 
εδάφιο.περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος.γονέας ζητεί μικρότερο 
χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος 
ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται 
ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως 
με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν 
πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της 
επικοινωνίας.Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: …7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | Ιωάννης ΚάννηςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:57 | Κατερίνα Καπάκη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:28 | Παναγιώτης Κανακάρης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | Χρυσαυγή Καμπάνη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | Ελισαβετ Καλυβάτση Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | Ε Είναι δυνατόν ένα μωρό 20 μηνών να φεύγει από την μητέρα του τόσες πολλές ώρες 
εφόσον ο πατέρας δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ουσιαστικά με την ανατροφή του? Κι όμως σε προσωρινη αποφαση 
δικαστηριου επέβαλαν κατά κάποιο τρόπο εναλλασσόμενη κατοικία!!! Μέρα πάρα μέρα να παίρνει το παιδί για 6 
ώρες κάθε φορά ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδέα πως να συμπεριφερθεί σε ένα μωρό μόνο και μόνο γιατί είναι 
πατέρας Όπως λέει και για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του!!! ΑΙΣΧΟΣ!! Εφόσον θέλει να εκδικηθεί την μητέρα 
να βρει άλλο τρόπο όχι να την πληγώνει μέσω του παιδιού!! Μαζεύτηκαν όλοι οι δήθεν ενεργοι μπαμπαδες και 
τα έκαναν όλα τσιφλίκι τους!!! Ντροπη και αίσχος το νομοσχέδιο που βάζει τα παιδιά μας σε τέτοιες διαδικασίες 
και τα κάνει μπαλάκια! Τα παιδιά χρειάζονται σταθερή κατοικία και φροντιστή! Που είναι η δικαιοσύνη? Αν πάθει 
κάτι το παιδί μου με αυτόν τον άνθρωπο ποιος θα μου το φέρει πίσω? Εγώ ποιον θα κυνηγήσω? Τον δικαστή που 
έβγαλε την απόφαση? Τον ίδιο που σαν πατέρας ακόμη είναι ανεπαρκής? ΝΤΡΟΠΗ! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
 
1 Απριλίου 2021, 16:56 | Όλγα Δροσιά Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
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τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | Ιωάννης Η. Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,Αξιότιμε κ. Υπουργέ,Είναι ιδιαιτέρως θετικό το 
γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου 
οικογενειακού δικαίου, επιχειρώντας να αναγνωρίσει δικαιώματα και στις δύο πλευρές. Είναι γνωστό και κοινά 
παραδεκτό πλέον, ότι ακόμα και στο προϋπάρχον νομικό πλαίσιο υπήρχαν ορθά σημεία, τα οποία ωστόσο δεν 
λαμβάνονταν καν υπόψη από το Δικαστήριο, αφού θεωρούνταν δεδομένη η άμεση και περισσότερο δεμένη σχέση 
του τέκνου με τη μητέρα. Στη σημερινή εποχή ωστόσο, το συγκεκριμένο δεδομένο αποτελεί σε πολλές των 
περιπτώσεων ζητούμενο, ενώ η αμεσότητα της συγκεκριμένης σχέσης, τίθεται σε ευθεία αμφισβήτηση, λόγω των 
αλλαγών που έχουν επέλθει, στους οικογενειακούς ρόλους.Κωδικοποιημένα υποστηρίζω πως το νέο Σχέδιο 
Νόμου οφείλει να προβλέπει τα παρακάτω, με σαφήνεια:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα 
(γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας2. Να προσδιοριστεί́ στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο 
γονείς3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο 
γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και 
εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ)5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) 
χρόνος ανατροφής, δηλαδή́ ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή́ που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση7. Να προσδιοριστεί στο Νομό ότι είναι δικαίωμα του παιδιού́ να έχει επαρκή́ 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας-επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσηςΕιδικότερα, αναφορικά με το πλαίσιο του υπό διαμόρφωση σχεδίου νόμου 
προτείνω:Στο άρθρο 3, «Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ» προτείνεται η εξής τροποποίηση:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δυο γονέων του, ως τόπος κατοικίας του τέκνου ορίζεται ο 
γεωγραφικός τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν από την διάσπαση της συμβίωσης τους. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Στο άρθρο 5, 
παράγραφος 3 «Συμφέρον τέκνου – τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ» όπως υπάρξει η εξής προσθήκη: 2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και την εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες και των δύο γονέων, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Στο άρθρο 7 «Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1513 ΑΚ» όπως υλοποιηθεί η εξής τροποποίηση: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, εκ 
περιτροπής η εναλλάξ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού 
Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Στο άρθρο 8 «Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ» όπως υλοποιηθεί η εξής τροποποίηση: 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του ν. 3500/2006 η για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας η για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής η αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να 
προσφύγει στο δικαστήριο.Στο άρθρο 12 «Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.», όπως υλοποιηθεί η εξής τροποποίηση: Όταν η γονική μέριμνα 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ιδίως την επιστροφή του στον τόπο της νόμιμης κατοικίας του. Ο γονέας 
στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες 
για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Στο άρθρο 13, παράγραφος 1 «Δικαίωμα επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ», προτείνεται η εξής τροποποίηση: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
σε περίπτωση που δεν ασκεί την επιμέλεια του, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο συνολικός 
χρόνος που το τέκνο θα επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται κατ΄ ελάχιστον στο ένα 
τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, υπολογιζόμενος είτε σε ετήσια, είτε σε μηνιαία η σε εβδομαδιαία 
βάση, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Στο άρθρο 14 «Συνέπειες 
κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.», προτείνεται η εξής τροποποίηση:Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
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ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. οι αβάσιμες, ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Άρθρο 13, Προσωπική επικοινωνία,Αγαπητό υπουργείο δικαιοσύνης, 
ο όρος «επικοινωνία» θα ήταν καλό ν αλλάξει με τον όρο ¨χρόνος ανατροφής», γιατί πολύ απλά κανένας από τους 
δύο γονείς δεν αντιμετωπίζει έτσι τα παιδιά του μετά τον χωρισμό. Ο χρόνος ανατροφής λοιπόν του γονέα με το 
τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 
του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει 
ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής«Σε περίπτωση που το 
τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της 
επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού 
προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το 
½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός 
της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός 
αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με 
τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την 
επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε 
με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 16:45 | Ευστάθιος Δράμπαλος Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:59 | Παναγιώτης Μητρόπουλος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
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ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:54 | Θεοδωρος Καρακατσανης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Μάρκος Βουλγαρέλλης ΆΡΘΡΟ 5. Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ .Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων .Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8  
.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 .Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν 
αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας 
δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 
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1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520.Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος  γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: ….7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Χασαπόπουλος Αριστοτέλης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Δημήτρης Ζάμπρας Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:35 | Χαραλαμπος ΑναγνωστοπουλοςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
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ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 16:44 | Nikos XeliotisΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | ΓιώργοςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:18 | Έφη ΜακρήΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:05 | Σιμος Σειτης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:23 | Μάριος Μερτσόπουλος  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
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εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.Πηγές1 Απριλίου 2021, 16:45 | Αγγελικη ΒονατσουΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο 
Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης 
για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα 
έχει επιτυχία . Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 . Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.  
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 ΑΚ 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
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τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 . Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) . 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση 
της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, 
για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9. Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία . Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
. περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: …7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:21 | Αλέξιος Δούρος Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | ΜΗΤΕΡΑ Ολο το νομοσχεδιο ενας υμνος στο μισογυνισμο. Μισος για τη μάνα που 
γεννάει τα παιδιά. Η εγκυμοσύνη = ενα ενοίκιο 9 μηνών. Ντροπή σας. Ντρεπομαι που ζω σ’ αυτή τη Χώρα. 
Βλέπουμε και άλλα τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι το μόνο… 
 
1 Απριλίου 2021, 15:39 | Αντωνης Μπαμπαρουτσης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
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ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:17 | Χαρά Ε.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
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προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:34 | Νικος Δοξαστακης . Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
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τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:15 | ΠΑΤΕΡΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ 
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:31 | Αθανασια Διπλα Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:33 | Νικήτας Βαρσαμας Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
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1 Απριλίου 2021, 15:27 | Παναγιώτης Τσακανίκας Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:50 | Αντώνιος Διαμαντοπουλος Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:03 | Μιχαήλ Μέλιας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
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σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Ιωάννης Διακογεωργιου Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | ΤΑΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 



3540 
 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
1 Απριλίου 2021, 15:15 | Δημητρης Καραγιωργος Το άρθρο αυτό χρίζει σοβαρής βελτίωσης καθώς δεν 
εξυπηρετείτε ο σκοπός του νομοσχεδίου που δεν είναι άλλος από το ανατρέφεται το παιδί από κοινού και εξίσου 
και με τους δυο γονείς .Σύμφωνα με τις εξαγγε ου υπουργού κ.Τσιάρα ,οι δυο γονείς ξεκινάνε από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου του παιδιού και το υπόλοιπο 1/3 κατανειμετε αναλόγως τις αναγκες του τέκνου .Όποτε εάν δεν 
συντρέχω σοβαρότατος λόγος κακοποίησης ή αμέλειας του τέκνου οφείλετε να διασφαλίσετε ως ελάχιστο χρόνο 
ανατροφής και όχι επικοινωνίας το δικαίωμα του παιδιού να απολαύσει και τους δυο του γονείς και να μην 
καταστεί ορφανό με εν ζωή γονεα όπως συμβαίνει με την υπάρχουσα νομολογία σε πλείστες περιπτώσεις .Η 
καθημερινότητα του τέκνου όπου δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί θα έπρεπε να αποσαφηνιστούν ότι δεν 
είναι εμπόδιο στο δικαίωμα του να ανατρέφεται εξίσου και από τους δυο γονείς .Σε περιπτώσεις με σοβαρές 
ενδείξεις ενδοοικογενειακής βίας απέναντι στο τέκνο θα έπρεπε να μην απαιτείται οριστική αμετάκλητη απόφαση 
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.Τέλος πρέπει να αλλάξει η διατύπωση στον γονεα που εκ περιτροπής και εναλλάξ διαμένει το τέκνο .  Με σεβασμό 
στο έργο σας παρακαλω αποδώσετε ξεκάθαρα το νέο νόμο ώστε να μην χρίζει παρερμηνείας στα χέρια επίδοξων 
αποξενωτων γονέων και των δικηγόρων που διαιωνίζουν αυτή την μάστιγα. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:59 | Ελένη Κατσούλη Το Άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο αντικαθιστά 
το Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» (δηλαδή τον 
διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 2/3-1/3) «είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 
Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι αν ο ένας γονέας έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά του 
παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική απόφαση να γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να αναιρεθεί ο κανόνας του 
«2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση θεωρείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα – στην πράξη 
«αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά 
βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν. 
Μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, 
να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην 
πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα 
πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:24 | Α.Π.Το συμφέρον του παιδιού είναι να είναι με τη μάνα του. Το προφίλ της 
«ΑΠΟΞΕΝΩΤΡΙΑΣ» μάνας που θέλουν να περάσουν δεν είναι τίποτα άλλο απο ένα ΑΛΛΟΘΙ για να πάρουν τα παιδιά 
από τις μανάδες, έχοντας ωστόσο ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΑΛΑ ΜΠΡΑΤΣΕΤΑ, ωστε αυτα να μεγαλώσουν με τις 
ενεργές γιαγιαδες. Τα ίδια έκαναν και με τα δημόσια νοσοκομεία και την Παιδεία βρήκαν το άλλοθι οτι δεν ειναι 
αποτελεσματικα. Τα ίδια θα κάνουν και με τους Δικαστές. Ειναι σαφες οτι τους απαξιώνουν. Θέλουν να τα φερουν 
ΟΛΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ και να τους επιμορφωσουν κατα το δοκουν για να βγαζουν τις επιθυμητες αποφασεις, 
εχοντας φροντισει να φιμωσουν τα παιδια. Χωρια που θα σε έχουν γονατισμένη να απολογίσαι ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ και 
αν το παιδι δεν τους αντεχει – γιατι τοξικους ανθρωπους δεν αντεχει ΚΑΝΕΝΑΣ – θα σου παιρνουν την επιμέλεια, 
δεδομενου οτι η τοξικοτητα δεν θα αποδεικνυεται ενω η αποξενωση θα αποδεικνυεται!!!!!! ΧΕΙΡΟΚΡΑΤΗΜΑ 
!!!!!!!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΟΣΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ 
ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.1 Απριλίου 2021, 15:08 | Ευάγγελος 
Νικολόπουλος1) Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο πρέπει να 
επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για ζήτημα 
μη οικονομικό . Πιο λογικό θα ήταν ένα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία Αν αφορά 
το συνολικό χρόνο είναι προφανώς ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄, διότι κανένας γονέας δεν μπορεί να 
επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες την ημέρα, ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει 
να πάνε σχολείο, να μάθουν ξένες γλώσσες, να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές δραστηριότητες και 
βεβαίως να μη στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως σύντομα η διάταξη θα αποτελεί 
λογικό άτοπο. Η δε διάταξη ότι ο γονέας, με τον οποίο διαμένει το τέκνο, οφείλει να λογοδοτεί καθημερινώς, 
κρίνεται ανεφάρμοστη και παράνομη καθώς παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ περί ιδιωτικότητας (Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων Παιδιού).1). Στο νομοσχέδιο εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη επικοινωνία το 1/3 του 
χρόνου του παιδιού, αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να 
προκύπτει, αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση, που αφορά στον πραγματικό 
χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για μια κεκαλυμμένη 
εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου, μόνο 
αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της, 
ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον οικονομικά 
ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού.2) Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προσκρούουν ευθέως σε 
διεθνείς συμβάσεις και, αν τυχόν ψηφιστεί, κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα, το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να 
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καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη, τυχόν υιοθέτηση 
τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις, όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει 
την εγκληματική του δραστηριότητα ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, 
ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:52 | ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50. Όπως ακριβώς το θέσατε εξ 
αρχής και τίποτα λιγότερο. Είναι αδιανόητο εν έτη 2021 να στερούμε από τα παιδιά το δικαίωμα της ζωής τους 
και με τον άλλο γονέα. 
Ακολουθήστε τις επιστημονικές έρευνες που το έχουν αποδείξει εδώ και χρόνια σε όλα τα κράτη εκτός της 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 15:38 | Παναγιώτης ΜητρόπουλοςΤο παρών νομοσχέδιο χρειάζεται πολλές αλλαγές και 
βελτιώσεις ώστε να θεωρείτε πως γίνεται αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου με βάση το συμφέρον του 
παιδιού και όχι απλώς να γίνονται μπαλώματα που θα ρίξουν κι άλλο νερό στο μύλο μιας ατέρμονης δικαστικής 
διαμάχης!!! Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν οι διακρίσεις και ο πόλεμος που υφίστανται ο πατέρας και το παιδί 
να πάψει να αποτελεί αντικείμενο, ένα τρόπαιο στη συλλογή της μητέρας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια!!! 
Η συνεπιμελεια , ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς και με τις δύο οικογένειες, η εναλλασσόμενη κατοικία 
πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό προς όφελος του παιδιού!!! Ενός παιδιού που πρέπει να μένει εκτός τής διαμάχης, 
να μη δηλητηριάζεται καθημερινά από κανέναν από τους δύο γονείς και να μεγαλώνει και από τους δύο γονείς με 
αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση, σαν μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα και οντότητα και όχι σαν ένα 
αντικείμενο ή ένα τρόπαιο για τον νικητή, που με βάση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου είναι σχεδόν 
αποκλειστικά η μητέρα!!! Πρέπει να τιμωρούνται όσοι με ψευδείς κατηγορίες, με συκοφαντίες και με συνεχείς 
παραβιάσεις των δικαστικών αποφάσεων προσπαθούν να αποστερήσουν και να αποξενώσουν τον πατέρα και 
συνάμα την πατρική οικογένεια από το παιδί, όσοι προσπαθούν να στερήσουν από το παιδί την πατρική αγάπη 
και την αγάπη της πατρικής οικογένειας!!! Τα ασφαλιστικά μέτρα και οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να βγαίνουν 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και όχι να χάνετε πολύτιμος χρόνος εις βάρος του παιδιού το οποίο στο 
ενδιάμεσο θα έχει αποξενωθεί πλήρως, από τον πατέρα και την πατρική οικογένεια του!!! Προσωπικά περιμένω 
περισσότερο από έξι (6) μήνες για την έκδοση απόφασης ασφαλιστών μέτρων… Οι αλλαγές που πιστεύω πως 
πρέπει να γίνουν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι οι κάτωθι:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
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πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:03 | Μαρια Μαινα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:56 | Αντώνης I. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ της δικαιοσύνης, ειλικρινά χάρηκα πολύ 
όταν άκουσα για πρώτη φορά, ότι υπάρχει επιτέλους πρόθεση από μια κυβέρνηση, σαν χώρα, να κάνουμε ένα 
μεγάλο άλμα, το οποίο είναι ένα βηματάκι για πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το λέω, αφού στη χώρα μας, κάτι 
θεόσταλτο (πατρότητα) επι της ουσίας, το αφαιρούμε με δικαστικές αποφάσεις. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, 
παρ όλη την ανθρωποκεντρική κατά τα άλλα παιδεία που έχουμε, είναι ότι υπάρχουν δυο κατηγορίες παιδιών. 
Αυτά που οι γονείς τους δεν είναι χωρισμένοι και διατηρούν το δικαίωμα να μεγαλώνουν μαζί τους και αυτά που 
οι γονείς τους είναι χωρισμένοι (χωρίς το προηγούμενο δικαίωμα) και μεγαλώνουν με ένα γονέα και ένα επισκέπτη 
και αυτό το δεχόμαστε ως κοινωνία, επι σαράντα και πλέον έτη. Πολύ ωραία. Επίσης ότι υπάρχουν πατεράδες οι 
οποίοι δεν είναι χωρισμένοι και είναι γονείς και αυτοί οι χωρισμένοι οι οποίοι είναι λίγο πατεράδες, λίγο 
επισκέπτες, κυρίως όμως δεν έχουν συναισθήματα λογικά, ίσως και να μην είναι άνθρωποι, αφού επειδή χώρισαν 
τους απαγορεύτηκε να είναι δίπλα στη ζωή των παιδιών τους. Παράλληλα, η δασκάλα των παιδιών τους, μπορεί 
να τα βλέπει οκτώ ώρες κάθε μέρα στο σχολείο, ενώ οι ίδιοι (στην πλειονότητα των περιπτώσεων) χρειάζονται 
πάνω από μια εβδομάδα για να πραγματοποιήσουν αυτή την επικοινωνία. Εκτός από τη δασκάλα, η αδερφή, ο 
αδερφός, η θεία, ο θείος, η φίλη, ο φίλος της μητέρας, μπορούν να έρχονται σε επαφή, για απεριόριστο χρόνο με 
τα παιδιά τους και αυτά τα παιδιά διαμορφώνονται τελικά όπως θέλουν οι υπόλοιποι ενώ ο χωρισμένος πατέρας 
παραμένει θεατής. Επίσης οι συγγενείς των χωρισμένων πατεράδων, αρκούνται πολλές φορές σε καλές 
φωτογραφίες των παιδιών κ.ο.κ. Θεωρώ ότι είναι περιττό να αναλύσω παραπάνω την κατάσταση, διότι αυτά και 
ακόμα πολύ χειρότερες περιπτώσεις είναι γνωστές σε όλους, δυστυχώς… Όπως είναι πλέον γνωστό, η Ελληνική 
κοινωνία είναι έτοιμη για το μεγάλο της άλμα (89%). Οι έρευνες έχουν αποκαλύψει τη σημαντικότητα της 
παρουσίας και των δύο γονέων και κυρίως οι επιστήμονες έχουν βγει και έχουν καταθέσει τον επιστημονικό τους 
λόγο. Στους επιστήμονες υπολογίζω όσους έχουν λόγο για τα παιδιά καθώς και τους αρμόδιους νομικούς (πιθανά 
και άλλοι αλλά δεν έχει νόημα περαιτέρω αναφορά). Ενώ λοιπόν οι αρχικές σας δηλώσεις, είχαν ορολογία που 
μας έφερνε πιο κοντά στην θέσπιση της συνεπιμέλειας, γεγονός για το οποίο χάρηκα, όπως προανέφερα, ξαφνικά 
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όλα άλλαξαν προς το χειρότερο. Το ίδιο συμπέρασμα αναγνώρισα και στις παρατηρήσεις έγκριτων νομικών, 
φορέων, ακόμα και δικαστικών και οι οποίοι γνωρίζουν καλά το θέμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι προβάλετε την 
υπακοή στα οριζόμενα από τους επιστήμονες, σε ένα θέμα όπως η πανδημία, για την οποία η Ελληνική αλλά και 
καμία άλλη κοινωνία δεν είναι εις το ελάχιστο έτοιμη να αντιμετωπίσει, αλλά δεν το κάνετε, για ένα θέμα που η 
Ελληνική κοινωνία (όπως δείχνουν έρευνες) είναι έτοιμη, ταλανίζει πολύ κόσμο και είναι ξεκάθαρα προς το 
συμφέρον των παιδιών. Ας το πάρουμε λοιπόν από την άλλη πλευρά. Ένας πατέρας που επιθυμεί να είναι στη ζωή 
του παιδιού του και να έχει τη συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία και το παρόν νομοσχέδιο 
δεν του δίνει, πως θα πρέπει να σκεφθεί; Μήπως ότι το παιδί του θα έχει αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσει 
προβληματική συμπεριφορά και σαφώς χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης; Για ποιο λόγο να επιτρέψω να συμβεί 
κάτι τέτοιο στο παιδί μου; Τώρα υπάρχουν έρευνες!!Μιλάνε!! Υπάρχουν αποδείξεις!! Θα πρέπει δηλαδή κάποιος 
να έχει βιωματική εμπειρία μόνο, για να κατανοήσει τι λέμε; Είναι άδικο και απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει και 
παρακαλώ δείτε ότι όσοι το έχουν περάσει ασχέτως θέσης, επαγγέλματος, γνώσεων, κοινωνικής κατάστασης κτλ., 
είναι αναφανδόν υπέρ της συνεπιμέλειας. Γιατί δεν το τολμάτε; Δεν καταλαβαίνω. Που είναι η αρχή της ισότητας, 
της κοινής ανατροφής των τέκνων και της εναλλασσόμενης κατοικίας;  
 
1 Απριλίου 2021, 15:32 | Μητέρα Τη λέξη διαφθορά στο δημόσιο την γνωρίζετε?Εγώ τη βίωσα στο πετσί μου. 
Ψευδείς γνωματεύσεις, χρηματισμοί, απειλές από δημόσιους λειτουργούς και ιδιώτες.Αυτή την κοινωνία θέλετε 
κ. Υπουργέ?Πατάξτε τη διαφθορά, θεσπίστε κέντρα που τα θύματα θα βρίσκουν καταφύγιο και μετά μιλάμε για 
ΣυνεπιμέλειαΑπό πού και ως που υποχρεωτική συνεπιμελεια?Στα τάμπλετ και στις γιαγιάδες θα είναι 
παρκαρισμένα τα παιδιά, όλα όμως γίνονται για το χρήμα.Διασφαλίστε τα θύματα και μετά μιλήστε για 
συνεπιμελεια.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:57 | ΑΝΝΑ ΦΟΥΡΟΥΝΤΣΙΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
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ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:09 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ  Σ ΧΟΛΙΑΣΜΟΣΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με 
φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» 
πρέπει να απαλειφθεί άμεσα. Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
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εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. 
Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό 
τουλάχιστον 1/3.ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με 
έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία 
ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική 
μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με 
το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.». 
 
1 Απριλίου 2021, 15:36 | Α. Κ.Ως γιαγιά έχω να σας πω ότι αιώνες τώρα οι γυναίκες ανέχονται τη βία μέσα στα 
σπιτια τους.Από πατεράδες, παππούδες, αδελφούς. Δεν τολμούσε να μιλήσει καμία.Τώρα αξιότιμε κ. Υπουργέ 
που βρίσκουν το θάρρος οι γυναίκες να μιλήσουν εσείς θα τους κλείνετε το στόμα?Θα καταδεχτείτε να γίνετε 
ηθικός αυτουργός της κακοποιησης που δεν θα έχει τέλος?Τις ακούσαμε τις καραμέλες.Τρελές και 
αποξενώτριεςΝτροπή κ. Υπουργέ.Οποια γυναίκα μιλήσει προσπαθούν με απειλές να την κλεισουν το στόμα?Που 
είναι οι δομές? Που είναι οι αδέκαστοι παιδοψυχιατροι?Ο χρηματισμός δίνει και παιρνει.Δεν υπάρχει 
υποχρεωτική συνεπιμελεια.Υπάρχει συναινετική και κατά περιπτωση.Απόσυρση τωρα. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:58 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
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πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:29 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, 
ετήσια,μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα 
αφαιρείται ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η 
επικοινωνία με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως 
μπορεί ο γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, 
δεν έχει συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν 
δεν προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση;Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να 
επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; 
Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η 
κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται;Το ισχύον δίκαιο δίνει τη 
δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από το Δικαστήριο τη 
ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους δηλ) παρεμποδίζει 
την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των ανιόντων στην ουσία 
μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, που απειλούνται μάλιστα και με αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:06 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ. Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 15:07 | ΣΤΥΛΑΝΗ ΠΑΤΕΛΙΔΑ Πιο λογικό θα ήταν ένα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και 
όχι στην επικοινωνία. Αν αφορά το συνολικό χρόνο είναι προφανώς ανέφικτη και θα μείνει μη εφαρμόσιμο, διότι 
κανένας γονέας δεν μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες την ημέρα, ού-τε και αυτός με τον οποίο 
διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο, να μάθουν ξένες γλώσσες, να ακολουθήσουν τις εξω-σχολικές 
τους αθλητικές δραστηριότητες και βεβαίως να μη στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:18 | ελπη Κυριε Υπουργέ, μια υπόθεση κακοποίησης παιδιου, σωματικής ή σεξουαλικής για 
να δικασθεί σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο και να πάει σε Αρειο Πάγο, περνάει η δεκαετία. Αυτό σημαινει ότι 
υποχρεώνεται ενα παιδί που βρίσκει το θάρρος να καταγγείλει τον γονέα του, υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του 
χρόνου του με τον κακοποιητή του κι όχι, απλώς να είναι σε επικοινωνία με αυτόν. Πως , λοιπόν, ενα παιδί θα βρεί 
το κουράγιο να καταγγείλει τον κακοποιητη γονιο; Η ελληνική πολιτεία δεν γινεται να επιτρέψει κάτι τέτοιο!!!!!!!  
 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
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συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
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σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:43 | Γεώργιος Κ.Το ισχύον σύστημα που περιέχεται στο τμήμα (“βιβλίο”) του Οικογενειακού 
Δικαίου στον Αστικό μας Κώδικα, προβλέπει ότι το δικαστήριο θα αναθέτει την επιμέλεια με ύψιστο κριτήριο το 
συμφέρον του παιδιού και συνεκτιμώντας τη γνώμη του, ανάλογα με την ωριμότητα του. Το δικαστήριο έχει 
ευρείες αρμοδιότητες και μπορεί να αναθέσει την επιμέλεια στον έναν από τους δύο γονείς ή και στους δύο ή και 
σε τρίτο πρόσωπο. Όπως επίσης γίνεται δεκτό, η προσφυγή στο δικαστήριο δεν είναι απαραίτητη, αλλά αυτοί 
μπορούν να ασκούν μαζί, “από κοινού” την επιμέλεια. Η συγκατοίκηση βεβαίως του ανηλίκου γίνεται με τον ένα 
γονέα, οπότε υπάρχει δικαίωμα επικοινωνίας του ετέρου με τον ανήλικο. Το σύστημα του Αστικού Κώδικα δεν 
είναι ούτε ξεπερασμένο, ούτε απηρχαιωμένο. Τονίζει τον ρόλο του δικαστηρίου, αλλά αποδίδει σημασία και στη 
συμφωνία των γονέων. Με Νομοσχέδιο που κατετέθη πρόσφατα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το παραπάνω 
σύστημα μεταβάλλεται, με την έννοια ότι ο κανόνας δεν είναι η δικαστική ρύθμιση της επιμέλειας (που όπως 
τονίστηκε γίνεται ήδη δεκτό ότι δεν είναι απαραίτητη), αλλά το ότι οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν μαζί την 
επιμέλεια, όπως και όταν ζούσαν μαζί. Η επιμέλεια δηλαδή γίνεται ή μάλλον παραμένει συνεπιμέλεια. Όποιος 
ισχυρίζεται ότι αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί και δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της επιμέλειας, μπορεί 
να καταφύγει στη Δικαιοσύνη που έχει ευρείες αρμοδιότητες και μπορεί μεταξύ των άλλων να αναθέσει την 
επιμέλεια στον ένα γονέα, να την κατανείμει μεταξύ των γονέων, ακόμη και να ορίσει εναλλασσόμενη διαμονή 
για τον ανήλικο. Πρακτικά το τελευταίο σημαίνει ότι το παιδί θα μένει εναλλάξ με καθέναν από τους γονείς, μισό 
μήνα με τον ένα και μισό μήνα με τον άλλο ή ένα μήνα με τον ένα και ένα μήνα με τον άλλο. Όπως είναι φανερό, 
αυτό το σύστημα προϋποθέτει ότι το παιδί θα εξακολουθήσει να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο. Για το σύστημα αυτό 
χρησιμοποιείται αδόκιμα ο όρος “συνεπιμέλεια” , ενώ αυτό, όπως εξηγήθηκε, δεν είναι ορθό. Ο ορθός όρος είναι 
χρονική ή εναλλασσόμενη άσκηση της επιμέλειας. Το παράδοξο είναι ότι συχνά η μορφή αυτή προβάλλεται ως 
ιδανική, ενώ μάλλον αντίθετη είναι η πραγματικότητα.Η μέχρι τώρα εμπειρία από αυτή τη μορφή επιμέλειας 
προέρχεται από τις αποφάσεις των δικαστηρίων μας. Συνήθως είναι η απάντηση του δικαστηρίου σε σφοδρή 
αντιδικία των γονέων και αδυναμία συμφωνίας. Έτσι για παράδειγμα, το Πρωτοδικείο Αθηνών που επελήφθη 
μετά από την άσκηση αντίθετων αγωγών από τους εν διαστάσει γονείς του ανηλίκου, απεφάσισε την 
εναλλασσόμενη άσκηση, τους ζυγούς μήνες από τον πατέρα και τους μονούς από τη μητέρα, διότι αυτή 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή του παιδιού και ενισχύει τους δεσμούς του 
ανηλίκου με αμφότερους τους γονείς του. Σε άλλη περίπτωση το δικαστήριο απεφάσισε το ίδιο, και απαγόρευσε 
συγχρόνως στη μητέρα τη μεταγραφή των ανηλίκων σε άλλο σχολείο και τη διανυκτέρευση εκτός της οικίας με τα 
τέκνα όταν είναι μαζί της.Εάν οι γονείς είχαν αποφασίσει την εναλλασσόμενη άσκηση δεν υπήρχε λόγος να 
καταφύγουν στο δικαστήριο. Επιβαλλόμενη εναλλαγή μάλλον δεν θα λειτουργήσει στην πράξη. Εξάλλου υπάρχει 
κίνδυνος η χρονική εναλλαγή που συνήθως ζητείται επικουρικώς με κύρια αίτηση την αποκλειστική επιμέλεια, να 
υποκρύπτει διάθεση αποφυγής καταβολής της διατροφής από τον αιτούντα γονέα. Ως προς την χρονική κατανομή, 
η αλλαγή κατοικίας για έναν ανήλικο, μπορεί να οδηγήσει σε αποδιοργάνωση του ανηλίκου, όχι επειδή οι γονείς 
δεν είναι σωστοί, αλλά επειδή καθένας θα ζητεί διαφορετικά πράγματα από το παιδί. Ακόμη και η αλλαγή των 
καθημερινών αυτόματων κινήσεων μας μπερδεύει. Για παράδειγμα, είμαστε σε διακοπές και προσπαθούμε να 
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πατήσουμε το διακόπτη όπως στο σπίτι μας ή το αντίστροφο. Πόσο μάλλον θα αναστατώνεται με τιςεναλλαγές 
ένα παιδί. Αρκεί για το παιδί η σχολική τσάντα. Δεν χρειάζεται να μεταβάλλεται στο παιδί με βαλίτσα ή να μοιάζει 
το ίδιο με βαλίτσα.Ένα δεύτερο σημείο είναι η επικοινωνία του γονέα ο οποίος δεν διαμένει με το παιδί μαζί του. 
Η επικοινωνία δεν είναι ωφέλιμο να μεταβάλλεται στην ουσία σε συμμετοχή στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει 
διανυκτέρευση στα πολύ μικρά παιδιά. Δυστυχώς ευρέως κυκλοφορεί πρόταση (όχι από το Νομοσχέδιο που 
μνημόνευσα) για επικοινωνία του παιδιού με το γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, ίση τουλάχιστον με το ένα τρίτο 
του “συνολικού χρόνου”, εκτός εάν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Δηλαδή δεν προέχει το συμφέρον του τέκνου, αλλά η επιθυμία για επικοινωνία του γονέα και δεσμεύεται το 
δικαστήριο να ρυθμίσει την επικοινωνία σε χρόνο υπερβολικά μεγάλο, που αποσυντονίζει το παιδί. Αν 
υπολογίσουμε το ένα τρίτο συνεχόμενο ανά εβδομάδα είναι δυόμιση ημέρες, δηλαδή από το απόγευμα της 
Παρασκευής έως το βράδυ της Κυριακής και θα μεταβάλει τον γονέα σε γονέα του Σαββατοκύριακου, δηλαδή της 
ξεκούρασης. Αν υπολογίσουμε το ένα τρίτο κάθε ημέρα, αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν συμβιβάζεται με τις 
σχολικές υποχρεώσεις του τέκνου και τις επαγγελματικές του γονέα, το παιδί θα μελετάει μακριά από το σπίτι που  
μένει μόνιμα. Αν ο χρόνος υπολογισθεί με τις σχολικές διακοπές, τότε καταλαμβάνει όλο τον χρόνο των διακοπών 
και αργιών, δηλαδή τέσσερις μήνες και μεταβάλλει τον ένα γονέα σε γονέα των υποχρεώσεων και τον άλλο σε 
γονέα των διακοπών. Είναι ασφαλώς μεγάλο λάθος η παρεμπόδιση της επικοινωνίας. Άλλο τόσο όμως είναι λάθος 
μια ρύθμιση που λησμονεί τον ίδιο τον ανήλικο. Συνεπώς δεν είναι ορθό, ούτε η επικοινωνία να μεταβάλλεται 
στην ουσία σε συνεπιμέλεια, ούτε στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας να επιβάλλεται εναλλασσόμενη άσκηση της 
επιμέλειας. Διότι τότε έχουμε στην ουσία “διεπιμέλεια”, δηλαδή και πάλι ξεχωριστή, διηρημένη επιμέλεια ή 
ακόμη χειρότερα “δυεπιμέλεια”, δηλαδή επιμέλεια που ασκείται από δύο γονείς ανταγωνιστικά και εχθρικά. Το 
ανήλικο παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και όχι ένα ποσοστό του χρόνου μας ή ένα παιδί-βαλίτσα. Ρόη 
Παντελίδου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου ΔΠΘ 
 
1 Απριλίου 2021, 15:31 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠατρέωνΆρθρο 13 (ΑΚ 
1520)ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ.Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, 
δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσα. 
Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους 
γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία 
των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
1 Απριλίου 2021, 15:06 | ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
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γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
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παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:44 | Δημήτρης Κωνσταντίνου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | K.A Το συγκεκριμένο άρθρο έρχεται έτσι σε σύγκρουση με τον νόμο 3500/2006 αλλά και 
τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τα οποία μια μητέρα (για παράδειγμα) έχει τη δυνατότητα να 
επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε έναν κακοποιητικό πατέρα, εφόσον έχει προηγηθεί καταγγελία για 
ενδοοικογενειακή βία. 
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1 Απριλίου 2021, 15:34 | Β.Π. Πάρτε το νομοσχέδιο πίσω τωρααααα!Ντροπή σας!Εξευτελίζετε τις μανάδες 
ηρωίδες αιώνες τώρα να ανέχονται το ξύλο και τις προσβολές.Ποια ισότητα λέτε?Φτιάξατε δομές για τα θύματα?Ο 
χρηματισμός δίνει και παίρνει?Να σας θυμίσω την περίπτωση της εισαγγελέως που έκρυψε 1000 δικογραφίες και 
είναι σε αργια?Να σας θυμίσω τους αστυνομικούς διευθυντές που τίθενται σε αργία επειδή αποκρύπτουν και 
συσκοτίζουν τις ποινικές διαδικασίες;Και έρχεστε τώρα και εσείς να επιβραβεύετε τους κακοποιητές?Από πότε 
σηκώνουν χέρι οι γυναίκες;Μια ζωή θύματα.Και τα παιδιά τους. Κι εσείς στο όνομα της ισότητας…Πρόσχημα είναι 
κ. Υπουργέ. Και εκτίθεστε παγκοσμίως. Συνεπιμέλεια δια της βίας. Ηθικός αυτουργός της κακοποίησης. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:33 | Φωτεινή Φραγκισκάτου Στις 30/07/2020 η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε τον Ν2020-
936 για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Αναφορικά με τις περιπτώσεις συζυγικής βίας σε σχέση 
με την άσκηση της γονικής μέριμνας, στο νομοθέτημα αυτό μεταξύ άλλων προβλέπεται η αναστολή του 
δικαιώματος επικοινωνίας και διαμονής από την ημερομηνία άσκησης ποινικής δίωξης καθώς και η αναστολή 
δικαιωμάτων επικοινωνίας και στέγασης του τέκνου στο πλαίσιο της ανάκρισης. Οι ρυθμίσεις του παρόντος 
ελληνικού νομοθετήματος υπό διαβούλευση υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις σύγχρονες ρυθμίσεις 
ηπειρωτικού δικαίου που αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο της Γαλλίας. Οι όποιες ρυθμίσεις 
εισαχθούν με τον παρόν άρθρο θα πρέπει να αποτυπώνουν με ευκρίνεια το πλαίσιο προστασίας που παρέχεται 
απρόσκοπτα από την Ελληνική Πολιτεία στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και στα ανήλικα τέκνα πολιτών που 
σε βάρος τους εκκρεμούν ποινικές διώξεις. Η συνοίκηση ενός τέκνου και η επικοινωνία με γονέα- φερόμενο 
δράστη ποινικών αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας δε διασφαλίζουν τον ομαλό βιοτικό κύκλο του τέκνου και 
δεν προστατεύουν σε καμία περίπτωση την ασφάλεια του τέκνου και του θύματος που τίθεται σε συστηματική 
επαφή με τον κακοποιητή του. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:57 | Γιάννης Μαράκης Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! Γιατί στην Ευρώπη σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού και εξετάζουν κατά περίπτωση!!! Επίσης 
όταν θα γίνουμε Ευρώπη στην ισότητα των δύο φύλλων, στις ίσες αμοιβές, στην κατάλυση της πατριαρχίας, στις 
ίδιες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στην κατανομή των εργασιών στο σπίτι και επικρατήσει η 
πάταξη κάθε είδους βίας και κακοποίησης του γυναικείου φύλλου να ανοίξει η συζήτηση ξανά! 
 
1 Απριλίου 2021, 15:08 | Α. Κ.Μάλιστα αξιότιμε κ. Υπουργέ.Τα λαγωνικά τρέχουν να γράψουν τα ίδια και τα ίδια 
για να αυξήσουν τα ποσοστά τους.Έλεγχος τώρα.Μπαμπάδες που είχαν βολευτεί να παρατάνε τα παιδιά τους σε 
τάμπλετ και γιαγιάδες τώρα θέλουν συνεπιμελεια. Που ήταν μέχρι τώρα; Πουθενά.Αλλά ετσουζε η διατροφή, που 
κι αυτή λειψή την έδιναν.Τώρα θα βγάλουν όλες τις μανάδες απαράδεκτες και τρελές για να ξετσουξει η τσεπουλα 
τους.Πως? Μα χρηματίζοντας κ. Υπουργέ. Δεν ξέρετε ποιοι εντεταλμενοι και επαγγελματίες ψυχικής υγείας δίνουν 
ψευδείς βεβαιώσεις? Που ζείτε?Φτιάξτε πρώτα δομές προστασίας των θυμάτων και ελάτε μετά να μας πείτε για 
συνεπιμελεια.Ντροπή! 
 
1 Απριλίου 2021, 14:37 | Αναστασιος Παπακωνσταντίνου Πρέπει να είναι ίσος χρόνος επικοινωνίας και με τους 
δύο γονείς. Συνεπιμέλεια, Ίσος Χρόνος, Εναλλασσόμενη Κατοικία επί του Νομοσχεδίου. Η συντριπτική πλειοψηφία 
της ελληνικής κοινωνίας επιθυμεί τη θέσπιση συνεπιμέλειας.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:54 | Αννα Καραβασιλη Προς τους 300 βουλευτες του Κοινοβουλιου της χωρας μαςΚυριοι, 
σημερα τελειωνει η διαβουλευση με θεμα την μεταρρυθμιση στο Οικ.Δικαιου . Σαν γιαγια ενος εγγονου τον οποιο 
βλεπω ελαχιστα σας καλω να αναλογισθειτε το βαρος της ευθυνης που σηκωνετε στις πλατες σας κυριως επειδη 
προκειται για παιδικες ψυχες και τα δικαιωματα τους τα οποια βασει της Συμβασης του ΟΗΕ εχετε κυρωσει απο 
το 1992.Τα παιδια εχουν δικαιωμα να ανατρεφονται και απο τους 2 γονεις τους ασχετα απο την μεταξυ τους 
νομικη σχεση.Εδω βλεπω να γινονται διαπραγματευσεις κατα ποσο τα παιδια θα ειναι ακρωτηριασμενα.Ποιο 
μελος του σωματος τους θα τους λειπει!! Σκεφθειτε πως θα ηταν η ζωη σας εαν μεγαλωνατε μονο με τον ενα σας 
γονιο και ο αλλος ειτε δεν υπηρχε στην ζωη σας(αποξενωμενος) ειτε ηταν επισκεπτης! Σταματηστε αυτην την 
τραγωδια! Τα παιδια εχουν 2 γονεις και τους εχουν αναγκη και τους δυο! Μην επιτρεψετε να αυξηθει η στρατια 
κακοποιημενων και ψυχικα κατεστραμμενων ψυχων! Οι πατεραδες δεν ειναι κακοποιητες και μαλιστα σε ποσοστο 
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98% ! Τα παιδια ΣΗΜΕΡΑ ειναι μπαλακια ! Οι διατροφες,οσες κακως δεν καταβαλλονται, εξασφαλιζονται μεσω 
κατασχεσης της μισθοδοσιας.Ας σταματησουν επιτελους οι αδικες και κακοβουλες κατηγοριες κατα των 
πατεραδων και η ομηρια των παιδιων που αντιμετωπιζονται σαν ιδιοκτησιες! Ηρθε η ωρα να επιστρεψουμε στα 
παιδια το αυτονοητο! Τον πατερα τους,τους ανιοντες τους (αυτο το μεγαλο σχολειο)την αγαπη,την φροντιδα,και 
την ψυχικη ισορροπια ωστε να εχουμε στο μελλον υγιεις και ασφαλεις πολιτες!ΟΧΙ γονεις των κλασματων ! Ισα 
δικαιωματα για τους γονεις και ισες υποχρεωσεις!Ισο χρονο φροντιδας! 50-50!  
 
1 Απριλίου 2021, 14:36 | ΛΙΟΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:59 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:06 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
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τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:49 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ.Οι γονείς πρέπει να εξακολουθούν να ασκούν μαζί την επιμέλεια, 
όπως και όταν ζούσαν μαζί. Οι τσακωμοί, ακόμα και η επαφή των δύο γονέων μπορούν ν’αποφευχθούν γιατί όλα 
τα θέματα μπορούν προκαταβολικά να έχουν αποφασιστεί. Οι γονείς μπορούν να μη συναντιόνται καθόλου και 
να επικοινωνούν με mail για να μην τσακώνονται.Το συμφέρον του παιδιού είναι η προτεραιότητα και όχι το 
“συμφέρον του γονιού που θέλει να έ χει την επιμέλεια” και οι μύχιες επιθυμίες του/της. Είναι γενοκτονία να 
στερείται το παιδί ένα γονέα. Έγκλημα ατιμώρητο. Οι ανθρώπινες σχέσεις καλλιεργούνται με το καλημέρα – 
καληνύχτα, με το τελευταίο και το πρώτο χάδι της ημέρας γι αυτό είναι σημαντικό και οι δυο γονείς να φροντίζουν 
ισότιμα και ισόχρονα τα παιδιά τους. 
– Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: Ο γονέας με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δε 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δε διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
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1 Απριλίου 2021, 14:11 | Φωτης Δωστε μας την ευκαιρια!!Ειμαστε γονεις!!(οπου γονεις=πατερας και μητερα)Οχι 
αλλη αδικια!!Ας σεβαστουμε τα παιδια.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:46 | Μαρία Φυσική παρουσία που θα πρέπει να διευκολύνει ο άλλος γονέας. Σε περίπτωση 
που μετοίκησε ήδη, να οριστεί η επιστροφή του τέκνου στον σύνηθες τόπο διαμονής του. Εάν αρνείται ο γονέας, 
πράττει ταυτόχρονα κακή άσκηση επιμέλειας η οποία πρέπει να του αφαιρείται ! Εάν διατρέχει πάλι σοβαρός 
λόγος, να αναλάβει τα έξοδα μετακινήσεις του γονέα, ώστε να άσκηση το δικαίωμα επικοινωνίας του ! Διαλέξτε 
και πάρτε, ισότητα παντού.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:19 | ΝίκοςΟ χρόνος θα πρέπει να είναι ίσος και με τους δύο γονείς. Ισότητα σε όλα… Τα 
παιδιά δεν τα έφερε ο πελαργός δημιουργήθηκαν από δύο γονείς και θα πρέπει να συνεχίσουν να φροντίζονται 
και από τους δύο. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:29 | Katerina Leri Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 14:16 | Μαργαρίτα Βαλμά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως 
εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα 
ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 14:48 | ΑνναTo γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από το συμφέρον του 
τέκνου στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της προτεινόμενης 
διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το δικαίωμα των πατεράδων 
στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της αφαιρεθεί η επιμέλεια εάν 
διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο προκαλεί διάρρηξη των 
σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής! Ας μην κρυβόμαστε, ο νομοθέτης θεωρεί 
υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση».Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα που 
προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- πατέρα, 
ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο βαθμό 
για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη διάταξη); Και 
στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε αυτόν τον 
κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση;Οι μητέρες- θύματα έμφυλης βίας θα 
εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της 
απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. 
Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να 
προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής 
απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας.Αντί να καταργηθούν όμως νόμοι και πρακτικές που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, την 
ενδοοικογενειακή βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα ψηφισθεί Νόμος που υποτιμά τις γυναίκες, καταργεί την 
ισότητα στην οικογένεια και υποθάλπει τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών από τους κακοποιητές 
συζύγους/γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:02 | Ευα. Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, μηνιαία, 
εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα αφαιρείται ο χρόνος 
ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η επικοινωνία με το 
παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο γονέας 
αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει 
συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν 
προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση;Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να 
επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; 
Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η 
κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται;Το ισχύον δίκαιο δίνει τη 
δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από το Δικαστήριο τη 
ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους δηλ) παρεμποδίζει 
την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των ανιόντων στην ουσία 
μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, που απειλούνται μάλιστα και με αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:50 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην 
κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
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ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να 
τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ . Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
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Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:14 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ . Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ . Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
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ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:24 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
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Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ . Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:50 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ . Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
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συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
 
1 Απριλίου 2021, 14:15 | ΣΕΜΙΝΑ ΖΑΡΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
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γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ . Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.  Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 



3573 
 

 
1 Απριλίου 2021, 14:30 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ.ΝΙΚΟΛ 1/3 ΧΡΟΝΟ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 1/3 ΝΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΟΦΕΙΛΕΤΕ Κ.ΥΠΟΥΡΓΕ ΝΑ ΤΟ 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ 
ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ. ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΖΟΥΝ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50ΧΛΜ. ΜΙΛΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΥΣ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ 
ΖΟΥΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΟΥΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:19 | Κωνσταντίνος ΑυγηρέλληςΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
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ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:08 | ΣΟΦΑΚΙ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ  Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα  
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
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Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ.Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως 
εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα 
ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται. από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 



3576 
 

επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:56 | Εύη Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Ισότητα παντού, για το καλό των παιδιών μας 
 
1 Απριλίου 2021, 14:42 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην 
κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής:Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ.Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
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εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:41 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥ Άρθρο 13 (ΑΚ 1520) 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο 
δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί 
σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσα.Η επικοινωνία 
του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και 
τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, 
πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 1520 να 
τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
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γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
1 Απριλίου 2021, 14:13 | ΧΙΟΣ ΜΑΙΚ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται  από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
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συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:44 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΙΟΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 
– Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
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γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση  της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 14:01 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΚ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να 
τροποποιηθεί ως εξής:Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα 
από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ.Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα 
Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ..Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
 
1 Απριλίου 2021, 14:33 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΣΥΝΕΠΙ.ΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ . Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
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συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ . Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:14 | Νώντας Ελεύθερη και καθημερινή επικοινωνία για ΚΑΘΕ γονέα. Δεν είναι μπαλάκια τα 
παιδιά, ούτε κινδυνεύουν από τους γονείς τους. επιστροφή στον τόπο τους, κάθε αρπαγμενου παιδιού από το 
περιβάλλον του !  
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1 Απριλίου 2021, 14:04 | τακης χιοςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ . Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ . Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:29 | alexandraki1@ Σ ΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ . Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
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Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:40 | alexandraki ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ . Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
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του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:47 | Χρήστος Τι σημαίνει 1/3; 10 μέρες το μήνα; 8 ώρες το 24ωρο;Διανυκτέρευση υπάρχει; 
Σοβαρευτείτε επιτέλους. Κάθε 1η του μήνα ας παραλαμβάνει εκάστοτε γονέας το παιδί. Δεν θέλετε ανά μήνα; 
Βολεύει το 6μηνο; Το έτος; Ίσος χρόνος για κάθε γονέα. Τα παιδιά ανοίξουν κατά 100% στους γονείς και σε καμία 
κρίση δικαστή (όσο δεν κινδυνεύουν από κάποιο γονέα) Το αυτονόητο είναι η ΙΣΟΤΗΤΑ  
 
1 Απριλίου 2021, 14:32 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μαςΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μαςΚαταργήστε τις επαγγελματίες μανεςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
1 Απριλίου 2021, 14:54 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ1) Να αναγράφεται ξεκάθαρα … Η Υποχρεωτική διαμονή (και όχι 
απλά επικοινωνία) στον έτερο γονέα τουλάχιστον στο 1/3 του συνολικού χρόνου του έτους.2) Ελεύθερη 
επικοινωνία με όλα τα οπτικοακουστικά μέσα με τον έτερο γονέα. (να υπάρχουν ξεκάθαρες κυρώσεις σε 
περίπτωση παρεμπόδισης)3) Υποχρέωση του γονέα που έχει την Επιμέλεια , για ΣΥΝαποφάσεις σε θέματα ΥΓΕΙΑΣ 
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:52 | Μαιρη Στρ.Προτείνεται η εξής τροποποίηση: ”… Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με 
φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται κατ’ ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, …”. 
 
1 Απριλίου 2021, 14:10 | Α.Κ«Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η 
γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του 
τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.». Σε πλήρη αντίθεση με το 
άρθρο 12 της Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με την οποία «θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο 
παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά(…).» χωρίς να 
τίθεται από τη Σύμβαση καμία άλλη προϋπόθεση.Με την προσθήκη αυτή του σχεδίου νόμου, εισάγεται μια 
επιφύλαξη στη φωνή του παιδιού η οποία δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά νομοθετική αναγνώριση των 
μισογυνικών επιχειρημάτων που θέλουν τις γυναίκες αδίστακτες και έτοιμες να χρησιμοποιήσουν μέχρι και τα 
παιδιά τους για να βλάψουν τους πρώην συζύγους τους με δήθεν ψευδείς καταγγελίες! 
 
1 Απριλίου 2021, 14:31 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ.ΔΗΜΗΤΡΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ 
ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΓΟΝΕΑ. 
ΘΕΩΡΩ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΦΟΣΟΝ Η ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 



3589 
 

50ΧΛΜ.ΤΟ 1/3 ΧΡΟΝΟΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 1/3 ΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η’ ΣΤΗΝ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΓΡΑΠΤΩΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΤΗ Η’ ΤΟΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ.ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:10 | Δανάη Παπαδοπούλου Οι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με την 
αμετάκλητη καταδίκη γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη τροποποίηση του εδ. α΄ της ΑΚ 1520, η 
οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για 
πολυετή χρονική διάρκεια. Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς 
εφαρμογής στην πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του τέκνου, ως  έννοιας αόριστης, η οποία 
εξειδικεύεται από τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:33 | καρακω μπιλις ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 
Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα 
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επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των 
γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός 
από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά 
στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το 
άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 
ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. 
Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 
ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 
εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής 
άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:19 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
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δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:13 | Κουσογλου Αβραάμ1 Υποχρεωτική διαμονή τουλάχιστον στο 1/3του έτους στον άλλο 
γονέα. 2 ελευθερυ επικοινωνία με όλα τα οπτικάκουστικα ξέχασαν πατέρας θέλω να δω το παιδί μου όχι σαν 
θεατής 
 
1 Απριλίου 2021, 13:37 | feotoka ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να 
τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
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αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται. από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:17 | Panagiotis tas ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
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εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
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Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:08 | polit alexΣ ΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ 
Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ . Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης  ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ . Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:11 | alepo ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
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Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να 
τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις 
για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και 
τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
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όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:51 | Γεώργιος ΒαλάσηςΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:16 | takista ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να 
τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
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ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
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γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:29 | ΜΑΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
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ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:10 | Σταύρος Πασάλογλου Επιπροσθέτως της επικοινωνίας εκ του σύνεγγυς, να θεσπιστεί 
και το δικαίωμα των παιδιών να επικοινωνούν καθημερινά μέσω internet, με εικόνα, με τους γονείς τους. Στην 
εποχή της τεχνολογίας και της τηλεκπαίδευσης, είναι απλό, βασικό αλλά και απολύτως ουσιαστικό να μπορείς να 
δεις το πρόσωπο του παιδιού σου, μέχρι να έρθει η μέρα που θα είναι μαζί σου 
 
1 Απριλίου 2021, 13:18 | mixalhschios ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην 
κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να 
τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
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του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και  διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. αρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
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γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:53 | ΓΕΡΟΣΤΑ 77 ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
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δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:58 | Γεωργία Ατζέμογλου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
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1 Απριλίου 2021, 13:33 | STDPOL ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:17 | ΠΟΛΙΤΗ 92 ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 



3608 
 

πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:58 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – 
ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
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συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:05 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝOS KOYMPAROS ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
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Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:24 | Δημητρα.Π Το συμφέρον του παιδιού είναι να είναι με τη μάνα του. Το προφίλ της 
«ΑΠΟΞΕΝΩΤΡΙΑΣ» μάνας που θέλουν να περάσουν δεν είναι τίποτα άλλο απο ένα ΑΛΛΟΘΙ για να πάρουν τα παιδιά 
από τις μανάδες, έχοντας ωστόσο ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΑΛΑ ΜΠΡΑΤΣΕΤΑ, ωστε αυτα να μεγαλώσουν με τις 
ενεργές γιαγιαδες. Τα ίδια έκαναν και με τα δημόσια νοσοκομεία και την Παιδεία βρήκαν το άλλοθι οτι δεν ειναι 
αποτελεσματικα. Τα ίδια θα κάνουν και με τους Δικαστές. Ειναι σαφες οτι τους απαξιώνουν. Θέλουν να τα φερουν 
ΟΛΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ και να τους επιμορφωσουν κατα το δοκουν για να βγαζουν τις επιθυμητες αποφασεις, 
εχοντας φροντισει να φιμωσουν τα παιδια. Χωρια που θα σε έχουν γονατισμένη να απολογείσαι ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ 
και αν το παιδι δεν τους αντεχει – γιατι τοξικους ανθρωπους δεν αντεχει ΚΑΝΕΝΑΣ – θα σου παιρνουν την 
επιμέλεια, δεδομενου οτι η τοξικοτητα δεν θα αποδεικνυεται ενω η αποξενωση θα αποδεικνυεται!!!!!! 
ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ !!!!!!!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΟΣΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ 
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 
ΣΟΙ ΤΟΥΣ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 13:48 | Κατερινα Το συμφέρον του παιδιού είναι να είναι με τη μάνα του. Το προφίλ της 
«ΑΠΟΞΕΝΩΤΡΙΑΣ» μάνας που θέλουν να περάσουν δεν είναι τίποτα άλλο απο ένα ΑΛΛΟΘΙ για να πάρουν τα παιδιά 
από τις μανάδες, έχοντας ωστόσο ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΑΛΑ ΜΠΡΑΤΣΕΤΑ, ωστε αυτα να μεγαλώσουν με τις 
ενεργές γιαγιαδες. Τα ίδια έκαναν και με τα δημόσια νοσοκομεία και την Παιδεία βρήκαν το άλλοθι οτι δεν ειναι 
αποτελεσματικα. Τα ίδια θα κάνουν και με τους Δικαστές. Ειναι σαφες οτι τους απαξιώνουν. Θέλουν να τα φερουν 
ΟΛΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ και να τους επιμορφωσουν κατα το δοκουν για να βγαζουν τις επιθυμητες αποφασεις, 
εχοντας φροντισει να φιμωσουν τα παιδια. Χωρια που θα σε έχουν γονατισμένη να απολογείσαι ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ 
και αν το παιδι δεν τους αντεχει – γιατι τοξικους ανθρωπους δεν αντεχει ΚΑΝΕΝΑΣ – θα σου παιρνουν την 
επιμέλεια, δεδομενου οτι η τοξικοτητα δεν θα αποδεικνυεται ενω η αποξενωση θα αποδεικνυεται!!!!!! 
ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ !!!!!!!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΟΣΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 
ΣΟΙ ΤΟΥΣ!!!!!!  
 
1 Απριλίου 2021, 13:46 | MEGARITIS ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην 
κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
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ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:09 | emilaki patΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ.Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην 
κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
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της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί 
ως εξής:Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ.Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα 
Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
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συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:42 | Ειρηνη Εν έτει 2021 νομοσχέδιο, το οποίο επικαλείται την Ευρωπαϊκή νοοτροπία, έχει 
ως επίκεντρο όχι το συμφέρον του παιδιού, αλλά το πως θα κατηγορηθούν οι μητέρες ως αποξενώτριες, ώστε τα 
παιδιά να μεγαλώσουν με επιμελήτριες τις ενεργές μαμάδες των μπαμπάδων. Στη Σουηδία τα παιδιά 18 χρονών 
φεύγουν από το σπίτι των γονιών και εδώ συζητάμε ποιο είναι το συμφέρον των γιαγιάδων, των παππούδων, των 
θείων και όλου του σογιού! Αρκεί στα παιδιά να μην έχει επιμέλεια η «αποξενώτρια» μάνα που τα γέννησε! Και 
μου θέλετε και Ευρώπη! 
 
1 Απριλίου 2021, 13:29 | manolis ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθί σταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ .Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να 
τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:18 | Παναγιωτα Εν έτει 2021 νομοσχέδιο, το οποίο επικαλείται την Ευρωπαϊκή νοοτροπία, 
έχει ως επίκεντρο όχι το συμφέρον του παιδιού, αλλά το πως θα κατηγορηθούν οι μητέρες ως αποξενώτριες, ώστε 
τα παιδιά να μεγαλώσουν με επιμελήτριες τις ενεργές μαμάδες των μπαμπάδων. Στη Σουηδία τα παιδιά 18 χρονών 
φεύγουν από το σπίτι των γονιών και εδώ συζητάμε ποιο είναι το συμφέρον των γιαγιάδων, των παππούδων, των 
θείων και όλου του σογιού! Αρκεί στα παιδιά να μην έχει επιμέλεια η «αποξενώτρια» μάνα που τα γέννησε! Και 
μου θέλετε και Ευρώπη! 
 
1 Απριλίου 2021, 13:43 | polithΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
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επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ . Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να 
τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
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επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
 
1 Απριλίου 2021, 13:49 | ΑΛΕΞ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
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ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:06 | Σορολή Έφη1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα. 
2. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. 
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1 Απριλίου 2021, 13:20 | Νικόλαος Βαβαρινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:42 | ΣΤΕΛΙΟΣ 77 ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
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συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ . Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 13:02 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
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επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ . Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:33 | EYGENIA ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
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γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:20 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
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και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. 
Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς 
της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της 
επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι κακοποίηση των παιδιών) . ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι 
διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ1 Απριλίου 2021, 
13:02 | dimi zaraΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως 
εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
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ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου . Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:33 | ΤΡΕΛΟΘΕΙΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
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επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ. Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται 
από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. 
εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να 
ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
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με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ. Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 13:17 | Αντρέας Αστρακας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
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περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:33 | ARHS Προ ημερών ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ανταποκρινόμενος στην αποστολή του, 
αποστολή που επιτάσσει την πάταξη της γονεικής αποξένωσης, χωρίς ψευδοδιαχωρισμούς σε μητέρα & πατέρα, 
ως είναι γνωστό η γονεική αποξένωση βασανίζει και γυναίκες και άντρες, προέβη σε ενημέρωση προς τον 
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επίτροπο Δικαιοσύνης της Ε.Ε«ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Η εκ μέρους της 
Ελληνικής Κυβέρνησης προσπάθεια συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τα κοινωνικά δικαιώματα οδηγεί σε ακόμα περισσότερη παραβίασή τους. Σας είναι γνωστό ότι στην Ελληνική 
Δημοκρατία δεν λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σε 
εφαρμογή ενός νομολογιακού εθίμου αποκλειστικής επιμέλειας, πάντα, κατά κανόνα, αφαιρείται ένας από τους 
γονείς από την ανατροφή των παιδιών του και τα μεγαλώνει αυτά ένας από τους γονείς, σχεδόν πάντα η μητέρα. 
Προσπαθώντας να εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις, τις πολιτικές των κρατικών οργανισμών και τις οδηγίες της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα την οδηγία 1158/2019, τη 18η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση, πριν από την ψήφιση από τη Βουλή, σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Στο 
όνομα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο νόμου φέρνει τους Έλληνες πολίτες σε χειρότερη θέση 
από αυτήν όπου βρίσκονται σήμερα. 

 Αντί να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα ανατρέφεται και από τους δύο γονείς στην περίπτωση διαζυγίου, 
διατηρείται η επιμέλεια κοινή στους γονείς, αλλά η φροντίδα του προσώπου1 υποχρεωτικά ex lege, πάντα, 
ασκείται από το «γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει».  Καταργείται η συναινετική, με σύμφωνο κοινής 
επιμέλειας, εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου αφού απαιτεί το νομοσχέδιο να οριστεί «γονέας με τον οποίο το 
παιδί διαμένει».  Αντί να εξομοιώνονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και αναγνωρίστηκαν, για 
τα παιδιά που π.χ. ο πατέρας ζήτησε να γίνουν εξετάσεις DNA συνεχίζει μόνον η μητέρα τους να τα ανατρέφει.  
Αντί ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, ο «γονέας με 
τον οποίο το παιδί διαμένει» μόνος καθορίζει τον τόπο κατοικίας του παιδιού και μόνο για τη μεταβολή του, 
αφότου ο ένας τον καθορίσει, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο γονέων.  Αντί για ανατροφή και από τους δύο 
γονείς, προβλέπεται η επικοινωνία με τον δευτερεύοντα γονέα.  Αντί να έχουν ίσες διανυκτερεύσεις με ελάχιστο 
το 35 % με κάθε γονέα, προβλέπεται κατά τεκμήριο το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας με τον ένα γονέα. 
Πρακτικά αυτό 
σημαίνει τρεις ώρες Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, δύο Σάββατα βράδυ την εβδομάδα, πέντε μέρες τις διακοπές 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δέκα μέρες το καλοκαίρι.  Χωρίς να προβλέπονται μηχανισμοί, όπως η 
εξίσου απονομή χρόνου από τη Δικαιοσύνη, τα parenting plans, οι πίνακες διατροφής τέκνων και η φιλική 
Δικαιοσύνη, προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση, που μπορεί να τη διατάξει το δικαστήριο στη μέση μιας 
δίκης αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο.Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, αντί να εφαρμοστούν οι καλές 
πρακτικές που συνιστούν διεθνείς οργανισμοί και εφαρμόζουν όλες οι χώρες, νομοθετείται μια νομολογία 
δεκαετιών, που θέλει την ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα, που θα λέγεται «αυτός που συνήθως το παιδί 
διαμένει», αντί γονέας με επιμέλεια, όπως σήμερα λέγεται. Η κατάσταση θυμίζει τις πρακτικές που οδήγησαν την 
Ελλάδα στην είσοδό της στη ζώνη του Ευρώ. Αντί να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά στάνταρ, νομιμοποιούνται 
αποκλίνουσες εσωτερικές πρακτικές, δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, χορηγούνται ψευδή στοιχεία. Μόνο 
που το τίμημα στην περίπτωση αυτή είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου γονέων και κυρίως του 
παιδιού. Οι διεθνείς συμβάσεις συνάπτονται για να εφαρμοστούν πραγματικά και όχι προσχηματικά. 
Παρακαλούμε για τη προσοχή και τις ενέργειές σας.Η εκ μέρους σας έκφραση γνώμης κατά πόσο η επικείμενη 
νομοθετική αλλαγή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης καθώς και με τις διεθνείς συμβάσεις 
είναι κρίσιμη. Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – Σύλλογος «Συνεπιμέλεια»» 
Δυστυχώς ο Σύλλογος είχε πιστέψει τα λόγια ενός συντεχνίτη Υπουργού και μίας κυβέρνησης που είχoyν 
μετατρέψει τον αποπρονατολισμό των Ελλήνων σε εθνικό σπόρ.Αυτό αποκαλύφθηκε γρήγορα και καλούμαστε 
μετα απο 2 χρόνια να κάνουμε ότι δεν γνωρίζαμε τι θα εφερνε ο Κος Τσιάρας και ότι κάποιοι έπεσαν απο τα 
σύννεφα.Επειδή οι ανακρίβειες αυτής της κυβέρνησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΜΌ προτείνω ο σύλλογος να προσβάλει 
τις εγκληματικές διατάξεις της Κυβέρνησης στον ΟΗΕ. Το αυτό να γίνει άμεσα.Τα δύο χρόνια Τσιάρα δεν πρέπει 
να μας κάνουν να ξεχνάμε οτι αυτός ο Κύριος παραβάινει καθ ‘εξιν το διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο ατιμωρητί. Να 
ζητήσουμε να παραπεμφθεί για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Αμεσες καταγγελίες σε όλα τα Διεθνή όργανα με το 
ΟΝΟΜΑ του επάνω. ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ 
ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ.Θυμίζω την κατάληξη Κοντονή Παρασκευόπουλου Καλογήρου, 
πλέον όμως δεν μας αρκεί μόνο να εξαφανιστεί απο το πολιτικό προσκήνιο ο Κος ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΣΙΑΡΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
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1 Απριλίου 2021, 12:26 | ΜΗΤΕΡΑ Εν έτει 2021 Νομοσχέδιο, το οποίο αυτόεπικαλείται εκσυγχρονισμός και δήθεν 
Ευρωπαϊκής νοοτροπίας, έχει ως επίκεντρο όχι το συμφέρον του παιδιού, αλλά το πως θα κατηγορηθούν οι 
μητέρες ως αποξενώτριες, ώστε τα παιδιά να μεγαλώσουν με επιμελήτριες τις ενεργές μαμάδες των μπαμπάδων. 
Στη Σουηδία τα παιδιά 18 χρονών φεύγουν από το σπίτι των γονιών και εδώ συζητάμε ποιο είναι το συμφέρον των 
γιαγιάδων, των παππούδων, των θείων, των τεταρτοξέδελφων και όλου του σογιού! Αρκεί στα παιδιά να μην έχει 
επιμέλεια η «αποξενώτρια» μάνα που τα γέννησε! Και μου θέλετε και Ευρώπη!1 Απριλίου 2021, 12:52 | ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 
3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:53 | Μαρία Ταμιωλάκη Γιατί δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η ηλικία του παιδιού? Πως 
προστατεύεται το νεογνό ή το βρέφος- θηλάζον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων- από την τεκμηρίωση της 
επικοινωνίας και της καλής γονικής μέριμνας που μπορεί να εγείρει παράλογες αξιώσεις από την πλευρά του 
πατέρα , αλλά και όλης της οικογένειας του, αφού και αυτή τοποθετείται από το νομοσχέδιο ως έχουσα ανάγκη 
προστασίας Νομίζω πως αυτό το νομοθέτημα , σε αντίθεση με το προυπάρχων κλείνει το μάτι προς κάποια 
συγκεκριμένη πλευρά, πάντως όχι αυτήν του παιδιού. Να εξετάσετε την πλήρη αναμόρφωση ή την συνολική 
απόσυρση του 
 
1 Απριλίου 2021, 12:09 | Κολόκας Γεώργιος1.Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. 2.Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός 
ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας 
για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), 
εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να 
διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
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επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη 
δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι 
συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:09 | Εφη Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
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ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:03 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
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Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
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παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:38 | Κυριάκος Αυγερινός ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:45 | Αυγουστής Βιντζιλέος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:10 | Ελισάβετ Βιεννά Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:55 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ???όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ  
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1 Απριλίου 2021, 12:46 | Δημήτρης Βερύκιος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:16 | Ξενοφών Βενιός Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:50 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που 
ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
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ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:41 | Γρηγόρης Βεκιαρέλης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 12:07 | Αντώνιος ΒασιλόπουλοςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 12:13 | Βασίλειος ΒασιλείουΆρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 12:59 | Αναστασία 
ΣιώμουΠρόσφατα κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ η περίπτωση ενος γονέα στρατιωτικού στο επάγγελμα, ο οποίος βίαζε 
τον 5χρονο γιο του από την ηλικία των 2 ετών, κάθε φορά που ήταν η σειρά του να έχει το παιδί στο σπιτι του. Στο 
βιασμό του παιδιού συμμετείχαν και οι 2 επισης στρατιωτικοί αδερφοί του γονέα. Προφανώς και εκβιάζανε το 
παιδί δημιουργώντας του τρόμο ωστε να μη μιλήσει αυτα τα 3 ολόκληρα χρόνια. Το θέμα παραπέμφθηκε στο 
στρατοδικίο. Μεχρι να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση για το βιασμό το παιδιού, σύμφωνα με το νεο νομοσχέδιο 
σας, το ανεπανόρθωτα κατα τη γνώμη μου τραυματισμένο αυτό παιδάκι θα πρέπει να συνεχίσει να μένει με το 
βιαστή γονέα του για χρόνια. Καταδικάζετε παιδιά σε διάλυση της ζωής τους. Καμία προστασία δεν φαίνεται να 
υπάρχει υπέρ των παιδιών σ αυτο το νομοσχέδιο. Έχετε κάνει τα δικαιώματα των ενήλικων και υπέυθυνων για τις 
επιλογές τους γονέων πιο σημαντικά από αυτά των ανήλικων παιδιών που καμία ευθύνη δε φέρουν για την 
οικογενειακή τους κατάσταση. Παραλογισμός και αδικία. Ως πολίτης αυτής της χώρας απαιτώ να πάρετε πίσω το 
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νομοσχέδιο.1 Απριλίου 2021, 12:46 | ΜΠρέπει να γίνει αφαίρεση του «Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου.» από το Άρθρο 13, 
παράγραφος 2.Για τους εξής λόγους: Α) Αυτή η πρόβλεψη αφορά τρίτους, όχι γονείς, και είναι εκτός του σκοπού 
όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 : «Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της 
ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι 
αυτού»Β)Αυτός ο όρος αντιτίθεται του πνεύματος της συνύπαρξης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εάν ένας 
τρίτος δεν έχει υποχρεώσεις προς το τέκνο, δεν είναι ανάλογο ή δίκαιο να έχει οποιαδήποτε δικαιώματα για το 
τέκνο.Για παράδειγμα, ακόμη και οι ανιόντες που έχουν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο δικαίωμα επικοινωνίας ,εν 
δυνάμει μπορεί να έχουν υποχρεώσεις ,και πολύ συγκεκριμένα, οικονομικής παροχής στο παιδί.Ένας τρίτος, ποτέ 
δε θα έχει κάποια υποχρέωση απέναντι στο παιδί. Εξ’ ου και πρέπει να στερείται του δικαιώματος να απαιτήσει 
επικοινωνία. Ένα τέτοιο δικαίωμα διακινδυνεύει να εγείρει πολυδάπανες διαδικασίες σε βάρος του γονέα/των 
γονέων, που έχει ήδη την οικονομική ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού, ή/και να εμπλέξει τον γονέα/τους 
γονείς σε πολυδάπανες δικαστικές διαδικασίες.Γ) Αυτή η πρόβλεψη μπορεί να γίνει μοχλός άσκησης πίεσης και 
εκβιασμών σε βάρος εκείνων που έχουν την επιμέλεια και την ευθύνη, δυσχεραίνοντας το έργο τους αλλά και 
οδηγώντας τους ,σε κάποιες περιπτώσεις, σε οικονομική ή ψυχολογική εξαθλίωση. Εξαθλίωση η οποία 
ενδεχομένως να προκλήθηκε και από μη ανάληψη ευθυνών από τους ίδιους τους τρίτους που διεκδικούν 
επικοινωνία βάση μιας κοινωνικοσυναισθηματικης σχέσης. Για παράδειγμα, βιολογικούς πατέρες που ουδέποτε 
αναγνώρισαν τα παιδιά αλλά επιθυμούν να αναγνωρίζονται ως «πατέρες» και διεκδικούν επικοινωνία σε βάρος 
φτωχών μητέρων, που έχουν αναλάβει πλήρως τα έξοδα ανατροφής του τέκνου,και που για ίσως οικονομικούς 
λόγους ποτέ δεν επιδίωξαν την αναγνώριση.Δ) Η κοινωνικοσυναισθηματικη σχέση μπορεί να έχει δημιουργηθεί 
πλασματικά ή κατόπιν καθοδήγησης και υποβολής του τέκνου, ή με δόλο ή και υστεροβουλία, καθώς δε «κοστίζει» 
κάτι να πλάσει κάποιος μια λανθασμένη εντύπωση στο νεαρό τέκνο ότι είναι πχ πατέρας του ή οικογένεια του, αν 
είναι μόνο στα λόγια. Αντιθέτως, το μελλοντικό όφελος του φερόμενου κοινονικοσυναισθηματικα οικογενειακού 
μέλους είναι ενδεχομένως μεγάλο από την ενδεχόμενη αίσθηση ευθύνης που θα έχει το τέκνο για 
εκείνον/εκείνη.Επίσης, δεν αποκλείεται, η επικοινωνία ενός τρίτου με ένα τέκνο, που διασφαλίζεται από τον τρίτο 
μόνο με μια άτυπη κοινωνικοσυναισθηματικη σχέση και χωρίς κόστος και δέσμευση, μπορεί να αποσκοπεί σε 
πολλά άλλα εις βάρος των γονέων και παρά το συμφέρον του τέκνου.Ε) Η δυνατότητα που δίνεται σε τρίτους 
επίσης μειώνει το δικαίωμα του γονέα/των γονέων σε ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Καθώς εκείνος που θα τη 
διεκδικήσει είναι τρίτος, μη έχοντας νομική σχέση οικογενειακής φύσης με το τέκνο, η διεκδίκηση είναι από μόνη 
της καταχρηστική.Ζ) Επιπλέον, ενδεχομένως θέτει σε κίνδυνο ότι οι γονείς θα δέχονται δικαστικές διεκδικήσεις 
για επικοινωνία από απεριόριστο αριθμό τρίτων που θεωρούν πως έχουν κοινονικοσυναισθηματικη σχέση 
οικογενειακού χαρακτήρα με ένα τέκνο.Η)Η πρόβλεψη αυτή μόνο τους φυγόπονους ή άλλους επιτήδειους εν τέλει 
θα εξυπηρετήσει, προκαλώντας πρόσθετο βάρος στους γονείς να προσαρμόζουν την ιδιωτική και οικογενειακή 
τους ζωή για επικοινωνία με τρίτους σε μια καθημερινότητα ήδη βεβαρημένη χρονικά από υποχρεώσεις.Θ) Η 
ενδεχόμενη παρέμβαση στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή από τρίτους θα είναι και αθροιστική της παρέμβασης 
που μπορεί να υπάρχει ήδη από ανιόντες. Με αποτέλεσμα να δίνονται πολλά δικαιώματα επικοινωνίας σε άτομα 
που δεν είναι γονείς. Αυτό μόνο ωφέλιμο δε θα είναι για τη καθημερινότητα του τέκνου και της ανάπτυξη της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, που δύναται, με την προαναφερόμενη πρόβλεψη, να κατακερματιστεί σε 
επαφές με ανιόντες και διάφορους τρίτους.Επιπλέον, με τόσους να έχουν δικαίωμα σε επικοινωνία, το πιθανότερο 
είναι ότι θα επέλθει σύγχυση στην ψυχή και στην κοινωνική ζωή του τέκνου.Ι) Εφόσον δίνονται δικαιώματα στους 
γονείς και στους ανιόντες για επικοινωνία, αυτό το δικαίωμα επικοινωνίας σε τρίτους είναι πλεονασμός με όλες 
τις προαναφερθείσες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:14 | Γιώργος Ζαχαριάδης Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού 
κατά τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. η γονική μέριμνα δεν αποτελεί 
διαιρετό μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ.. 
η ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την 
πρακτική, στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι 
δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες 
και ώρες ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. 
Γεννώνται, εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος 
περιλαμβάνει ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου 
του και οι ώρες των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις 
αόριστες μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη 
του άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά 
διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν για παράδειγμα ως βάση για τον 
παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου (7 
μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 14.00 
έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες του χρόνου. 
Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 
=168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 
40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, 
εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται 
ανάλογα. Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του 
γονέα με το καθένα διαφοροποιείται. Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για ζήτημα μη οικονομικό. 
Πιο λογικό θα ήταν ενα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. Μαθηματικά τεκμήρια δεν 
ταιριάζουν με την ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων και καταλήγουν σε αντίθετα 
αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα . Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το ζήτημα του ‘’ χρόνου’’ Εάν 
δεν αναφέρεται στο συνολικό ελεύθερο χρόνο αλλά αναφορά το συνολικό χρόνο ( δηλαδή το 24ωρο )τότε είναι 
προφανώς ρύθμιση ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν μπορεί να επικοινωνεί με τα 
παιδιά του 8 ώρες την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο να 
μάθουν ξένες γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές δραστηριότητες και βεβαίως να μη 
στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη αποτελεί λογικό άτοπο. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:14 | Παναγιώτης Λάμπρου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:27 | Σταύρος Πασάλογλου1. Πρέπει να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι το 1/2 του 
συνολικού ετήσιου χρόνου είναι το τεκμήριο επικοινωνίας με τον κάθε γονέα και το 1/3 το απόλυτο ελάχιστο, 
εκτός και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των γονέων ή συντρέχουν νομικοί λόγοι .2. Να αποτυπωθεί 
με απόλυτη σαφήνεια ότι αυτό αφορά και στους γονείς που μένουν εξ’ανάγκης σε διαφορετικές πόλεις: σε αυτές 
τις περιπτώσεις το 1/3 του συνολικού ετήσιου χρόνου επικοινωνίας να είναι και πάλι το απόλυτο ελάχιστο, εκτός 
και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των γονέων ή συντρέχουν νομικοί λόγοι 3. Να θεσπιστούν με το 
Νόμο αυτό πρότυπα εφαρμογής του 1/2 σε ίδια πόλη και του 1/3 σε διαφορετική πόλη κοντινή ή του 1/3 σε 
διαφορετική πόλη μακρινή (προτεινόμενα ημερολόγια επικοινωνίας). Αυτά τα πρότυπα να έχουν εφαρμογή 
άμεσα κατά τη διαμεσολάβηση και στα δικαστήρια. 4. Να γίνει κάθε προσπάθεια οι ρυθμίσεις του Νόμου να είναι 
σαφέστατες, ώστε να μην επαφίενται στην ερμηνεία / βούληση του κάθε δικαστή. Αλλιώς δεν θα προκύψει καμία 
ουσιαστική μεταρρύθμιση, αλλά μόνο προφάσεις για να διατηρηθεί η ίδια χρόνια παθογένεια1 Απριλίου 2021, 
12:44 | Καλλιοπη κουνανηΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 



3643 
 

ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:31 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟΝτρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… 
και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. 
Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 12:44 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ . Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 να τροποποιηθεί ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
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γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
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οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:03 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. 
Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 
αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η 
χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα 
ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή 
θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν 
τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση 
διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί ως εξής: 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. 
Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:31 | daffy13 ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται 
στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό 
επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. 
Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 να τροποποιηθεί 
ως εξής: Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
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Αντικατάσταση τίτλου και άρθρ του 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση 
του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής: 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και 
ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 11:36 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:36 | Αθανασιος ΛουλουδαςΆρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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1 Απριλίου 2021, 11:03 | Βαγγέλης Καλαϊτζάκης Το άρθρο χρειάζεται ριζικη αναμόρφωση προκειμένου αφενός 
να διασφαλίζεται ο ελάχιστος χρόνος ανατροφής του τέκνου με τον κάθε ένα κατάλληλο και πρόθυμο γονέα ώστε 
να μην συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο δικαστηριακής διαμάχης, αφετέρου να διασφαλιστεί η νομική ισότητα 
των γονέων στην ανατροφή του παιδιού, διασφαλίζοντας τον στόχο της νομοθέτησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει 
το δικαίωμα επικοινωνίας να προσδιοριστεί πρωτίστως ως δικαίωμα του τέκνου (βλ. Διεθνής Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Παιδιού αρ.7, 8, 18, 93) και να είναι υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το 
δικαίωμα αυτό. Επίσης, το τεκμήριο του ενός τρίτου του συνολικού χρόνου θα πρέπει να ενισχυθεί και να 
καθίσταται μαχητό μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας του γονέα ή επιθυμίας του τελευταίου 
για λιγότερο χρόνο ανατροφής. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:39 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΔΙΑ ΤΟΥΣ! ΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
 
1 Απριλίου 2021, 11:58 | Γιάννης Βασιλάκης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:29 | Νικήτας Βαρσαμάς Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:07 | ΣΠΥΡΙΔΆΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΊσος χρόνος και με τους δύο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία 
αυτό απαιτεί τό συμφέρον του παιδιού  
 
1 Απριλίου 2021, 11:52 | Εριφύλη Βαρβαρέλη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
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ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:32 | ΓΙΩΡΓΟΣ για είναι δίκαιο το νομοσχέδιο θα πρέπει να περιχέει το παρακάτω 
τρίπτυχο1.συνεπιμελεια 2.ισος χρόνος ανατροφής 3.εναλλασομενη κατοικίαθα πρέπει να είναι μέλημα το 
συμφέρον του παιδιού. 
και το παιδί εχει δυο γονείς.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:22 | Χαράλαμπος Βαλοδήμος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:56 | Γεώργιος Βαλάσης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:21 | Ιωάννης ΒαζούραςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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1 Απριλίου 2021, 11:18 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
 
1 Απριλίου 2021, 11:54 | Ζωή ΒαβρίτσαΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:27 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
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ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:35 | Γεωργία ΑτζέμογλουΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:01 | Παύλος Ασλανίδης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:31 | ΑΤΟ προτεινόμενος νόμος δεν προστατεύει τις γυναίκες μητέρες εργαζόμενες που 
μεγαλώνουν μονες το παιδί τους χωρίς καμια βοήθεια απο τον πατέρα ο οποίος της εκβιάζει ψυχολογικά μέσω 
του παιδιού. 
Αυτές οι γυναίκες που δουλεύουν και τελικά με το 1/3 δε θα βλέπουν το παιδί τους ΟΥΤΕ ένα Σαββατοκύριακο 
που θα μπορούν να του αφιερώσουν ποιοτικό χρόνο. Αλλά θα είναι στον πατέρα ο οποίος όχι μόνο κρύβεται πίσω 
από την δήθεν ανεργία του αλλά και από αδυναμία του να προσφέρει ηρεμία στο παιδί και τη μητέρα που το 
μεγαλώνει. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:54 | Φωτης Ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
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αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:53 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 
(…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 

των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ 
‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 
1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια  μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
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1 Απριλίου 2021, 11:45 | Αθανάσιος ΖέρβαςΟι αλλαγές που χρειάζονται στο νομοσχέδιο είναι οι κάτωθι. Φέρτε 

ισότητα κ συνεπιμελεια στην Ελλάδα➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 
1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 

(…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονης́ του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα1 Απριλίου 2021, 11:55 | Παναγιώτα 
ΔιακοστεργάκηΆρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με 
αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. 
Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός 
ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας 
για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), 
εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να 
διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
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επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη 
δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι 
συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:02 | Στέλλα Δημητριάδου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:29 | ΜΠΑΜΠΑΣ Αναφέρετε μέσα στο νομοσχέδιο, κάποιους λόγους κακής άσκησης 
επιμέλειας, οι οποίοι θα επισύρουν μέχρι και αφαίρεση γονικής μέριμνας. Διαβάζοντας αυτούς τους 6 λόγους, 
βλέπουμε μεταξύ άλλων ότι θα λαμβάνεται υπόψη η προγενέστερη συμπεριφορά προς τον άλλον γονέα…. 
Θεωρούμε λοιπόν οτι μας κοροϊδεύετε!! Εδώ υπάρχουν πατεράδες που δεν εχουν δει το παιδί τους για μήνες η 
για χρόνια, επειδή η μητέρα παραβίαζε τη δικαστική απόφαση! Εδω υπάρχουν δικαστές που γράφουν στις 
αποφάσεις οτι η μητέρα έχει παραβιάσει 50 φορές την δικαστική απόφαση….αλλα στο τελος παίρνει την 
επιμέλεια! Τις παραβιάσεις τις αντιμετωπίζουν σαν πταίσμα! Γράφετε λοιπόν, οτι αυτός θα είναι ενας λογος που 
θα επ ισύρει ΕΩΣ και αφαίρεσης γονικής μέριμνας…. 
Από που θα ξεκινάει η επίπτωση που θα έχει αυτός ο γονέας, δεν γνωρίζετε;; Απο το να απειληθεί η μαμα με ποινή 
φυλάκισης, εαν το ξανα κάνει! Όπου και αυτό, δεν γινεται αυτεπάγγελτα, αλλα μετα απο δικαστήριο και τρεχα 
πάλι εσύ δολιε πατέρα…. Δηλαδή, θα παει καποιος να παραβιασει το νόμο, πχ να κλέψει 50 φορές ενα σουπερ 
μαρκετ και ο δικαστής θα του επιβάλει ποινή, όπου θα λέει, ΑΝ το ξανα κάνεις, θα εχεις ποινή φυλάκισης;; Ποιόν 
κοροϊδεύετε;; Δεν εμπιστευόμαστε τους Δικαστές, επειδή αυτοί είναι που μας εφτασαν εδώ! Θέλετε να μας 
πείσετε οτι με μια αναμόρφωση, θα αλλάξουν μυαλό;;Σας ακουμε κυριε Υπουργε να λέτε, οτι ο Δικαστής θα μπορεί 
να φτασει μεχρι και το γενναίο 50/50…. Είναι αυτή δήλωση;; Ειναι γενναίο για εσάς το Δίκαιο και αυτονόητο;; Δεν 
αναφέρετε πουθενά ξεκάθαρα οτι ο ελάχιστος χρόνος του κάθε γονέα, θα είναι 122 εικοσιτετράωρα ανα έτος! Δεν 
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ξεχωριζετε το σχολικό έτος απο τις Διακοπές, οπου στις διακοπες ο χρόνος θα πρέπει να νομοθετηθεί 50/50 και 
κατελαχιστο στο σχολικό έτος, 12 διανυκτερεύσεις το μήνα! Υπεκφευγετε, αφήνετε παραθυράκια και δεν 
εμπιστευόμαστε ουτε την Κυβέρνηση σας πλέον! Ισότητα δεν φέρνετε! Παύει να ειναι ισότιμος πολίτης ενας 
γονιός, στην περίπτωση που απλά ο αλλος διαφωνεί! Παύει ενα παιδί να έχει το δικαίωμα να μεγαλωσει και με 
τους δυο γονείς,οταν ενας γονέας με απλη διαφωνία, του το στερεί για να τα πάρει όλα! Νομοθετειτε τη νομολογία 
και μας φέρνετε ενα νομοσχέδιο που αποτελεί, οτι και μια Δική…. Παίζουμε ενα Θέατρο οπου στο τέλος η μαμά 
θα κάνει ότι θέλει χωρις να έχει απολύτως καμία επίπτωση! Όλα αυτά, γίνονται για το χρήμα και λυπόμαστε πολύ 
που το επιτρέπει ο ίδιος ο Νόμος, εις βαρος των παιδιών να εχουν τους μπαμπαδες τους, για να μη χασουν λεφτα 
οι δικηγόροι απο τις αντιδικιες….Τίποτα λιγότερο απο το αυτονόητο! 50/50 όλα! Να δείτε μετα πως θα συναινούν 
όλοι οι γονείς και θα ρυθμίζονται όλα όμορφα και ωραία μεταξύ τους! 
 
1 Απριλίου 2021, 10:50 | Μαρια Καβαλλη Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας 
με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:11 | Σοφία Γούτα Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 10:58 | Λαμπρινή ΙωάννουΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
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καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:14 | Ταρσινος Ιωάννης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ1 Απριλίου 2021, 10:52 | ΠαναγιώτηςΗ προϋπόθεση 
αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να 
χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας 
(θυμίζουμε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το παιδί 
ενώπιον του οποίου ασκείται ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών 
διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν 
το Υπουργείο την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. 
Απόσυρση νομοσχεδίου τώρα!  
 
1 Απριλίου 2021, 10:35 | Βασιλης ΙορδανογλουΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ1 Απριλίου 2021, 10:09 | Βασιλική ΖαφείρηΗ παρ. 1 του άρθρου 
1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με 
αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:15 | Αντώνιος ΖαμπεληςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:02 | Αλίκη ΓκούφαςΆρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
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καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 10:29 | Τζαβέλλας ΕυστράτιοςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:41 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.1 Απριλίου 2021, 10:19 | ΜάχηΟι διατάξεις αυτές είναι 
βαθύτατα προβληματικές. Συγχέουν την μέριμνα (που σύμφωνα με την παρούσα νομοθετική και νομολογιακή 
πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την επιμέλεια, με αποτέλεσμα να επέρχεται κίνδυνος 
απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής της. Καθιερώνουν τεκμήρια, όπως το δικαίωμα 
επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός είναι αόριστα (ποιός είναι ο συνολικός χρόνος στη ζωή 
ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή στην προσπάθειά του να προβεί σε εξατομικευμένη 
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κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης που δικάζει. Το σημαντικότερο, οι διατάξεις αυτές 
πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά τη 
ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του γάμου. Αντίθετα, το παιδί καθίσταται 
αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις ορέξεις…) γονέων που αντιδικούν και που 
είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι χαρακτηριστικό αυτής 
της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας ακόμα και για τον γονέα 
που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση αμετάκλητη! Είναι 
αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα που ζητούν απαντήσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις και που θα βοηθούσαν 
τόσο στην ομαλή οικογενειακή ζωή των ζευγαριών, ετερόφυλων και ομόφυλων, όσο και στην ζωή των παιδιών 
που οι γονείς τους ζουν σε διάσταση. Αλήθεια: Τι πράττει η Κυβέρνηση για να υποστηρίξει το εισόδημα των γονέων 
και μονογονέων για να μπορούν να μεγαλώνουν αξιοπρεπώς το παιδί τους; Πώς ενισχύει τις κοινωνικές υπηρεσίες 
που καλούνται αν και υποστελεχωμένες να ανταποκριθούν στις παραγγελίες των εισαγγελέων ανηλίκων για την 
καταλληλότητα του περιβάλλοντος όπου διαβιούν τα παιδιά; Πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα εκτέλεσης των 
αποφάσεων, κυρίως ως προς τις περί καταβολής διατροφής διατάξεις τους; Ποια πρωτοβουλία λαμβάνει για να 
ρυθμίσει τη σχέση του παιδιού με τον μη βιολογικό γονέα του στις μη ετεροκανονικές οικογένειες; Πώς 
υποστηρίζει τους δικαστές στο έργο τους, όταν καλούνται να εκδικάσουν υποθέσεις οικογενειακής φύσης;Αντί να 
επικεντρωθεί η Κυβέρνηση λοιπόν στις παραπάνω διαγνωσμένες ανάγκες, εισάγει «τιμωρητικές» διατάξεις για 
τους γονείς που είτε δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος επικοινωνίας, δεν καταβάλλουν υπαιτίως τη διατροφή 
του τέκνου ή δεν διασφαλίζουν την καλή σχέση του παιδιού με τους συγγενείς του έτερου γονέα.Προφανώς 
τέτοιες συμπεριφορές απαντώνται και έχουν κατά τεκμήριο αρνητική επίπτωση στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. 
Είναι όμως η απάντηση σε αυτό, η απώλεια της γονικής μέριμνας, δηλαδή το να καταστεί ένα παιδί «ορφανό»; 
Προφανώς επιλέγει η κυβέρνηση να δαπανήσει χρήματα στους συμβούλους/στις εταιρείες συμβούλων που θα 
αναλάβουν την επιμόρφωση των δικαστών, παρά στην ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για να υποστηρίζουν 
τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο.Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα!1 Απριλίου 2021, 10:39 | Φώτιος ΕυγενικόςΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:59 | Βασίλης Ευαγγελοπουλος Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 10:19 | Άννα Γκούγκου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
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μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 10:17 | 
Νικολέτα ΕπισκόπουΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, 
κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και 
επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 10:08 | Μίνα Η μειονεκτική θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού τους 
από την αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια 
πραγματικότητα που οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πώς θα αποτραπεί, για 
παράδειγμα, η εργαλειοποίηση της πρόβλεψης για υποχρεωτική συναπόφαση (ή προηγούμενη ενημέρωση για 
κάθε καθημερινό ζήτημα) από τον θύτη ενδοοικογενειακής βίας (και μάλιστα ψυχολογικής για την οποία δεν θα 
υποβληθεί ποτέ μήνυση);  Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των σχέσεων του τέκνου με τους 
εν διαστάσει γονείς δεν είναι απλό, ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί «οριζόντια», με εισαγωγή τεκμηρίων ή 
«υποχρεωτικά». Η εξατομικευμένη δικαστική κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων 
δικαστών, τους οποίους θα συνεπικουρούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος τρόπος για να 
διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του παιδιού, αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των γονέων του. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:38 | Παράσχος Ελευθερίου Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 10:48 | Βελής Εϊπόγλου Θα πρέπει να αναφέρεται ως χρόνος ανατροφής και να είναι το ελάχιστο 
1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:05 | Ειρήνη ΔροσουΘα πρέπει να αναφέρεται ως χρόνος ανατροφής και να είναι το ελάχιστο 
1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα. 
 



3665 
 

1 Απριλίου 2021, 10:26 | Παναγιώτης ΔρικάκηςΘα πρέπει να αναφέρεται ως χρόνος ανατροφής και να είναι το 
ελάχιστο 1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:34 | Ανδρέας ΔρακοπουλοςΘα πρέπει να αναφέρεται ως χρόνος ανατροφής και να είναι το 
ελάχιστο 1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:28 | Γερασιμος ΔουκάκηςΘα πρέπει να αναφέρεται ως χρόνος ανατροφής και να είναι το 
ελάχιστο 1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:12 | Βασιλειος Δογανος Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας.( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : )Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.1 Απριλίου 2021, 10:23 | Βασίλης ΔιαμαντόπουλοςΆρθρο 13. Δικαίωμα 
επικοινωνίας.Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:39 | Μιχάλης Διακοστεργάκης Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο 
χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.1 Απριλίου 2021, 10:58 | Ανδρέας ΧασούνηςΑΜΕΣΗ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού 
την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή 
χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ!  
 
1 Απριλίου 2021, 10:56 | Γιάννης Δημου Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας . Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 .Προσωπική επικοινωνία .Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
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του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:13 | Λάμπρος Δημολένης Άρθρο 13 .Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.  
 
1 Απριλίου 2021, 10:23 | Ελένη Γκιόκα Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:55 | Αναστασια Δημητριου Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ1 Απριλίου 2021, 10:07 | Παναγιώτης ΔημητρελλοςΗ παρ. 1 
του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
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προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ 
ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) 
του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΒΑΣΗ1 Απριλίου 2021, 10:23 | Νέστορας ΔημάκηςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ1 Απριλίου 2021, 10:57 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΒΑΡΒΕΡΗΑν και στην παρ. 
1 εξαγγέλλεται ότι η επικοινωνία πλέον θα αποτελεί και υποχρέωση εκτός από δικαίωμα, στη συνέχεια δεν 
φαίνεται να προβλέπεται κάποια συνέπεια από τη μη τήρηση αυτής από τον γονέα με τον οποίο δεν ζει το τέκνο.Το 
τεκμήριο του 1/3 του χρόνου του παιδιού θα έχει πολύ δυσχερή εφαρμογή και θα οδηγήσει στην πράξη σε 
συνεχείς αντιδικίες. Ποιος χρόνος θα υπολογίζεται και σε ποια βάση; Ο χρόνος που το τέκνο βρίσκεται στο σχολείο 
ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες ή κοιμάται ή βλέπει φίλους του, θα προσμετράται ή όχι; ο χρόνος θα 
υπολογίζεται σε ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία ή ακόμη και σε ημερήσια βάση; Όπως φαίνεται και από τη θλιβερή 
συλλογή copy/paste σχολίων στην παρούσα διαβούλευση, οι γονείς με τους οποίους δε διαμένει το τέκνο είναι 
πρόθυμοι να αγνοήσουν τα παραπάνω και να κάνουν το παιδί τους «μπαλάκι», εγκλωβίζοντας τόσο αυτό όσο και 
τον έτερο γονέα σε μια χαώδη και ασταθή καθημερινότητα.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 που επαναλαμβάνει 
την προϋπόθεση της «αμετάκλητης» καταδίκης γονέα για την στέρηση ή τον περιορισμό της επικοινωνίας με το 
τέκνο, γεγονός που θυματοποιεί περαιτέρω και με έτι χειρότερο τρόπο επί σειρά ετών τόσο το τέκνο όσο και τον 
γονέα με τον οποίο αυτό διαμένει, οι οποίοι θα είναι είτε υποχρεωμένοι να ανέχονται και επικοινωνούν σε 
σταθερή βάση με τον θύτη τους, είτε να κινδυνεύσει ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου να την χάσει, 
εφόσον αρνείται ο ίδιος ή το τέκνο να επικοινωνεί με τον θύτη.1 Απριλίου 2021, 10:43 | Ανέστης ΔερματηςΗ παρ. 
1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ1 Απριλίου 2021, 10:07 | Μαρία2. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΪΤΑΙ ΕΝΑΛΑΞ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ, ΔΛΔ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ1 Απριλίου 2021, 10:58 | Δημητριος ΔελώναςΗ παρ. 1 του άρθρου 
1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με 
αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ1 
Απριλίου 2021, 10:13 | Γιώργος ΔεληγιάννηςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
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τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ1 Απριλίου 2021, 10:22 | Κυριακος ΔεδεςΗ παρ. 1 του άρθρου 
1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με 
αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:21 | Φωτεινη Γιαννωτα Άρθρο 13 . Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:18 | Αντωνία Δαρτζέντα Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ.  
 
1 Απριλίου 2021, 10:17 | Κωνσταντίνα Γιάννου Άρθρο 13 . Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
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και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 10:36 | Γιάννης ΔανιηλίδηςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:45 | Αθανασιος ΔαμιγοςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:03 | Άγγελος Δακουτρος Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:37 | Γεωργιος Γιαννακης Άρθρο 13 . Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
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του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 10:09 | 
Σάββας ΓυμνόπουλοςΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, 
κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και 
επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:46 | ActionAid Αναφορικά με την αμετάκλητη καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ως 
προϋπόθεσης για τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της επικοινωνίας παρατηρούμε τα εξής: Η προσφυγή στη 
δικαιοσύνη για επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί ένα βήμα που απαιτεί χρόνο και οικονομικούς πόρους 
που συχνά δεν είναι διαθέσιμοι. Η κοινή συμβίωση με δράστες ενδοοικογενειακής βίας καθιστά επιτακτική πρώτα 
την διαφυγή από το κακοποιητικό περιβάλλον και στη συνέχεια τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων (νομικών 
και μη) για την προστασία των επιζωσών και των τέκνων τους. Οι καθυστερήσεις του ελληνικού συστήματος 
απονομής δικαιοσύνης οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις στην επαφή του τέκνου με κάποιον κακοποιητικό γονέα 
και στην περαιτέρω έκθεση του παιδιού αυτού/ των παιδιών αυτών σε κίνδυνο. Πέρα από τις συνήθεις 
καθυστερήσεις, οι αναστολές των δικαστικών εργασιών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης 
της πανδημίας COVID-19 σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, 
επιβεβαιώνουν την ανάγκη για την παροχή της αμεσότερης δυνατής υποστήριξης. Λαμβάνοντας υπόψιν τα 
προβλεπόμενα από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, 
η προστασία που προϋποθέτει την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης είναι εξαιρετικά 
αποδυναμωμένη και σε πολλές περιπτώσεις θα είναι ανύπαρκτη. Μάλιστα, η προτεινόμενη διάταξη έρχεται σε 
αντίθεση με τον Ν. 3500/2006 που προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση που 
το τέκνο ή/ και ο ένας γονιός κινδυνεύει από γονέα που ασκεί βία σε βάρος του ή σε βάρος του άλλου γονέα. Δεν 
θα πρέπει να αγνοείται ότι με βάση αυτόν τον νόμο και τα παιδιά που είναι μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας 
θεωρούνται θύματα και πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη και προστασία. Λαμβανομένων υπόψιν 
των παραπάνω, η εν λόγω προϋπόθεση θα πρέπει να αποσυρθεί προκειμένου να βρίσκεται το ελληνικό πλαίσιο 
σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα που θέτουν τα οικεία νομοθετικά κείμενα. 



3671 
 

 
1 Απριλίου 2021, 10:42 | Θεόδωρος Καρτοφύλης Ο χρόνος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 50-50 και για τους 
δύο γονείςνα ξεκινάει από το 50-50 και να πηγαινει στο Ελαχιστο υποχρεωτικό 1/3Υποχρεωτικό ελάχιστος χρόνος 
επικοινωνίας για τον κάθε γονέα 1/3, λιγότερος χρόνος επικοινωνίας μονο αν δε θέλει ο γονέας.  
1 Απριλίου 2021, 10:48 | Σοφια Γιαζουτζιδου Άρθρο 13. Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 10:48 | Γιώργος Γρηγορακης Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 
1 Απριλίου 2021, 10:20 | Νανσυ Ζωιδου Αρθρο 1520 – 1.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Η αμετακλητη καταδικη θετει σε κινδυνο τη ζωη του παιδιού. Θα 
πρεπει απο την στιγμη που υπάρχει καταγγελία/ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία ή άλλο εγκλημα, να 
περιοριζεται η επικοινωνία του γονέα με το παιδί.  
 
1 Απριλίου 2021, 10:05 | Αρετη ΔερματηΆρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
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καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 10:40 | AΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Στο συγκεκριμενο εδαφιο θα πρεπει να αναφερεται 
κατηγορηματικα οτι το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 1/3 ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ..ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ 2 ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΚΟΝΤΑ…ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ..ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΖΕΙΣ 1 ΜΕΡΑ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ..ΟΤΑΝ ΕΠΙ 6.5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ 
ΕΧΑΣΑ ΛΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΠΥ ΜΟΥ..ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΧΑΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ 
ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΣΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ…1 Απριλίου 
2021, 09:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.ΓΙΑΛΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΟΤΙ ΤΟ 1/3 ΧΡΟΝΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
1/3 ΘΑ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ Η ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ, ΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ Η ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50ΧΛΜ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΤΕΚΝΟ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΩΣ 
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:13 | Ειρήνη Δαρσινου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:19 | OIKONOMOU Η ασυδοσία που παρέχεται ως δικαίωμα απο την νομοθετική και δικαστική 
εξουσία σε ψυχοσωματικά άρρωστα άτομα αποδυκνείεται και απο τα στατιστικά κακοποίησης ανηλίκων για το 
2020 από το χαμόγελο του παιδιού. 2_Στο τέλος της αναφοράς καταννοούμε οτι πλέον το υπάρχων νομολογιακό 
έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν έχει να κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα καλα ενορχηστρωμένο εγκλημα 
που αποσκοπεί ο πατέρας να μην μπορέι να επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις κακοποίησης ανηλίκων.Το 
ποσοστό μανάδων που κακοποιούν ανήλικα είναι υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό πατεράδων. 
ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ 
ΤΟΝ ΝΟΜΟ  
 
1 Απριλίου 2021, 09:38 | Κορνηλια Δαμιανου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:52 | Παναγιωτης Δαδανας Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
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και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:59 | Διονυσία Γριτζάλη Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:57 | ΚΩΣΤΑΣ.ΦΙΛ 1/3 ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/3 ΕΙΤΕ ΘΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ,Η’ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΤΗΣ Η’ ΤΟ ΔΙΚΟΣΤΗΡΙΟ. ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ 
ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ??? ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΛΕΕΙ 
ΟΤΙ ΤΟ 1/3 ΘΑ ΤΟ ΕΧΕΙ Ο ΓΟΝΕΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΑΦΕΣ ΑΥΤΟ. 
ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η’ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΠΟ 
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ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΟΥ ΕΜΕΝΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΧΛΜ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟ 1/3 ΧΡΟΝΟ ΜΕ 
ΤΟ ΤΕΚΝΟ.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:49 | Μανος ΒεροςΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO . O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ  
 
1 Απριλίου 2021, 09:46 | Ιουλία Γεωργοπουλου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:23 | Σοφία Γεωργίου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
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ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:05 | Ιωάννης Ασημακόπουλος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:36 | Έφη Αργυράκη Δεληγιώργη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:02 | Ανέζα Αρβανιτάκη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά  το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
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1 Απριλίου 2021, 09:24 | Βασιλική Αποστολοπούλου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:46 | Κωνσταντίνος ΑποστολίδηςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:24 | ΜΗΤΕΡΑ Η ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ 
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
 
1 Απριλίου 2021, 09:13 | Νικόλαος Απέργης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:29 | Γεώργιος Αντωνόπουλος Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
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καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:59 | Ζολώτας ΑντώνιοςΗ από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ 
ίσα δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά μας. Ήδη υπάρχει εργαλιοποιηση των 
παιδιών κ αποξενωση. Η επιστήμη και η Ευρώπη τάσσεται υπέρ της συνεπιμελειας.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:48 | Χρήστος ΑντωνιάδηςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 09:51 | Απόστολος Γραμμένος Το 1/3 να είναι το ελάχιστο για κάθε γονέα και να αφορά το 
χρόνο διαμονής του παιδιού σε κάθε γονέα (διανυκτερεύσεις). 
 
1 Απριλίου 2021, 08:26 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ . ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 
ΕΝ ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ ……..  
 
1 Απριλίου 2021, 08:01 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 
1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:43 | Νικολαος Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ . Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 08:00 | Αθανασιος Μανθος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
 
 
1 Απριλίου 2021, 08:02 | Αλεξανδρος Τσανης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 



3683 
 

απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 08:22 | ΜΗΤΕΡΑΤο συμφέρον του παιδιού είναι να είναι με τη μάνα του. Το προφίλ της 
«ΑΠΟΞΕΝΩΤΡΙΑΣ» μάνας που θέλουν να περάσουν δεν είναι τίποτα άλλο απο ένα ΑΛΛΟΘΙ για να πάρουν τα παιδιά 
από τις μανάδες, έχοντας ωστόσο ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΑΛΑ ΜΠΡΑΤΣΕΤΑ, ωστε αυτα να μεγαλώσουν με τις 
ενεργές γιαγιαδες. Τα ίδια έκαναν και με τα δημόσια νοσοκομεία και την Παιδεία βρήκαν το άλλοθι οτι δεν ειναι 
αποτελεσματικα. Τα ίδια θα κάνουν και με τους Δικαστές. Ειναι σαφες οτι τους απαξιώνουν. Θέλουν να τα φερουν 
ΟΛΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ και να τους επιμορφωσουν κατα το δοκουν για να βγαζουν τις επιθυμητες αποφασεις, 
εχοντας φροντισει να φιμωσουν τα παιδια. Χωρια που θα σε έχουν γονατισμένη να απολογίσαι ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ και 
αν το παιδι δεν τους αντεχει – γιατι τοξικους ανθρωπους δεν αντεχει ΚΑΝΕΝΑΣ – θα σου παιρνουν την επιμέλεια, 
δεδομενου οτι η τοξικοτητα δεν θα αποδεικνυεται ενω η αποξενωση θα αποδεικνυεται!!! ΧΕΙΡΟΚΡΑΤΗΜΑ 
!!!ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΟΣΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ 
ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ ΤΟΥΣ!! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:21 | Λυκουργος Δομεστιχας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
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άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
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ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
1 Απριλίου 2021, 08:24 | Μαρινος Ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 08:25 | Ολγα Φραγκακη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο  
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 08:46 | Ελένη Από την μια θα αφαιρείται η γονική μέριμνα για μη τήρηση της συμφωνίας των 
γονιών και από την άλλη θα διατηρείται η επικοινωνία μέχρι να υπάρξει αμετάκλητη απόφαση για κακοποίηση. 
Βρωμάει ισότητα και συμφέρον του παιδιού το άρθρο. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:39 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ. Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ . Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:36 | Δημητρης Καμακης 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
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1 Απριλίου 2021, 08:33 | Χρήστος Γκούβερης Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με 
έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο με ισοχρονη και εναλλασσομενη κατοικια για την 
αποτροπη της γονεικης αποξενωσης και την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:01 | Χαρίκλεια Απαλάκη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:08 | Σπύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 
9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτειά καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
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1 Απριλίου 2021, 07:09 | Θοδωρής Αντύπας Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:33 | Κώστας Ανεμούδης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 07:53 | Νικος Ο όρος επικοινωνία να αναφέρεται μόνο για τους ανιόντες ή τα αδέρφια.Σε ό,τι 
αφορά τους γονείς,πρέπει να θεσπιστεί ο όρος ανατροφή.Να καθιερωθεί ο ίσος χρόνος ανατροφής και από τους 
2 γονείς,εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις βίας του γονέα προς το τέκνο.  
 
1 Απριλίου 2021, 07:19 | Ξενοφώντας Ανδρέου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 07:48 | Γεωργία ΑναστασοπούλουΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
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καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 07:14 | Βασίλης Αναστασίου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:50 | Τζαντζαρούδη Αναστασία Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:14 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα 
Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 07:36 | Κωνσταντίνος ΑμπατζηςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) 
Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το 
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δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, 
τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει 
με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 07:09 | Ιωάννης ΑμαλλοςΆρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.1 Απριλίου 2021, 07:36 | Αλκιβιάδης 
ΑλερτάςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του 
άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ 
ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) 
του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 07:14 | Δημητρα ΠαπαδοπουλουΚατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.  
 
1 Απριλίου 2021, 07:16 | Ναταλία Ζαχαριά Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:44 | Χριστίνα ΣερβετάΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 06:12 | Χριστίνα ΣερδενέΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 06:16 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 06:17 | Α. Σ.,Χ.Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 



3694 
 

και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου 
γονέα.)ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΩΡΑ! 
 
1 Απριλίου 2021, 06:15 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 03:28 | Αναστάσιος ΑργυρόςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 02:14 | Τασος Σισκος Ειναι δικαιωμα του καθε παιδιου να μεγαλωνει και με τους δυο γονεις 
του. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50. 
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1 Απριλίου 2021, 02:37 | Θεοδωρος ΜπαλτατζήςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 02:18 | Γιάννης Αρσάνογλου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 02:57 | Σωτηριος ΜπαληςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
1 Απριλίου 2021, 02:27 | Βύρων Ασημακοπουλος Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
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1 Απριλίου 2021, 02:16 | ΤΟ ΜΩΒ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Στις περιπτώσεις που ο δικαστής θα 
πρέπει να ορίσει την επιμέλεια και τους όρους επικοινωνίας με τον άλλο γονέα, ενώ υπάρχει ήδη κατατεθειμένη 
καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, θα πρέπει να υιοθετηθούν διατάξεις ανάλογες αυτών που ψηφίστηκαν στη 
Γαλλία. Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική Βουλή ψήφισε το Ν. 2020-936 με σκοπό την προστασία των θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας. Οι διατάξεις εκείνες που αφορούν την γονική μέριμνα στην περίπτωση της συζυγικής 
βίας είναι οι ακόλουθες : I – Η ρύθμιση για το κατά προτεραιότητα δικαίωμα του θύματος να μείνει στη συζυγική 
κατοικία 
Με αυτή την ρύθμιση η κατοικία δίνεται εκ του νόμου στο θύμα, δίχως να πρέπει να τη ζητήσει, εκτός από 
ιδιαίτερες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει ο δικαστής να δικαιολογήσει διεξοδικά με βάση τα πραγματικά στοιχεία 
που προκύπτουν από τη διαδικασία και τη νόμιμη βάση τους. II –Αναστολή του  δικαιώματος επικοινωνίας και 
διαμονής Εκ του νόμου αναστέλλεται προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας και το δικαίωμα επικοινωνίας 
και στέγασης του τέκνου σε περίπτωση εγκλήματος από γονέα που διαπράχθηκε κατά του προσώπου του άλλου 
γονέα από την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να χρειάζεται 
ειδική μνεία του ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή. III – Επιτηρούμενη απαγόρευση προσέγγισης του 
θύματος . Στην πολιτική διαδικασία, εφόσον έχει εκδοθεί απαγόρευση, ο δικαστής του οικογενειακού δικαστηρίου 
μπορεί να διατάξει την απαγόρευση προσέγγισης της ενάγουσας σε απόσταση μικρότερη από μια καθορισμένη 
απόσταση και, ως εκ τούτου, να διατάξει, αφού λάβει τη συναίνεση και των δύο μερών, το να φορέσουν ο καθένας 
μία κινητή ηλεκτρονική συσκευή που θα μπορεί να ενημερώνει ότι ο εναγόμενος βρίσκεται σε μια ορισμένη 
απόσταση από την ενάγουσα, μικρότερη από αυτή που καθορίζεται από την εντολή. Σε περίπτωση άρνησης του 
εναγομένου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί αυτό το μέτρο, ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων 
ειδοποιεί αμέσως τον εισαγγελέα. IV – Αναστολή δικαιωμάτων επικοινωνίας και στέγασης του τέκνου στο πλαίσιο 
ανάκρισης. Σε άλλες περιπτώσεις πλην της παραπάνω περίπτωσης ΙΙ, δηλαδή πριν την άσκηση ποινικής δίωξης, 
μπορούν ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσουν, με αιτιολογημένη απόφαση, σχετικά με την 
αναστολή του δικαιώματος που έχει το υπό εξέταση άτομο ως προς την επικοινωνία και διαμονή με το ανήλικο 
παιδί του. Πράγματι, η άσκηση των δικαιωμάτων επίσκεψης και διαμονής δεν πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για 
τον παραβάτη γονέα να ασκήσει περαιτέρω βία στο γονέα -θύμα.Μετά από είκοσι χρόνια εφαρμογής της 
Coparentalité (υποχρεωτικής συνεπιμέλειας), το κοινοβούλιο της Γαλλίας, μετά τη συζήτηση που έγινε στην 
Επιτροπή Ισότητας, τον Ιανουάριο του 2020, ψήφισε της προαναφερόμενες διατάξεις επισημαίνοντας μεταξύ 
άλλων τα εξής : 1. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια είναι συχνά για τον πρώην σύντροφο το μέσο άσκησης εξουσίας 
και συνιστά νέα μορφή άσκησης βίας στο θύμα του. 2. Το δικαίωμα επίσκεψης και φιλοξενίας των πατεράδων, 
συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και τα παιδιά μεγάλο ρίσκο. 3. Η εναλλασσόμενη άσκηση της γονεϊκότητας, θέτει 
τις γυναίκες θύματα βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους και κάποιες φορές τις εκθέτει σε αυτόν 
χωρίς καμία απολύτως ασφάλεια. 4. Μια μελέτη του 2009 από το Παρατηρητήριο Βίας του περιφερειακού 
συμβουλίου του διαμερίσματος Seine-Saint-Denis που αφορούσε 24 γυναικοκτονίες που έγιναν τη περίοδο 2005 
έως 2008, έδειξε ότι «οι μισές γυναικοκτονίες έγιναν μπροστά σε μικρά παιδιά και με αφορμή τη τακτική επίσκεψη 
και φιλοξενία του πατέρα». 
 
1 Απριλίου 2021, 02:21 | Βασιλική Αποστολοπουλου Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο 
χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:58 | Κατερινα Μπακογιαννη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
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υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
1 Απριλίου 2021, 02:53 | Κική Μπαϊρακτάρη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 01:54 | georgia Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 01:33 | Ιωάννης Μουστάκας Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί  
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
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1 Απριλίου 2021, 01:51 | Παναγιώτης Αρμούτης Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία . Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:33 | Χριστίνα Μουζη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 01:40 | katerina Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:48 | Α.Ν.Είμαι 60 χρονών . Πατέρας δυο αγοριών, στην προεφηβική ηλικία. 
Περιθώρια να φτιάξω νέα οικογένεια δεν έχω, ότι έχω και δεν έχω είναι αυτά τα παιδιά .Τα παιδιά με τα 
περισσότερα προβλήματα στα σχολεία, απ όπου μπορώ να ξέρω είναι παιδιά χωρισμένων γονέων, με μη 
‘’πολιτισμένο’’ διαζύγιο. Άρα ο προηγούμενος νόμος μάλλον έχει αποτύχει.Διαβάζοντας το νομοσχέδιο που έχει 
κατατεθεί για διαβούλευση και αν κατάλαβα καλά, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Νομοθέτη.Ποιον από τους δυο 
γονείς στην περίπτωση μου θεωρείται ότι έχουν ανάγκη τα αγόρια μου σε αυτή την ηλικία, την Μαμά ή τον 
Μπαμπά; Ας αναρωτηθεί ο κάθε άνδρας ή και η κάθε γυναίκα που διαβάζει αυτό, το πόσο σημαντικός ήταν ο 
ρόλος του πατέρα τους στη ζωή τους.Γιατί κ. Νομοθέτη θεωρείται εξ αρχής ότι είμαι λιγότερος ικανός και 
αναγκαίος στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών μου και μου δίνεται το 1/3 του χρόνου μαζί τους και 
όχι το 1/2;Γιατί κ. Νομοθέτη στερείται χρόνο από τα αγόρια μου με τον ΜΠΑΜΠΑ ΤΟΥΣ;Γιατί κ. Νομοθέτη 
κουτσουρεύεται τον δικό μου χρόνο από τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ;Γιατί εξακολουθείτε με το νομοσχέδιο αυτό, τα παιδιά 
να αποτελούν το Μήλον της Έριδος σε ένα αποτυχημένο γάμο, με μη πολιτισμένο διαζύγιο;Αν αυτό το νομοσχέδιο 
περάσει ως έχει, τότε το μόνο που θα κάνει είναι να ράψει μερικές δαντέλες πάνω στον σάκο του μποξ , που είναι 
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τα παιδιά.Επιτέλους ας δώσουμε την πραγματική έννοια στη λέξη ‘’ΙΣΟΤΗΤΑ’’ για την οποία μάχονται πολλές 
οργανώσεις . 
Ευχαριστώ 
Α.Ν.1 Απριλίου 2021, 01:51 | Αντώνης Αντωνιάδης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:44 | Ιωαννα Μοδεστου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:20 | Κατερίνα Καπερναράκου Το εν λόγω άρθρο εισάγει την προβληματική του τεκμηρίου 
του 1/3 του χρόνου. Ο νομοθέτης, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και κάθε τέκνου, 
θεωρεί ότι βελτιώνει μια κατάσταση εισάγοντας έναν, τρόπον τινά, «υπόδειγμα – δείκτη» για τον δικαστή. 
Συγκεκριμένα, σε κανένα σημείο του άρθρου δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα οριοθετείται ο 
καταρχήν συνολικός χρόνος ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να διαιρεθεί για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα του 
ενός τρίτου. Αφορά το συνολικό χρόνο στη ζωή του παιδιού, πχ, όλου του έτους, της εβδομάδας ή του 24ώρου, 
ακόμα και του χρόνου που αφιερώνεται στο ύπνο, στην σχολική διδασκαλία ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες; 
Αν δηλαδή ένα παιδί μέσα στην εβδομάδα έχει ελεύθερο χρόνο από τις 168 ώρες της εβδομάδας, τις 50 (αφού 
αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου και του σχολείου), θα πρέπει να τις περάσει όλες (και ακόμα περισσότερες με 
αυτές) με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει; Και τελικά σε τι συνίσταται εντέλει ο ρόλος του γονέα με τον οποίο 
θα διαμένει το τέκνο; Οι σχέσεις του με το παιδί του θα καταστούν αποκλειστικά ξενοδοχειακής φύσης; Το 
δικαίωμα της επικοινωνίας αποτελεί αυστηρά προσωποπαγές οικογενειακό δικαίωμα και εξ αυτού του λόγου δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με αοριστίες. Με ποια κριτήρια ο Νομοθέτης υπολογίζει το χρόνο για την διατήρηση 
του ψυχικού δεσμού μεταξύ γονέα και τέκνου; Ποιος είναι ο «συνολικός» χρόνος του τέκνου, ο ελεύθερος ή ο 
πραγματικός; Επιπλέον, ο προβλεπόμενος στο τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του νέου άρθρου 
«αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» μόνο επί περιπτώσει σοβαρών λόγων, είναι αντιφατικός, καθώς 
ήδη αναιρείται με το αμέσως προηγούμενο εδάφιο που επιτρέπει γενικά στο δικαστή να ορίζει και μικρότερη 
επικοινωνία εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις. Περαιτέρω, 
ο αποκλεισμός ενός γονέα, μόνο κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης του, προσκρούει πρωτίστως στον συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του φυσικά φορέας είναι και το ανήλικο τέκνο. Η 
απαίτηση αμετάκλητης καταδίκης από το ίδιο το κείμενο του νόμου, πέρα από τον ιδιαίτερα μακροχρόνιο ορίζοντά 
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της (ο οποίος μπορεί να υπερβεί ακόμα και τη 10ετία) παραγνωρίζει και αψηφά ευθέως και την κρίση του 
πρωτόδικου δικαστηρίου, ακόμα και του Εφετείου (δικαστηρίου ουσίας), θεωρώντας έμμεσα, τις αποφάσεις του 
ως μη επαρκείς για την απομάκρυνση του τέκνου από τον κακοποιητή γονιό, χωρίς την επικύρωση του Αρείου 
Πάγου. Παράδειγμα: Πατέρας ο οποίος ασκεί σήμερα ενδοοικογενειακή βία προς τη σύζυγο και μητέρα του 
παιδιού του και προς το ηλικίας 7 ετών τέκνο τους, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, θα στερηθεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το εν λόγω τέκνο, τη στιγμή που η καταδικαστική απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη, γεγονός που 
θα λάβει χώρα σε 5-8 περίπου χρόνια από το συμβάν (κι αυτό μόνο στα πλημμελήματα ,γιατί για τα κακουργήματα 
είναι πολύ περισσότερο), δηλαδή όταν το τέκνο του που μέχρι τότε θα διαβιεί μαζί του, έχει σχεδόν ενηλικιωθεί. 
Επίσης, στη τελευταία παράγραφο του νέου άρθρου, ο νέος Νόμος αφήνει κενά και αοριστίες για νομικές έννοιες, 
εκεί που το προισχύσαν δίκαιο ήταν σαφέστατο και επαρκές, που μπορεί να οδηγήσουν σε αδικίες και να γίνουν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, όπως οι ανιόντες, που πολλές φορές είναι και το 
αίτιο της σύγκρουσης των συζύγων, ή που δεν κατονομάζονται ρητά, όπως στο άρθρο 1520, «οι τρίτοι που έχουν 
αναπτύξει με το παιδί κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης». Εννοεί ο νομοθέτης άραγε τους 
νέους συντρόφους… τους πατριούς και τις μητριές… τους θείους ή τις θείες, ή τους φίλους του άλλου γονέα; 
Ατυχής θα πρέπει να θεωρηθεί και η σχετική έκφραση «Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με … τους ανώτερους ανιόντες … τους αδερφούς… κλπ.» Ορθότερη βεβαίως είναι η 
διατύπωση του ισχύοντος νόμου που δίνει το δικαίωμα στα πρόσωπα αυτά να ζητήσουν αυτοτελώς την ρύθμιση 
της επικοινωνίας και αυτό είναι υπεραρκετό. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:06 | Στέλλα Σάμου Δεν είναι δυνατόν να προβλέπονται οι ίδιες ρυθμίσεις για την επικοινωνία 
και διανυκτέρευση στο σπίτι του άλλου γονέα για τα βρέφη και τους εφήβους!!! Όσον αφορά τα βρέφη που 
θηλάζουν, μία ενδεχόμενη εφαρμογή αυτού του άρθρου θα αντιστοιχούσε σε διακοπή του θηλασμού. Ο 
θηλασμός για το βρέφος είναι βασικό στοιχείο για τη ψυχοσωματική ανάπτυξη του και το ανοσοποιητικό του 
σύστημα . Δυστυχώς στη χώρα μας είναι πολύ μικρό το ποσοστό σε σύγκριση με άλλες χώρες και για αυτό γίνονται 
συστηματικές προσπάθειες με στόχο την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού, μία τέτοια διάταξη (τεκμήριο του 
1/3 του χρόνου & διανυκτέρευση)θα ακυρώσει κάθε προσπάθεια αύξησης αυτού του ποσοστού. Το Μαιευτήριο 
«Έλενα Βενιζέλου», πρωτοπόρο στον τομέα, ήδη από το 1937 προωθεί το μητρικό θηλασμό και διαθέτει Ειδική 
Μονάδα Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού υποστηρίζοντας την απόλυτη υπεροχή του μητρικού γάλακτος 
έναντι οποιουδήποτε άλλου και προάγει τον απεριόριστο και αποκλειστικό μητρικό θηλασμό. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:52 | Κωνσταντίνος Αποστολιδης Άρθρο 13.Δικαίωμα επικοινωνίας.Το άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520 .Προσωπική επικοινωνία .Ο 
χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.1 Απριλίου 2021, 01:45 | Α. ΝΕίμαι 60 χρονών . Πατέρας δυο 
αγοριών , στην προεφηβική ηλικία . Περιθώρια να φτιάξω νέα οικογένεια δεν έχω, ότι έχω και δεν έχω είναι αυτά 
τα παιδιά .Τα παιδιά με τα περισσότερα προβλήματα στα σχολεία, απ όπου μπορώ να ξέρω είναι παιδιά 
χωρισμένων γονέων, με μη ‘’πολιτισμένο’’ διαζύγιο. Άρα ο προηγούμενος νόμος μάλλον έχει αποτύχει 
.Διαβάζοντας το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί για διαβούλευση και αν κατάλαβα καλά, θα ήθελα να ρωτήσω 
τον κ. Νομοθέτη.Ποιον από τους δυο γονείς στην περίπτωση μου θεωρείται ότι έχουν ανάγκη τα αγόρια μου σε 
αυτή την ηλικία, την Μαμά ή τον Μπαμπά; Ας αναρωτηθεί ο κάθε άνδρας ή και η κάθε γυναίκα που διαβάζει αυτό 
, το πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του πατέρα τους στη ζωή τους.Γιατί κ. Νομοθέτη θεωρείται εξ αρχής ότι είμαι 
λιγότερος ικανός και αναγκαίος στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών μου και μου δίνεται το 1/3 του 
χρόνου μαζί τους και όχι το 1/2 ;Γιατί κ. Νομοθέτη στερείται χρόνο από τα αγόρια μου με τον ΜΠΑMΠΑ ΤΟΥΣ;Γιατί 
κ. Νομοθέτη κουτσουρεύεται τον δικό μου χρόνο από τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ;Γιατί εξακολουθείτε με το νομοσχέδιο αυτό 
τα παιδιά να αποτελούν το Μήλον της Έριδος σε ένα αποτυχημένο γάμο, με μη πολιτισμένο διαζύγιο ;Αν αυτό το 
νομοσχέδιο περάσει ως έχει, τότε το μόνο που θα κάνει είναι να ράψει μερικές δαντέλες πάνω στον σάκο του μποξ 
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, που είναι τα παιδιά.Επιτέλους ας δώσουμε την πραγματική έννοια στη λέξη ‘’ΙΣΟΤΗΤΑ’’ για την οποία μάχονται 
πολλές οργανώσεις. 
  
1 Απριλίου 2021, 00:26 | Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος . Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας . Το άρθρο 1520 
του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520  Προσωπική επικοινωνία 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:29 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Ή ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:20 | Μαρία Γιαννακού‘Αρθρο 1520 Α.Κ. : «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου 
με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. [ Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με φυσική παρουσία με τον γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει τεκμαίρεται τo ελάχιστο στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, 
επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν 
διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. ] ( 1 ) Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511. [ Όταν συντρέχει 
περίπτωση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους 
γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της 
επικοινωνίας. ] »ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : ( 1 ) ( το γ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται το 
ελάχιστο στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για 
λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας. «Εφόσον δεν διαταρασσεται καθημερινότητα του τέκνου» καθίσταται περιοριστικός και να 
αφαιρεθεί καθώς συχνά ο ένας γονέας φορτώνει το πρόγραμμα του παιδιού με δραστηριότητες για ευνόητους 
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λόγους. Οι δραστηριότητες είναι σημαντικές, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τη γονική σχέση η 
οποία είναι σημαντική για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:29 | ΜΠΑΜΠΑΣ Ακούμε χρόνια για συνεπιμέλεια….Σας το λένε όλοι οι Αρμόδιοι Φορείς, οι 
οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι και τα ίδια τα παιδιά…. Τι κάνετε; Γράφετε: “Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας”Τι σημαίνει αυτό; Βλέπετε τι σημαίνει! ΉΔΗ έχουν αρχίσει και λένε όλοι αυτοί 
που είναι κατά της πραγματικής συνεπιμέλειας, ότι ο χρόνος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του τέκνου, δεν είναι ο χρόνος ύπνου 
ή σχολείου, αλλά ο ελεύθερος χρόνος…. Άρα; Θα βγαίνουν οι Δικαστές (ΝΑΙ αυτοί που βγάζουν αποφάσεις που 
αποξενώνουν τους γονείς και που για αυτούς σημαίνει ότι “ο πατέρας πρέπει να βλέπει όσο το δυνατόν 
περισσότερο το παιδί…”και τσούπ…στο διατακτικό της απόφασης βγάζουν κάθε Τετάρτη 3 ώρες και κάθε δεύτερο 
και τέταρτο ΣΚ…; Θυμίζω επίσης ότι υπάρχουν μήνες με 5 ΣΚ… Αυτό σημαίνει ότι το 5ο ΣΚ είναι της μαμάς. Το 1ο 
ΣΚ του επόμενου μήνα είναι πάλι της μαμάς… Επομένως θα έχεις το παιδί φίλε πατέρα, έπειτα από 21 ημέρες για 
1 διανυκτέρευση σε αυτή την περίπτωση!!Τόσο κρίνουν ότι είναι το όσο το δυνατόν περισσότερο; Να βλέπουν τα 
δικά τους παιδιά λοιπόν τόσο!! Αυτοί οι δικαστές που αν είναι κάτι κατά της μαμάς, πολλές φορές δεν το 
αναφέρουν στην απόφαση λες και είναι ως μη γενόμενο και μένουν οι μπαμπάδες να απορούν….)και θα σου 
δίνουν τι;; Ότι δίνουν και τώρα, εφόσον ΗΔΗ μιλάμε για χρόνο επικοινωνίας!ΝΤΡΟΠΗ!! ΑΠΛΑ ΝΤΡΟΠΗ!!Είστε 
υποκριτές στην Κυβέρνηση, επειδή αν θέλατε να είστε ξεκάθαροι, θα ήσασταν! Θα αναφέρατε.“Ο χρόνος 
διαμονής του τέκνου με διανυκτερεύσεις με τον κάθε γονέα, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
του παιδιού (120 εικοσιτετράωρα) ανά έτος” και όχι να μιλάτε για επικοινωνία! Επικοινωνία έχουν οι παππούδες, 
οι γιαγιάδες και οι λοιποί συγγενείς. Σήμερα μόλις είπε Δημόσια ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι ο κάθε γονέας θα 
έχει τοπ 1/3 και αν δεν συμφωνούν, για το τρίτο 1/3 θα αποφασίζει το Δικαστήριο. Παρόλο που και αυτό λάθος 
το θεωρούμε, επειδή ξέρουμε ποιος θα έχει τα 2/3, δεν το γράφετε!! Γράψτε το!!Επίσης, δεν θα γράφατε για γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει, επειδή θα διαμένει το παιδί και στους δύο γονείς! Δεν θα είχε σημασία αν η διαμονή 
στο ένα σπίτι ήταν π.χ. 12 ημέρες και στο άλλο 18 ημέρες, εφόσον διαμονή είναι και στις 2 περιπτώσεις!Δεν θα 
διαγράφατε την λέξη “ΟΡΙΣΤΙΚΗ” που μόλις πριν λίγο καιρό νομοθετήσατε, σχετικά με την αλλαγή του τόπου 
κατοικίας του τέκνου! Θα ορίζατε σαν νόμιμο τόπο κατοικίας, τον τόπο όπου διέμενε το παιδί πριν τη διάσπαση 
του έγγαμου βίου και θα ήταν πιο σωστό, σε περίπτωση μετοίκισης του ΕΝΟΣ γονέα, το παιδί να παραμένει με τον 
άλλο γονέα στο νόμιμο τόπο κατοικίας του, εφόσον ο άλλος γονέας δεν έχει κριθεί ακατάλληλος! Μάλιστα, η 
αλλαγή τόπου διαμονής, θα έπρεπε από μόνη της να είναι μια περίπτωση αφαίρεσης επιμέλειας, καθώς το 
αιτιολογήσατε ορθά στην αλλαγή που κάνατε μόλις τον Αύγουστο του 2020. Παρόλο αυτά, οι Δικαστές, όπως 
ακούστηκε στη Βουλή από τον κύριο Λοβέρδο, αλλά και από ότι ακούγεται γενικότερα, ΑΓΝΟΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ και 
επιτρέπουν μετοίκιση μέσω ασφαλιστικών και προσωρινής διαταγής!! ΝΤΡΟΠΗ!!Δεν αναφέρετε τις ψευδείς 
κατηγορίες σαν λόγο αφαίρεσης επιμέλειας, κάτι το οποίο ΟΛΟΙ ΣΑΣ γνωρίζετε ότι αποτελεί μάστιγα!Σχετικά με 
την ενδοοικογενειακή βία, όποιος επικαλείται αυτό το λόγο ενάντια της συνεπιμέλειας, είναι υποκριτής! Θα 
έπρεπε να ζητάει να λυθεί το θέμα της χρονοτριβής στα δικαστήρια για τέτοιες καταγγελίες και όχι να μην έχει 
κανένας μπαμπάς συνεπιμέλεια!Η μαμά έχει συμφέρον να διαφωνήσει γνωρίζοντας ότι θα τα πάρει ΟΛΑ στο 
δικαστήριο. Το παιδί, την διατροφή, το σπίτι, τα επιδόματα και γενικότερα ΟΛΑ! Αστειευόμαστε τώρα; Είμαστε 
όντως στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία;Ακούμε την πλευρά που ζητάει να χάνει την επιμέλεια και την 
επικοινωνία όποιος γονέας κατηγορείται από τον άλλο για ενδοοικογενειακή βία ενώ τα επίσημα στοιχεία 
αποδεικνύουν ότι σε ποσοστό άνω του 95% αποτελούν ψευδείς κατηγορίες.Εύλογα εδώ προκύπτει το εξής 
ερώτημα : Αν αποφασίσει και ο άλλος γονέας να κατηγορήσει και αυτός για ενδοοικογενειακή βία τι θα γίνει με 
το παιδί τότε; Θα το πάρει η πρόνοια μέχρι να τελεσιδικήσουν οι εκατέρωθεν μηνύσεις; Αφήστε λοιπόν την 
κοροϊδία!! Θα έπρεπε να υπάρχει ΑΜΕΣΗ και αυτεπάγγελτη αφαίρεση επιμέλειας, σε περίπτωση ψευδής 
κατηγορίας!ΑΥΤΟ λοιπόν θα έπρεπε να ζητάει όποιος σκέφτεται καθαρά! Μπορείτε να το λύσετε άμεσα, 
καθορίζοντας δια νόμου ότι οι καταγγελίες που αφορούν κακοποίηση, βία, παραμέληση κ.τ.λ. τέκνου, θα 
δικάζονται κατά προτεραιότητα και μέσα σε ένα μήνα! Επίσης, ο γονέας που καταγγέλει βία, δεν είναι δυνατόν να 
την καταγγέλει μετά από μήνες από την υποτιθέμενη ή όχι τέλεση της, διότι και αυτό αποτελεί παραμέληση σε 
περίπτωση που είναι αληθής και είναι πολύ σοβαρό! Ποιος γονέας που αντιλαμβάνεται κακοποίηση, δεν πηγαίνει 
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ να το καταγγείλει; Νομοθετήστε επίσης οτι ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ δεν θα πηγαίνει να πάρει 
γνωματεύσεις για ενδοοικογενειακή βία, σε ΙΔΙΩΤΕΣ ψυχολόγους, παρά μόνο σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ! Γνωρίζετε 
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πάρα πολύ καλά τους λόγους!Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που το νομοσχέδιο που είχε διαρρεύσει το 
Δεκέμβριο του 2020 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το υφιστάμενο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με 
συνεπιμέλεια αλλά νομοθετηθεί την ισχύουσα νομολογία, υποκύψατε σαν κυβέρνηση παρά τις προεκλογικές σας 
δεσμεύσεις!Λυπόμαστε για τις ψεύτικες υποσχέσεις και προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, η οποία πήρε 
εντολή και για αυτό! Η ψήφος μας λοιπόν πήγε χαμένη και είναι ώρα να την δώσουμε στην Αξιωματική 
Αντιπολίτευση, εάν αυτοί μας εγγυηθούν ότι θα νομοθετήσουν το αυτονόητο!Όλα λοιπόν 50/50!Τίποτα 
λιγότερο!Ξεκάθαρες εξηγήσεις και νομοθέτηση εξαιρέσεων!Συναπόφαση για Ιατρικά , εκπαίδευση και συνέπειες 
αν δεν τηρείται! Να αναφέρετε ότι η ανατροφή και φροντίδα (και όχι επικοινωνία) είναι ΕΛΆΧΙΣΤΟ 120 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ για κάθε γονέα και εφόσον για το υπόλοιπο 1/3 δεν υπάρχει συμφωνία, ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ 
αποφασίζει για το συγκεκριμένο 1/3 το δικαστήριο!Δεν νοείται ο Δικαστής να μην μπορεί να δώσει κοινή 
επιμέλεια σε περίπτωση διαφωνίας του ενός γονέα (σχεδόν πάντα της μαμάς) δεδομένου ότι θα πάρει τα πάντα 
σε περίπτωση αντιδικίας. Επομένως, με απλή διαφωνία, τα περί7 ισότητας των γονέων ΠΑΝΕ ΠΕΡΙΠΑΤΟ!! ΝΤΡΟΠΗ 
ΣΑΣ!!Έστω και την ύστατη στιγμή, πράξτε το σωστό!!Το συνολικό έργο της κυβέρνησης, θα κριθεί πρωτίστως από 
αυτό το νομοσχέδιο, επειδή αφορά παιδικές ψυχές και αποξενωμένους πατεράδες και τις οικογένειες τους!Αν δεν 
μπορείτε να κάνετε το σωστό και υποκύπτετε τόσο εύκολα στις πιέσεις που σας ασκήθηκαν δεν είστε ικανοί να 
κυβερνάτε αυτόν τον τόπο!! 
 
1 Απριλίου 2021, 00:22 | Μαρία Καπερώνη ‘Αρθρο 1520 Α.Κ. :«Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου 
με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. [ Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με φυσική παρουσία με τον γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει τεκμαίρεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, 
επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν 
διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. ] ( 1 ) Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511. [ Όταν συντρέχει 
περίπτωση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους 
γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της 
επικοινωνίας. ] ( 2 )»ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :( 1 ) ( το γ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται 
ως εξής : )Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται το 
ελάχιστο στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για 
λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας.ο όρος καθημερινότητα να αφαιρεθεί καθώς συχνά ο ένας γονέας φορτώνει το πρόγραμμα του 
παιδιού με δραστηριότητες για ευνόητους λόγους. Οι δραστηριότητες είναι σημαντικές, ωστόσο, σε καμία 
περίπτωση δεν αντικαθιστούν τη γονική σχέση η οποία είναι καθοριστική για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική 
ανάπτυξη του παιδιού.( 2 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν 
το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση 
αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για 
επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.1 Απριλίου 2021, 
00:56 | Β.Α.Κύριε Υπουργέ και μέλη της Επιτροπής ,εκπροσωπώντας τον λόγο της 8χρονης κόρης μου ΕΙΡΗΝΗΣ 
(που βάση ηλικίας δεν μπορεί να εκφράσει δημόσια) , θέλω να σας προβληματίσω με τα ερωτήματα που συνεχώς 
λαμβάνω από εκείνη και έχουν ως εξής…1) Μπαμπά , εγώ θέλω πολύ και εσύ θέλεις. Η μαμά γιατί δεν με αφήνει 
να σε βλέπω περισσότερο?2) Μπαμπά , γιατί μέσω του Viber τους βλέπω όλους λόγω Κορωνοιου και η μαμά δεν 
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με αφήνει να βλέπω εσένα?3) Μπαμπά , γιατί η μαμά δεν με αφήνει να σου λέω όταν με πηγαίνει στον 
γιατρό?Τρία ερωτήματα που σίγουρα μπορούν να απαντηθούν στο νέο Νομοσχέδιο και να μην στερούν ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!Να απαντηθούν όχι σε εμάς τους ενήλικες αλλά στα ίδια τα παιδιά… Αυτά που είναι 
το ΑΥΡΙΟ της Ελληνικής Κοινωνίας μας και αυτά που πρέπει από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους , να μάθουν την 
λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.Σαν ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ τώρα , σας ζητώ τον λόγο και σας προτείνω…1) ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟ 1/3 ΣΑΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) ΣΤΟΝ 
ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ. 2) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 3) ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔεν είμαι και δεν θέλω να είμαι επισκέπτης στη ζωή του παιδιού μου αλλά συμπρωταγωνιστής. 
Ένας μπαμπάς δεν έχει μόνο υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα.Εύχομαι στα 200 χρόνια της απελευθερωμένης 
Πατρίδας μας , στην Χώρα της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ , να κάνουμε ότι χρειάζεται ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ που 
φωνάζουν αλλά λόγω ηλικίας δεν ακούγονται.Σας Ευχαριστώ 
 
1 Απριλίου 2021, 00:20 | Θεόδωρος Αρβανιτιδης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:31 | Μαρίνος Σιούτης Η σωματική ή/και σεξουαλική κακοποίηση, έως και εκπόρνευση, των 
παιδιών από έναν γονέα-τέρας εφεξής δεν θα εξετάζεται άμεσα για να αποτραπεί η επιμέλεια των τέκνων από 
αυτόν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση που μπορεί να χρειαστεί έως και 10 έτη στα ελληνικά 
δικαστήρια. Αυτοί που συντάσσουν και υπογράφουν το παρόν σχέδιο νόμου πρέπει να επανεξετάσουν τη στάση 
τους απέναντι στο δίκαιο, τα παιδιά, την κοινωνία και την ιστορία. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:25 | Ανεζα Αρβανιτακη Άρθρο 13 . Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 . Προσωπική επικοινωνία .Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:43 | Νεφέλη Αδάμη Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ 
ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, 
ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ 
ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ 
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 
ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ 
ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; 
ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:16 | Εριέττα Γεωργίου Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ 
ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, 
ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ 
ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 
ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ 
ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; 
ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ. 
 
 
1 Απριλίου 2021, 00:26 | Λέττα Ζωίδου Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ 
ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, 
ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ 
ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, 
ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ 
ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; 
ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.1 Απριλίου 2021, 00:53 | Κασσιανή ΑΠ.Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ 
ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ 
ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ 
ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ 
ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ 
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ 
ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, 
Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 
ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ 
ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 
ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.1 Απριλίου 2021, 
00:20 | Κατερίνα ΚαπερναράκουΟ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 
ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ 
ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ 
ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ 
ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ 
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ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ 
ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, 
ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΑΥΤΩΝ. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:21 | Σπύρος Ν. Στο άρθρο 13 ίσως πρέπει να τροποποιηθεί ή να αφαιρεθεί ο όρος 
«αμετάκλητα» για τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και λοιπών παραβάσεων, καθώς αυτές οι διαδικασίες 
τελεσιδικίας είναι χρονοβόρες.Η λέξη επικοινωνίας στην πρόταση «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας» θα πρέπει να αφαιρεθεί, καθώς δημιουργεί σύγχυση. Πρέπει να γίνει σαφές ότι μιλάμε για 
το σύνολο του χρόνου του παιδιού με διαμονή του τέκνου στην οικία του γονέα, για να μην υπάρχει δυνατότητα 
παρερμηνείας.Ίσως θα ήταν δόκιμο να οριστεί το 1/3 του χρόνου σε έκαστο γονέα και το υπόλοιπο 1/3 
μαχητό.Επίσης θα ήταν σημαντικό να υπάρξουν σαφείς οδηγίες για το πότε το τεκμήριο μπορεί να αυξηθεί και 
πότε να μειωθεί.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:24 | Κατερίνα Καπερναράκου Οι Steinman, Zemmelman και Knoblauch (1985), σε μια μελέτη 
51 οικογενειών με συνεπιμέλεια , εντόπισαν μια λίστα παραγόντων που οδηγούν σε μια επιτυχημένη ρύθμιση. 
Αυτοί οι παράγοντες ήταν ο σεβασμός και η εκτίμηση του δεσμού μεταξύ των παιδιών και των πρώην συζύγων, 
ικανότητα αντικειμενικής κάλυψης των αναγκών του παιδιού μετά το διαζύγιο, η ικανότητα για ενσυναίσθηση των 
αισθημάτων του παιδιού και του συν-γονέα, η ικανότητα να μετατοπίζονται οι συναισθηματικές προσδοκίες από 
το ρόλο του συντρόφου στο ρόλο του συν-γονέα και η ικανότητα των πρώην συζύγων να δημιουργούν νέα όρια 
ρόλου και να δείχνουν υψηλή αυτοεκτίμηση και ευελιξία. Ωστόσο, αυτή ομαλότητα της τριμερούς σχέσης μεταξύ 
πρώην συζύγων και τέκνων στην περίοδο μετά τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως, απαντάται μόνος στις 
περιπτώσεις, όπου η συνεπιμέλεια ήταν εξαρχής αυτόνομη και συναποφασισμένη, βασισμένη στην κοινή & 
πραγματική βούληση και των δυο γονένων -πρώην συζύγων. Το μοτίβο, ομως, υπό κανέναν εξαναγκασμό και υπό 
καμμία απειλή δε μπορεί να απαντηθεί, ούτε καν στην περίπτωση της επιβληθείσης εκ του νόμου αναγκαστικής 
συνεπιμέλειας, είτε με απειλή χρηματικής ποινής ή ποινής φυλάκισης, είτε με το έσχατο αποτρεπτικό μέσον, ήτοι 
της αφαίρεσης της επιμέλειας. Βλέποντας το δένδρο, δηλαδή την ωραιοποίηση της αναγκαστικής συνεπιμέλειας, 
και χάνοντας το δάδος, δηλαδή το πρακτικώς ανεφάρμοστο αυτής, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής κανενός 
η ουσία και ο σκοπός, που επαναλαμβάνει ο νέος νομοθέτης – και τα επαναλαμβάνει ανάμεσα στις γραμμές αλλά 
εμφανώς. Το ότι ουσία και σκοπός δεν είναι το πραγματικώς εννοούμενο συμφέρον των παιδιών, το οποίο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση καταστρατηγείται πάραυτα και ποικιλοτρόπως, όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται με όλες 
τις αισθήσεις τους τον εν κρυπτώ και αθόρυβο- αλλά εκκωφαντικό – πόλεμο των διαζευγμένων γονιών τους, και 
αναγκαστικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα βιώνουν με τη σειρά τους κρυπτόμενο θυμό, κρυπτόμενη αγωνία 
και κρυπτόμενη θλίψη. «Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) οι οποίοι εξέτασαν ατομικούς, 
οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών μετά το 
διαζύγιο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η μετακόμιση 
σε νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή προσαρμογή του 
παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή εχθρότητα και η δυσκολία 
προσαρμογής των γονέων».  
 
1 Απριλίου 2021, 00:39 | Νεφέλη Αδάμη Οι Steinman, Zemmelman και Knoblauch (1985), σε μια μελέτη 51 
οικογενειών με συνεπιμέλεια , εντόπισαν μια λίστα παραγόντων που οδηγούν σε μια επιτυχημένη ρύθμιση. Αυτοί 
οι παράγοντες ήταν ο σεβασμός και η εκτίμηση του δεσμού μεταξύ των παιδιών και των πρώην συζύγων, 
ικανότητα αντικειμενικής κάλυψης των αναγκών του παιδιού μετά το διαζύγιο, η ικανότητα για ενσυναίσθηση των 
αισθημάτων του παιδιού και του συν-γονέα, η ικανότητα να μετατοπίζονται οι συναισθηματικές προσδοκίες από 
το ρόλο του συντρόφου στο ρόλο του συν-γονέα και η ικανότητα των πρώην συζύγων να δημιουργούν νέα όρια 
ρόλου και να δείχνουν υψηλή αυτοεκτίμηση και ευελιξία. Ωστόσο, αυτή ομαλότητα της τριμερούς σχέσης μεταξύ 
πρώην συζύγων και τέκνων στην περίοδο μετά τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως, απαντάται μόνος στις 
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περιπτώσεις, όπου η συνεπιμέλεια ήταν εξαρχής αυτόνομη και συναποφασισμένη, βασισμένη στην κοινή & 
πραγματική βούληση και των δυο γονένων -πρώην συζύγων. Το μοτίβο, ομως, υπό κανέναν εξαναγκασμό και υπό 
καμμία απειλή δε μπορεί να απαντηθεί, ούτε καν στην περίπτωση της επιβληθείσης εκ του νόμου αναγκαστικής 
συνεπιμέλειας, είτε με απειλή χρηματικής ποινής ή ποινής φυλάκισης, είτε με το έσχατο αποτρεπτικό μέσον, ήτοι 
της αφαίρεσης της επιμέλειας. Βλέποντας το δένδρο, δηλαδή την ωραιοποίηση της αναγκαστικής συνεπιμέλειας, 
και χάνοντας το δάδος, δηλαδή το πρακτικώς ανεφάρμοστο αυτής, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής κανενός 
η ουσία και ο σκοπός, που επαναλαμβάνει ο νέος νομοθέτης – και τα επαναλαμβάνει ανάμεσα στις γραμμές αλλά 
εμφανώς. Το ότι ουσία και σκοπός δεν είναι το πραγματικώς εννοούμενο συμφέρον των παιδιών, το οποίο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση καταστρατηγείται πάραυτα και ποικιλοτρόπως, όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται με όλες 
τις αισθήσεις τους τον εν κρυπτώ και αθόρυβο- αλλά εκκωφαντικό – πόλεμο των διαζευγμένων γονιών τους, και 
αναγκαστικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα βιώνουν με τη σειρά τους κρυπτόμενο θυμό, κρυπτόμενη αγωνία 
και κρυπτόμενη θλίψη. «Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) οι οποίοι εξέτασαν ατομικούς, 
οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών μετά το 
διαζύγιο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η μετακόμιση 
σε νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή προσαρμογή του 
παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή εχθρότητα και η δυσκολία 
προσαρμογής των γονέων».  
 
1 Απριλίου 2021, 00:24 | Εριέττα γεωργίου Οι Steinman, Zemmelman και Knoblauch (1985), σε μια μελέτη 51 
οικογενειών με συνεπιμέλεια , εντόπισαν μια λίστα παραγόντων που οδηγούν σε μια επιτυχημένη ρύθμιση. Αυτοί 
οι παράγοντες ήταν ο σεβασμός και η εκτίμηση του δεσμού μεταξύ των παιδιών και των πρώην συζύγων, 
ικανότητα αντικειμενικής κάλυψης των αναγκών του παιδιού μετά το διαζύγιο, η ικανότητα για ενσυναίσθηση των 
αισθημάτων του παιδιού και του συν-γονέα, η ικανότητα να μετατοπίζονται οι συναισθηματικές προσδοκίες από 
το ρόλο του συντρόφου στο ρόλο του συν-γονέα και η ικανότητα των πρώην συζύγων να δημιουργούν νέα όρια 
ρόλου και να δείχνουν υψηλή αυτοεκτίμηση και ευελιξία. Ωστόσο, αυτή ομαλότητα της τριμερούς σχέσης μεταξύ 
πρώην συζύγων και τέκνων στην περίοδο μετά τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως, απαντάται μόνος στις 
περιπτώσεις, όπου η συνεπιμέλεια ήταν εξαρχής αυτόνομη και συναποφασισμένη, βασισμένη στην κοινή & 
πραγματική βούληση και των δυο γονένων -πρώην συζύγων. Το μοτίβο, ομως, υπό κανέναν εξαναγκασμό και υπό 
καμμία απειλή δε μπορεί να απαντηθεί, ούτε καν στην περίπτωση της επιβληθείσης εκ του νόμου αναγκαστικής 
συνεπιμέλειας, είτε με απειλή χρηματικής ποινής ή ποινής φυλάκισης, είτε με το έσχατο αποτρεπτικό μέσον, ήτοι 
της αφαίρεσης της επιμέλειας. Βλέποντας το δένδρο, δηλαδή την ωραιοποίηση της αναγκαστικής συνεπιμέλειας, 
και χάνοντας το δάδος, δηλαδή το πρακτικώς ανεφάρμοστο αυτής, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής κανενός 
η ουσία και ο σκοπός, που επαναλαμβάνει ο νέος νομοθέτης – και τα επαναλαμβάνει ανάμεσα στις γραμμές αλλά 
εμφανώς. Το ότι ουσία και σκοπός δεν είναι το πραγματικώς εννοούμενο συμφέρον των παιδιών, το οποίο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση καταστρατηγείται πάραυτα και ποικιλοτρόπως, όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται με όλες 
τις αισθήσεις τους τον εν κρυπτώ και αθόρυβο- αλλά εκκωφαντικό – πόλεμο των διαζευγμένων γονιών τους, και 
αναγκαστικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα βιώνουν με τη σειρά τους κρυπτόμενο θυμό, κρυπτόμενη αγωνία 
και κρυπτόμενη θλίψη. «Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) οι οποίοι εξέτασαν ατομικούς, 
οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών μετά το 
διαζύγιο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η μετακόμιση 
σε νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή προσαρμογή του 
παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή εχθρότητα και η δυσκολία 
προσαρμογής των γονέων».  
 
1 Απριλίου 2021, 00:45 | Λέττα Ζωίδου Οι Steinman, Zemmelman και Knoblauch (1985), σε μια μελέτη 51 
οικογενειών με συνεπιμέλεια , εντόπισαν μια λίστα παραγόντων που οδηγούν σε μια επιτυχημένη ρύθμιση. Αυτοί 
οι παράγοντες ήταν ο σεβασμός και η εκτίμηση του δεσμού μεταξύ των παιδιών και των πρώην συζύγων, 
ικανότητα αντικειμενικής κάλυψης των αναγκών του παιδιού μετά το διαζύγιο, η ικανότητα για ενσυναίσθηση των 
αισθημάτων του παιδιού και του συν-γονέα, η ικανότητα να μετατοπίζονται οι συναισθηματικές προσδοκίες από 
το ρόλο του συντρόφου στο ρόλο του συν-γονέα και η ικανότητα των πρώην συζύγων να δημιουργούν νέα όρια 
ρόλου και να δείχνουν υψηλή αυτοεκτίμηση και ευελιξία. Ωστόσο, αυτή ομαλότητα της τριμερούς σχέσης μεταξύ 



3709 
 

πρώην συζύγων και τέκνων στην περίοδο μετά τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως, απαντάται μόνος στις 
περιπτώσεις, όπου η συνεπιμέλεια ήταν εξαρχής αυτόνομη και συναποφασισμένη, βασισμένη στην κοινή & 
πραγματική βούληση και των δυο γονένων -πρώην συζύγων. Το μοτίβο, ομως, υπό κανέναν εξαναγκασμό και υπό 
καμμία απειλή δε μπορεί να απαντηθεί, ούτε καν στην περίπτωση της επιβληθείσης εκ του νόμου αναγκαστικής 
συνεπιμέλειας, είτε με απειλή χρηματικής ποινής ή ποινής φυλάκισης, είτε με το έσχατο αποτρεπτικό μέσον, ήτοι 
της αφαίρεσης της επιμέλειας. Βλέποντας το δένδρο, δηλαδή την ωραιοποίηση της αναγκαστικής συνεπιμέλειας, 
και χάνοντας το δάδος, δηλαδή το πρακτικώς ανεφάρμοστο αυτής, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής κανενός 
η ουσία και ο σκοπός, που επαναλαμβάνει ο νέος νομοθέτης – και τα επαναλαμβάνει ανάμεσα στις γραμμές αλλά 
εμφανώς. Το ότι ουσία και σκοπός δεν είναι το πραγματικώς εννοούμενο συμφέρον των παιδιών, το οποίο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση καταστρατηγείται πάραυτα και ποικιλοτρόπως, όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται με όλες 
τις αισθήσεις τους τον εν κρυπτώ και αθόρυβο- αλλά εκκωφαντικό – πόλεμο των διαζευγμένων γονιών τους, και 
αναγκαστικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα βιώνουν με τη σειρά τους κρυπτόμενο θυμό, κρυπτόμενη αγωνία 
και κρυπτόμενη θλίψη. «Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) οι οποίοι εξέτασαν ατομικούς, 
οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών μετά το 
διαζύγιο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η μετακόμιση 
σε νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή προσαρμογή του 
παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή εχθρότητα και η δυσκολία 
προσαρμογής των γονέων».  
 
1 Απριλίου 2021, 00:52 | Κασσιανή ΑΠ. Οι Steinman, Zemmelman και Knoblauch (1985), σε μια μελέτη 51 
οικογενειών με συνεπιμέλεια , εντόπισαν μια λίστα παραγόντων που οδηγούν σε μια επιτυχημένη ρύθμιση. Αυτοί 
οι παράγοντες ήταν ο σεβασμός και η εκτίμηση του δεσμού μεταξύ των παιδιών και των πρώην συζύγων, 
ικανότητα αντικειμενικής κάλυψης των αναγκών του παιδιού μετά το διαζύγιο, η ικανότητα για ενσυναίσθηση των 
αισθημάτων του παιδιού και του συν-γονέα, η ικανότητα να μετατοπίζονται οι συναισθηματικές προσδοκίες από 
το ρόλο του συντρόφου στο ρόλο του συν-γονέα και η ικανότητα των πρώην συζύγων να δημιουργούν νέα όρια 
ρόλου και να δείχνουν υψηλή αυτοεκτίμηση και ευελιξία. Ωστόσο, αυτή ομαλότητα της τριμερούς σχέσης μεταξύ 
πρώην συζύγων και τέκνων στην περίοδο μετά τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως, απαντάται μόνος στις 
περιπτώσεις, όπου η συνεπιμέλεια ήταν εξαρχής αυτόνομη και συναποφασισμένη, βασισμένη στην κοινή & 
πραγματική βούληση και των δυο γονένων -πρώην συζύγων. Το μοτίβο, ομως, υπό κανέναν εξαναγκασμό και υπό 
καμμία απειλή δε μπορεί να απαντηθεί, ούτε καν στην περίπτωση της επιβληθείσης εκ του νόμου αναγκαστικής 
συνεπιμέλειας, είτε με απειλή χρηματικής ποινής ή ποινής φυλάκισης, είτε με το έσχατο αποτρεπτικό μέσον, ήτοι 
της αφαίρεσης της επιμέλειας. Βλέποντας το δένδρο, δηλαδή την ωραιοποίηση της αναγκαστικής συνεπιμέλειας, 
και χάνοντας το δάδος, δηλαδή το πρακτικώς ανεφάρμοστο αυτής, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής κανενός 
η ουσία και ο σκοπός, που επαναλαμβάνει ο νέος νομοθέτης – και τα επαναλαμβάνει ανάμεσα στις γραμμές αλλά 
εμφανώς. Το ότι ουσία και σκοπός δεν είναι το πραγματικώς εννοούμενο συμφέρον των παιδιών, το οποίο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση καταστρατηγείται πάραυτα και ποικιλοτρόπως, όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται με όλες 
τις αισθήσεις τους τον εν κρυπτώ και αθόρυβο- αλλά εκκωφαντικό – πόλεμο των διαζευγμένων γονιών τους, και 
αναγκαστικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα βιώνουν με τη σειρά τους κρυπτόμενο θυμό, κρυπτόμενη αγωνία 
και κρυπτόμενη θλίψη. «Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) οι οποίοι εξέτασαν ατομικούς, 
οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών μετά το 
διαζύγιο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η μετακόμιση 
σε νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή προσαρμογή του 
παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή εχθρότητα και η δυσκολία 
προσαρμογής των γονέων». 
 
1 Απριλίου 2021, 00:39 | Γεωργία Γαρέφου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:31 | Σοφία Αραπατζογλου Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:51 | Μ.Π.Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί διότι δεν αποτελεί μια 
επιστημονικά συγκροτημένη προσπάθεια επιλύσης των παθογενειών της ελληνικής κοινωνίας ως προς το κομμάτι 
της ανατροφής του παιδιού. Διότι ο νομοθέτης οφείλει να εστιάσει στην ορθή ανατροφή του τέκνου, και την 
προστασία του, η οποία δε δύναται να επιτευχθεί αν δε ληφθουν πρώτα υπόψιν οι ιδιαιτερότητες της κάθε 
περίπτωσης ξεχωριστά.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:14 | Ελένη ΠαναγιωτοπούλουΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:59 | ΝΕΦΕΛΗ ΑΔΑΜΗO γονιός πατέρας θυμάται τα δικαιώματά του και επιλεκτικά τις 
υποχρεώσεις του μόνο μετά την λήξη του γάμου και όχι κατά την διάρκειά του; Γιατί οι φωτεινές εξαιρέσεις που 
εντός του γάμου ασκούν πραγματικά τον γονεΪκό τους ρόλο, δεν χρειάζεται να «διαπραγματευτούν» την 
συνάσκηση της επιμέλειας, έχουν ήδη αποδείξει στον εαυτό τους και στο παιδί τους ότι είναι επαρκείς, άξιοι και 
ικανοί να συνασκήσουν την επιμέλεια και αυτό, στη διάσπαση της συμβίωσης, είναι ο παρονομαστής. 
Είναι άραγε πραγματικά μια τέτοια απόφαση για το συμφέρον του παιδιού; Και μήπως τελικά εδώ φαίνεται η 
ελαφρότητα, που διακρίνει την κατάρτιση αυτού του νομοσχεδίου, μιας και, ενώ η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη 
να υποστηρίξει την συνεπιμέλεια, κατανέμοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της γονεϊκότητας 
ισάξια/ισοδύναμα και στους δύο γονείς, θέλει να το κάνει βεβιασμένα; 
Ως ΠΡΟς την δικαστηριακή επίλυση των οικογ. διαφορών, τα στοιχεία δεν δείχνουν αυτό. Δεν υφίσταται «ραγδαία 
αύξηση των οικογενειακών διαφορών που οδηγούνται στα δικαστήρια». Αντιθέτως, και ευτυχώς, υπάρχει ραγδαία 
αύξηση των γάμων που λύνονται με συναινετικά διαζύγια. 
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Και ως προς απόπειρα να ενταχθεί στο νομοσχέδιο υπογέίως ο αντιεπιστημονικός όρος του συνδρόμου γονεϊκής 
αποξένωσης, αυτό όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται από επιστημονικούς φορείς αλλα και από πολλά δικαστήρια του 
εξωτερικού. Όπου λάθος εκτιμήσανε και το χρησιμοποίησαν είχαν ολέθρια αποτελέσματα,όπως στη Αμερική. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:18 | ΕΡΙΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ O γονιός πατέρας θυμάται τα δικαιώματά του και επιλεκτικά τις 
υποχρεώσεις του μόνο μετά την λήξη του γάμου και όχι κατά την διάρκειά του; Γιατί οι φωτεινές εξαιρέσεις που 
εντός του γάμου ασκούν πραγματικά τον γονεΪκό τους ρόλο, δεν χρειάζεται να «διαπραγματευτούν» την 
συνάσκηση της επιμέλειας, έχουν ήδη αποδείξει στον εαυτό τους και στο παιδί τους ότι είναι επαρκείς, άξιοι και 
ικανοί να συνασκήσουν την επιμέλεια και αυτό, στη διάσπαση της συμβίωσης, είναι ο παρονομαστής. Είναι άραγε 
πραγματικά μια τέτοια απόφαση για το συμφέρον του παιδιού; Και μήπως τελικά εδώ φαίνεται η ελαφρότητα, 
που διακρίνει την κατάρτιση αυτού του νομοσχεδίου, μιας και, ενώ η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει 
την συνεπιμέλεια, κατανέμοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της γονεϊκότητας ισάξια/ισοδύναμα και 
στους δύο γονείς, θέλει να το κάνει βεβιασμένα; Ως ΠΡΟς την δικαστηριακή επίλυση των οικογ. διαφορών, τα 
στοιχεία δεν δείχνουν αυτό. Δεν υφίσταται «ραγδαία αύξηση των οικογενειακών διαφορών που οδηγούνται στα 
δικαστήρια». Αντιθέτως, και ευτυχώς, υπάρχει ραγδαία αύξηση των γάμων που λύνονται με συναινετικά διαζύγια. 
Και ως προς απόπειρα να ενταχθεί στο νομοσχέδιο υπογέίως ο αντιεπιστημονικός όρος του συνδρόμου γονεϊκής 
αποξένωσης, αυτό όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται από επιστημονικούς φορείς αλλα και από πολλά δικαστήρια του 
εξωτερικού. Όπου λάθος εκτιμήσανε και το χρησιμοποίησαν είχαν ολέθρια αποτελέσματα,όπως στη Αμερική.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:33 | Πολυξενη Απακη Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:01 | Λέττα Ζωίδου O γονιός πατέρας θυμάται τα δικαιώματά του και επιλεκτικά τις 
υποχρεώσεις του μόνο μετά την λήξη του γάμου και όχι κατά την διάρκειά του; Γιατί οι φωτεινές εξαιρέσεις που 
εντός του γάμου ασκούν πραγματικά τον γονεΪκό τους ρόλο, δεν χρειάζεται να «διαπραγματευτούν» την 
συνάσκηση της επιμέλειας, έχουν ήδη αποδείξει στον εαυτό τους και στο παιδί τους ότι είναι επαρκείς, άξιοι και 
ικανοί να συνασκήσουν την επιμέλεια και αυτό, στη διάσπαση της συμβίωσης, είναι ο παρονομαστής. Είναι άραγε 
πραγματικά μια τέτοια απόφαση για το συμφέρον του παιδιού; Και μήπως τελικά εδώ φαίνεται η ελαφρότητα, 
διακρίνει την κατάρτιση αυτού του νομοσχεδίου, μιας και η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει την 
συνεπιμέλεια κατανέμοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της γονεϊκότητας ισάξια και στους δύο γονείς, 
θέλει να το κάνει βεβιασμένα. Ως ΠΡΟς την δικαστηριακή επίλυση των οικογ. διαφορνώ, τα στοιχεία δεν δείχνουν 
αυτό. Δεν υφίσταται «ραγδαία αύξηση των οικογενειακών διαφορών που οδηγούνται στα δικαστήρια». 
Αντιθέτως, και ευτυχώς, υπάρχει ραγδαία αύξηση των γάμων που λύνονται με συναινετικά διαζύγια. Και ως προς 
απόπειρα να ενταχθεί στο νομοσχέδιο υπογέίως ο αντιεπιστημονικός όρος του συνδρόμου γονεϊκής αποξένωσης, 
αυτό όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται από επιστημονικούς φορείς αλλα και από πολλά δικαστήρια του εξωτερικού. 
Όπου λάθος εκτιμήσανε και το χρησιμοποίησαν είχαν ολέθρια αποτελέσματα,όπως στη Αμερική.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:46 | MX Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 



3712 
 

πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι… Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ 
Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους 
κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς 
θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα 
βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 
προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε 
να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! Τα παιδιά ακόμη και 
με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες φορές τα αναστατώνει, 
τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος 
έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν 
και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά τους τους λείπει…. Τι θα γίνει 
όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα 
των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! 
Πόσα δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν λόγο για τα πάντα? 
Χωρίσαμε γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν πήγαινε άλλο… και 
τώρα μας ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην αγκαλιά? Φύγαμε για 
να γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:38 | Μιχάλης Αλέξης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:26 | Kασσιανή ΑΠ.Οι Johnston, Campbell και Tall (1985) χρησιμοποίησαν δεδομένα για 80 
διαζευγμένες οικογένειες με 100 παιδιά για να αναπτύξουν μια τυπολογία παραγόντων που συμβάλλουν στο 
αδιέξοδο των καταστάσεων του συγκρουσιακού διαζυγίου. Η πλειονότητα των γονέων σε αυτή τη μελέτη 
παρουσίασε χαρακτηριστικά παθολογίας χαρακτήρων, ορισμένοι δε εμφανώς διαταραχές προσωπικότητας. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, το κίνητρο για τη διαφωνία μεταξύ των συζύγων, προήλθε περισσότερο από τα διαρκή 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως η ανάγκη να πολεμήσουν, παρά από τις συνθήκες του χωρισμού 
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ή τις ανάγκες του παιδιού. Οι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) εξέτασαν ατομικούς, οικογενειακούς 
και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών μετά το διαζύγιο. Κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η μετακόμιση σε νέο σπίτι ή η αλλαγή 
σχολείων, είναι πολλοί σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή προσαρμογή του παιδιού μετά το 
διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή εχθρότητα και η δυσκολία προσαρμογής 
των γονέων . Συνεπώς, σε μια συγκρουσιακή διάσπαση συμβίωσης, όπου εκτός από τις σωματικές βλάβες, έχει 
επέλθει και εξακολουθητικά έντονη ψυχολογική βία και εκβιασμός του τύπου: «θα σε καταστρέψω, δεν θα 
ξαναδεις τα παιδιά ποτέ ξανα, εάν τολμήσεις τα πάρεις και φύγεις» και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των παιδιών, 
πώς θα μπορέσουν να ξεπεραστούν, ώστε να οδηγηθεί το πρώην ζευγάρι σε πολιτισμένο καθορισμό της 
επιμέλειας των τέκνων; Έχετε διερωτηθεί ΤΙ σημαίνει κακοποιητικός σύντροφος; Ιδού, ενδεικτικά: • Στις 
28/11/2019 η 31χρονη Κλειώ, ΑΜΕΑ, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 40χρονο φίλο της μέσα στο σπίτι τους 
στον Κατσαμπά Ηρακλείου Κρήτης. • Στις 22/12/2019 η 33χρονη Αδαμαντία δολοφονήθηκε από τον 54χρονο 
σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους, όπου βρίσκονταν 
και το 4χρονο παιδί τους, στη Νέα Αλικαρνασσό Κρήτης. • Στις 23/01/2020 μια 50χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε 
από τον 48χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του κι αυτοκτόνησε με το 
ίδιο όπλο μέσα στο σπίτι τους στην Μακρακώμη Φθιώτιδας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:14 | Εμμανουέλα Αλεξάκη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:46 | Σοφία Αϊβαζίδου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:22 | Διαμαντής Αθανασίου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
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τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:00 | Ιωάννης Αζέλης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:38 | Κωνσταντινος Αγριτελλης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:28 | Σάντυ Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας . Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., 
π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία . Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:16 | Φωτεινη Αγγελοπουλου Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
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τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:53 | Λεωνιδας Αγγελιδης Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:26 | Καλλιοπη Αγγελακακη Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:56 | Χρηστος ΑγαλοπουλοςΆρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:45 | Λευτέρης Στο νομοσχέδιο πρέπει να συμπαεριληφθεί ρητά μέριμνα για τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, αλλιώς να αποσυρθεί.31 Μαρτίου 2021, 23:42 | Παναγιώτης ΛάμπρουΆρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:17 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣΗ φράση «Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
(1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά 
τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι 
λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε 
υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής«Σε περίπτωση που το 
τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της 
επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού 
προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του 
συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός 
αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με 
τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την 
επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε 
με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 1511.»  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:10 | Αναστασία Δεν πρέπει να επιτραπεί να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τον 
κακοποιητικό γονέα μέχρι την απόφαση της αμετάκλητης καταδίκης. Κινδυνεύει τόσο η σωματική όσο και η 
ψυχική τους υγεία. Απόσυρση ΤΩΡΑ!  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:30 | Ευγενία Σ. Μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής περνάνε χρόνια.. 
Όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Δεν λύνει προβλήματα, δημιουργεί νέα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:45 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
  
31 Μαρτίου 2021, 23:55 | Κ.Ι.Π Όχι όχι όχι! Πρώτα απ’ όλα θα έπρεπε να υπάρχει ΑΜΕΣΗ επέμβαση της πολιτείας 
σε περίπτωση κακοποίησης και μέχρι να βγει το πόρισμα ο (έστω πιθανός) κακοποιητης να απαγορεύεται να έχει 
την οποιαδήποτε επαφή με τον κακοποιημένο… Δεν μπορεί ένα παιδί που έχει βιώσει κακοποιητικες καταστάσεις 
να υποχρεούται να επικοινωνεί με τον κακοποιητη του.. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:16 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.ΕΠροκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
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επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:40 | Σταυρούλα Ενίσταμαι κάθετα στο συγκεκριμένο άρθρο. Αναγράφεται πως 
«Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»Σε 
αυτό θέλω να σχολιάσω πως αρκετά διαζύγια βγαίνουν για λόγους ενδοοικογενειακής βίας παρ’όλο που ο θύτης 
δεν έχει καταδικαστεί ποτέ. Θεωρώ επικίνδυνο και βάναυσο για τα θύματα να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και 
να είναι αναγκασμένα να έρχονται σε επαφή με τον θύτη.Θα προσθέσω επίσης πως στη χώρα μας το ποσοστό 
ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλεται είναι εξαιρετικά μικρό και πολλές φορές οι θύτες δεν τιμωρούνται.Η 
ΑctionAid(«Η ενδοοικογενειακή βία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης Η οπτική των επαγγελματιών και 
προτάσεις βελτίωσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών», Μερος Α Κεφ. Σπάζοντας τον κύκλο, 2018) αναφέρει: 
«Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, 21,3% των Ελληνίδων βιώνουν περιστατικά σωματικής ή 
σεξουαλικής βίας αλλά δεν το αναφέρουν, ποσοστό που είναι κατά 10 μονάδες πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ 
(EIGE, 2017).»Στη συνέχεια του ίδιου κειμένου σε επόμενο κεφάλαιο (Η Μη αναφορά περιστατικών) αναγράφεται 
το εξής: «Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 
ένα μεγάλο ποσοστό περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας δεν καταγράφονται στις υπάρχουσες επίσημες 
στατιστικές, επειδή τα θύματα δεν απευθύνονται ποτέ σε κάποιον οργανισμό ή αρχή. Οι λόγοι είναι πολλοί και 
αλληλένδετοι, και απορρέουν από τη φύση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, από τα ατομικά 
χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων, αλλά και από τις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και άλλες συνθήκες 
που σχετίζονται με το πολιτικό ή/και οικονομικό πλαίσιο. Ένα από τα πρωταρχικά μελήματά της ερευνητικής 
ομάδας, λοιπόν, ήταν η διαλεύκανση, μέσα από τις μαρτυρίες των ειδικών, των κύριων αιτιών της ελλιπούς 
αναφοράς με γνώμονα τη βελτίωση των υπαρχουσών πρακτικών. Για να καταγγελθεί στις αρχές ή σε άλλο φορέα, 
βέβαια, ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βασική προϋπόθεση είναι να εκλαμβάνεται ως τέτοιο. Πρέπει 
δηλαδή μια συγκεκριμένη συμπεριφορά να αναγνωρίζεται ως βία και, ενδεχομένως, ως κατακριτέα ή και 
αξιόποινη πράξη από τους άμεσα εμπλεκόμενους ή/και από την κοινωνία ευρέως. Είναι λοιπόν αναμενόμενο να 
μην δηλώνεται ένα περιστατικό όταν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται 
ως κάτι κανονικό: «Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και γυναίκες να αντιμετωπίζουν αυτό το πράγμα και να λένε ότι 
“εντάξει, είναι άντρας και θα το κάνει κι αυτό”», Εκπαιδευτικός Το πώς οι γκρίζες ζώνες και τα ασαφή όρια που 
ορίζουν πού ξεκινά η ενδοοικογενειακή βία περιπλέκουν την αντιμετώπιση του φαινομένου θα συζητηθεί πιο 
αναλυτικά στην επόμενη ενότητα. Προς το παρόν ας δούμε ποιοι είναι, κατά τους ειδικούς, οι κύριοι παράγοντες 
που αποτρέπουν την καταγγελία ενός περιστατικού. 
Οι συνεντευξιαζόμενοι/ες ανέφεραν συχνά τα συναισθήματα της ντροπής ή ενοχής. Η ενδοοικογενειακή βία 
εκδηλώνεται στο πλαίσιο των πιο στενών προσωπικών σχέσεων και απαιτεί την λεπτομερή διήγηση προσωπικών 
εμπειριών.»Θεωρώ, λοιπόν, πως βάσει αυτών των στοιχείων, ιδιαίτερα γνωρίζοντας πως στην χώρα μας τη 
διάρκεια της πανδημίας λόγω του lockdown έχουν αυξηθεί τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, το να περάσει 
το συγκεκριμένο άρθρο είναι απαράδεκτο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:13 | NIKOS TSAKAS ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:1. Αδιάσπαστες, 
κοινές γονικές ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
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διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμελ́ηση τεκ́νου κλπ). 5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 
8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμελ́εια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:38 | Παναγιώτης Νικολίτσος Ίσος χρόνο και για τους δύο γονείς.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Ελάχιστος 
χρόνος επικοινωνίας γονέα τέκνου 1/3 του συνολικού χρόνου. Μίνιμουμ 120 μέρες το χρόνο για τον κάθε γονέα, 
αρκεί να θέλει. Αν θέλει να τηρηθει το υποχρεωτικό μίνιμουμ. Ο χρόνος επικοινωνίας να πηγαίνει από το 1/2 στο 
1/3 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:13 | Στέλλα Καψαμπέλη Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας Σχόλια: Στην ελληνική 
πραγματικότητα το να καταδικαστεί αμετάκλητα κάποιο ένοχο για τα εν λόγω αδικήματα ειδικά, μπορεί να 
διαρκέσει έως και δέκα (10) χρόνια, στην περίπτωση, σπάνιο κι αυτό ακόμη, να καταδικαστεί. Στη Γαλλία έκθεση 
με θέμα τη βία κατά των γυναικών έδειξε ότι το δικαίωμα και ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα κατά 
του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη (χωρίς να έχει επέλθει αμετάκλητη καταδίκη), είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, μπροστά μάλιστα στα ανήλικα, ή μη, παιδιά του ζευγαριού. Η 
συνέχιση επαφής με κακοποιητή σύζυγο/πατέρα είναι μία πλήρως επισφαλής διαδικασία που αφήνει 
απροστάτευτα τέκνα και μητέρες/συζύγους. Πρόταση: αφαίρεση αυτού του άρθρου πλήρως. Πρόταση: 
αντικατάσταση του παραπάνω με αποκλεισμό και περιορισμό της επικοινωνίας όχι βάσει της αμετάκλητης 
καταδίκης αλλά από την άσκηση ποινικής δίωξης και την πρωτόδικη καταδίκη. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:59 | PRAKSIS Η πρόβλεψη για αποκλεισμό ή περιορισμό της επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο θα πρέπει να τύχει προσοχής από τον νομοθέτη, δεδομένου ότι οι εγκληματικές αυτές 
πράξεις είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την ψυχοσωματική υγεία των παιδιών και δυστυχώς δεν είναι εύκολη 
υπόθεση η καταγγελία αυτών στις διωκτικές αρχές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης η οποία ως διαδικασία ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων μπορεί να διαρκέσει χρόνια, θα δίνει στην 
πράξη το δικαίωμα στον κακοποιητικό γονέα να συνεχίσει μια κακοποιητική συμπεριφορά στο πλαίσιο της 
διευρυμένης επικοινωνίας που διασφαλίζει η συγκεκριμένη ρύθμιση. Μια τέτοια προοπτική είναι καταφανώς 
ενάντια στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του παιδιού στο οποίο άλλωστε αποσκοπεί η νομοθετική αυτή 
πρωτοβουλία. Ας μην αμελούμε ότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση της πολιτείας, σύμφωνα με το ν. 4531/2018 
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με τον οποίο κυρώθηκε από τη χώρα μας η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και  την 
Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, να μεριμνά για τη λήψη των 
αναγκαίων νομοθετικών και άλλων μέτρων προκειμένου, ασκώντας τη δέουσα επιμέλεια ώστε να 
προλαμβάνονται, να διερευνώνται τέτοια φαινόμενα, να τιμωρούνται οι δράστες και να παράσχονται 
επανορθώσεις αναφορικά με πράξεις βίας. Δεδομένου ότι συχνά η ενδοοικογενειακή βία συνοδεύεται από 
συγκάλυψη λόγω φόβου ή αποφυγής στιγματισμού των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, θα πρέπει 
ο νομοθέτης να υιοθετήσει πιο αυστηρά κριτήρια στη ρύθμιση αυτή ώστε να αποφεύγεται η περαιτέρω 
θυματοποίησή τους. Προτείνουμε την υιοθέτηση μιας πιο αυστηρής στάσης σε περιπτώσεις εγκλημάτων 
ενδοοικογενειακής βίας ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Η άσκηση ποινικής δίωξης για τις παραπάνω εγκληματικές πράξεις συνιστά 
από μόνη της σοβαρό λόγο για να περιοριστεί ο χρόνος επικοινωνίας στο πλαίσιο πρόληψης των εγκλημάτων βίας. 
Τυχόν επανάληψη ουσιαστικά τέτοιων φαινομένων θα πρέπει να οδηγεί στον αποκλεισμό του γονέα από την 
άσκηση του δικαιώματος με ρητή επίσης μνεία στη σχετική διάταξη. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:11 | Αργυρούλα Π.1. Η διάταξη που αναφέρεται στην διακοπή της επικοινωνίας μόνο με 
αμετάκλητη απόφαση του κακοποιητικό γονέα είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ: Κινδυνεύει η ζωή των παιδιών, το λιγότερο η 
ψυχική τους υγεία, να παραμένουν με γονείς που είναι κακοποιητικοί τουλάχιστον 8-10 χρόνια αφού η ποινική 
διαδικασία απαιτεί πάνω από 9 έτη. Ούτε μία μέρα ένα παιδί με γονιό που κατηγορείται για κακοποιητική 
συμπεριφορά!2. Ως προς το πρακτικό της επικοινωνίας: Κανένας γονιός δεν μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά 
του 8 ώρες την ημέρα, όπως προκύπτει από το 1/3 του χρόνου του παιδιού, ούτε και αυτός με τον οποίο 
διαμένουν, αφού τα παιδιά έχουν πολλαπλές δραστηριότητες εκτός της ανάγκης ξεκούρασης και της καθημερινής 
τους υγιεινής και διατροφής. Ούτε είναι δυνατόν ο γονέας, με τον οποίο διαμένει το τέκνο, να λογοδοτεί 
καθημερινώς: πέραν του ότι είναι ανεφάρμοστη μια τέτοια διάταξη είναι και παράνομη καθώς παραβιάζει το 
άρθρο 8 της ΕΣΔΑ περί ιδιωτικότητας (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Παιδιού).3)Η ελάχιστη επικοινωνία στο 
1/3 του χρόνου του παιδιού, αφαιρεί επίσης την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, 
χωρίς να προκύπτει, αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Είναι επίσης σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου, μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της, ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από 
τον οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:09 | Σακης Μ.Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του συνολικού χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται 
για κατάλληλο γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:59 | Νασος Μ.Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής με ανδρομικη ισχύ 5 με 7 χρονιά. 7. Να προσδιοριστεί στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και 
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με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.11. Να προβλέπονται ιδιαίτερα μετρα για τους γονεισ που μένουν σε διαφορετικους νομους και 
απομακρυσμένοι εξαιτίας της μητέρας.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, 
όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή 
βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση 
του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:28 | Αλέξανδρος Δ. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:51 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΗΜΑ 
. ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:05 | Νώντας Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, 
εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:16 | Μάριος ΜερτσόπουλοςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. οδηγηιιΆρθρο 5 – Συμφέρον 
τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο 
συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.΄ι της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:57 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού Αναφορικά με το άρθρο 13 του σχεδίου νόμου 
(αντικατάσταση του άρθρου 1520 ΑΚ) και την πρόβλεψη για τεκμήριο του δικαιώματος επικοινωνίας στο 1/3, 
λεκτέα είναι τα εξής. Όπως αναφερθήκαμε ανωτέρω, η όποια ρύθμιση θα πρέπει να γίνεται στη βάση ότι αφορά 
το πραγματικό συμφέρον κάθε συγκεκριμένου παιδιού, συνεπώς η επικοινωνία που θα έχει το τέκνο με τον γονέα 
που δεν διαμένει μαζί, δεν μπορεί να προσδιορίζεται ποσοτικά από τον νόμο, καθώς θα αφορά το κάθε 
συγκεκριμένο παιδί το οποίο βιώνει διαφορετικά τη διάσταση ή το διαζύγιο των γονιών του και του οποίου οι 
ανάγκες και το συμφέρον πρέπει να εκτιμηθούν πρωτίστως. Η ποσοτική ρύθμιση της επικοινωνίας και η θέσπιση 
τεκμηρίου του 1/3 με όρους οικονομικής συναλλαγής ή περιουσιακών διαφορών είναι πολύ άστοχη, αντιβαίνει 
στο συμφέρον του παιδιού και μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις, καθώς και πρακτικές 
δυσκολίες στην εφαρμογή της. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή και ανατροφή του 
παιδιού είναι απαραίτητη, με εξαίρεση την κακοποίηση και την άσκηση ενδοοικογενειακής βίας ή εγκλημάτων 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ως εκ τούτου 
πρέπει το τεκμήριο του 1/3 να αντικατασταθεί με την πρόβλεψη του Σχεδίου της Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για «το δικαίωμα της κατά το δυνατόν ευρύτερης προσωπικής επικοινωνίας». Με την πρόβλεψη αυτή, 
ο δικαστής θα ρυθμίζει την επικοινωνία, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις ατομικές περιστάσεις της υπόθεσης και τις 
ανάγκες του παιδιού.Ακόμα, τόσο στο άρθρο 13 παρ. 1 εδάφιο 4 (αντικατάσταση του άρθρου 1520 ΑΚ), σχετικά 
με τον αποκλεισμό ή περιορισμό της επικοινωνίας όσο και στο άρθρο 14 παρ. 2 στοιχείο στ΄(αντικατάσταση του 
άρθρου 1532 ΑΚ), για τις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας η πρόβλεψη της αμετάκλητης 
καταδίκης σε περίπτωση τέλεσης των αδικημάτων της ενδοοικογενειακής βίας ή εγκλημάτων κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής σε βάρος του παιδιού είναι επικίνδυνη 
σε κάθε περίπτωση. Όπως είναι γνωστό για να καταστεί μια δικαστική απόφαση αμετάκλητη μπορεί να 
μεσολαβήσουν ακόμα και οκτώ (8) έτη, διάστημα κατά το οποίο το παιδί μπορεί να συνεχίσει να κακοποιείται και 
να υφίσταται τις εγκληματικές ενέργειες του γονέα του, χωρίς να μπορεί να προστατευτεί. Συνεπώς, η πρόβλεψη 
για αμετάκλητη δικαστική απόφαση πρέπει εκ των ουκ άνευ να αφαιρεθεί αντιβαίνει στη σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, με την οποία έχουμε πρόσφατα εναρμονιστεί και συγκεκριμένα με το νόμο 3500/2006 όπως 
ισχύει με την τροποποίηση του Ν. 4531/2018, στον οποίο προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής περιοριστικών 
μέτρων, ακόμα και απαγόρευση της επικοινωνίας, ήδη από τη στιγμή που το θύμα θα υποβάλει μήνυση.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:16 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
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ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
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οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. 
Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό 
τουλάχιστον 1/3. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:59 | Ο.Ο.Επειδή βλέπω ότι πολλά σχόλια είναι από πατέρες που ΕΧΟΥΝ κανονικά 
επικοινωνία με το παιδί τους αλλά θέλουν περισσότερη (με όποιο κίνητρο αθώο ή όχι), από πατέρες που οι ίδιοι 
ομολογούν ότι υπάρχει τήρηση των αποφάσεων εποικοινωνίας με το τέκνο τους από την πρώην σύζυγο τους…. 
Εχουν μπερδευτεί κάπου στις λέξεις…. ΔΕΝ υπάρχει αποξένωση όταν υπάρχει επικοινωνία. Ουτε καν ο Richard 
Gardner που δημιούργησε τον ψευδοόρο γονεική αποξένωση, δεν το έθεσε έτσι.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:38 | Ελένη Π. Οι αλλαγές που φερ́νετε στο δήθεν Εκσυχρονιστικό οικογενειακό Δίκαιο, δεν 
είναι τίποτα άλλο,παρά μόα συμφωνία που δώσατε, μαζί με τους πλούσιους διαζευγμεν́ους lobby-μπαμπάδες.Να 
μας πείτε έστω και μία (1) χώρα της ΕΕ ή του υπόλοιπο Δυτικού κόσμου, «ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ», που να προσδιορίζει συγκεκριμένο αναγκαστικό χρόνο επικοινωνίας τεκ́νου 
όπως το 1/3 στον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Η Ελλάδα θα είναι η μοναδική χώρα παγκόσμιος που θα ορίζει 
χρόνο επικοινωνίας τέκνου σε Οικογενειακό Δίκαιο, ότι: «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί 
μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας κτλ» όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου προς διαβούλευση. 
Απόσυρση επειγόντως!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:01 | Ηρώ Περικλέους Αυτο το άρθρο προκαλεί σοβαρά θέματα ιδιαίτερα όσον αφορά την 
ασφάλεια των παιδιών. Ο κακοποιητικός γονέας πρέπει να απομακρύνεται από το παιδί από τη στιγμή της 
καταγγελίας ή άσκησης δίωξης για κακοποίηση καθώς αν παραμείνει η διάταξη για «αμετάκλητη απόφαση του 
δικαστηρίου» αυτό σημαίνει ότι πρακτικά το παιδί θα βρίσκεται με τον επικίνδυνο γονέα 8-10 έτη! Με δεδομένο 
ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9–13 χρόνια, αν 
υιοθετηθεί αυτή η διάταξη τα παιδιά θα εγκαταλείπονται αβοήθητα με έναν γονέα που θα συνεχίζει εις βάρος 
τους την εγκληματική του δράση επικαλούμενος τάχα μου ότι «μεριμνά» ή «επικοινωνεί» με το τέκντο 
του.Θυμηθείτε λίγο παρόμοιες καταστάσεις όπως εκείνη που η μητέρα δίδυμων είχε καταγγείλει ότι ο πρώην 
σύζυγος ήταν επικίνδυνος αλλά το δικαστήριο δεν έδωσε βάση στα λεγόμενα της μητέρας με αποτέλεσμα εκείνος 
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μια «ωραία πρωία» να πάρει τα παιδιά και να καούν όλοι μαζί για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγο. Με μια τέτοια 
διάταξη,οι περιπτώσεις βίας θα αυξηθούν. Και φυσικά δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε τέτοιες ακραίες 
καταστάσεις αλλά και η ψυχολογική βία αρκεί για να δημιουργήσει μια προβληματική νέα γενιά. Σώστε τα παιδιά, 
τα αθώα θύματα κάθε διαζυγίου! Επανεξετάστε το νομοσχέδιο με γνώμονα το καλό των παιδιών! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:46 | Νασος Μ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:18 | Βασίλης Γ Τι σημαίνει «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει» και γονέας ο οποίος 
΄΄επικοινωνεί΄΄ στις περιπτώσεις που η γονική μέριμνα, (επιμέλεια και φροντίδα) είναι κοινή? Πως μπορεί να 
υπάρχει ισότητα μεταξύ των γονέων όταν ο ένας γονέας είναι ο πρωτεύον (΄΄αυτός με τον οποίο τα παιδιά 
διαμένουν΄΄) και ο έτερος είναι εκείνος με τον οποίο τα παιδιά ΄΄επικοινωνούν΄΄.Αυτό το άρθρο διατηρεί το 
καθεστώς του πατέρα-νονού, με μόνο δικαίωμα αυτό της επικοινωνίας και μειωμένη συμμετοχή στην ανατροφή 
και φροντίδα του τέκνου. Αντί να εξασφαλίζει την ανατροφή των παιδιών και από τους δύο γονείς, ισότιμα και με 
σεβασμό των ιδιαίτερου ρόλου και των δύο, το άρθρο νομοθετεί το τριτοκοσμικό καθεστώς των γονέων δύο 
ταχυτήτων και διατηρεί τον υποβαθμισμένο ρόλο του πατέρα όπως υπάρχει σήμερα.Δε νοείται επικοινωνία γονέα 
με τέκνο παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια και μονο για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει 
να διατηρηθεί.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:06 | Κατερίνα Π. Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, 
μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα αφαιρείται 
ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η επικοινωνία 
με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο 
γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει 
συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν 
προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση;Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 
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επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να 
επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; 
Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η 
κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται; Το ισχύον δίκαιο δίνει τη 
δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από το Δικαστήριο τη 
ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους δηλ) παρεμποδίζει 
την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των ανιόντων στην ουσία 
μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, που απειλούνται μάλιστα και με αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:30 | Γιώργος Κ.Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρονου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:52 | Μαρια Γιαγια– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ . ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:03 | ΣΜ Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, μηνιαία, 
εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα αφαιρείται ο χρόνος 
ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η επικοινωνία με το 
παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο γονέας 
αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει 
συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν 
προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση; Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να 
επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; 
Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η 
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κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται; Το ισχύον δίκαιο δίνει τη 
δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από το Δικαστήριο τη 
ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους δηλ) παρεμποδίζει 
την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των ανιόντων στην ουσία 
μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, που απειλούνται μάλιστα και με αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:48 | Κατερίνα Γεωργιταη 50/50 δεν ήταν πριν το διαζύγιο; Έτσι να γίνει.Χωρισαν ως σύζυγοι 
όχι ως γονείς.Εναλλασσομενη κατοικία,έχει και ο μπαμπάς σπίτι,κανείς δεν μπορεί να μας στερεί παιδιά και 
εγγόνια  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:29 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:25 | ΚατερίναΔεν είμαι νομικός για να μπορέσω να προσθέσω εδάφια και παραγράφους 
στον νέο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Θα προσπαθήσω να το δω απ την κοινωνική του διάσταση ως παθούσα. Ας 
δούμε λοιπόν γιατί το νομοσχέδιο αυτό είναι λάθος και απο ποιές πλευρές. Συνήθως τα ζευγαρια χωρίζουν έπειτα 
απο μια περίοδο έντονων συγκρούσεων όπου αυτό έχει ήδη δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον ψυχικό κόσμο 
όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Και όπως ήδη γνωρίζουμε και απο μελέτες , αυτό μπορεί να κρατήσει αρκετά, 
εδεχομένως και πολλά χρόνια. Απο την πείρα μας αλλά και απο την βιβλιογραφία ανα τον κόσμο, αποδυκνύεται 
ότι η συγκρουσιακή σχέση των δυο γονέων προκαλλεί μεγάλα και δυσεπίλυτα προβήματα στην ψυχοσύνθεση του 
παιδιού, μικρού και μεγάλου. 
Στην Ελλάδα του σήμερα λοιπόν, η κοινή κηδεμονία προκύπτει απο την σύμφωνη γνώμη των γονέων και αυτή 
γίνεται είτε δικαστικά είτε μέσω συμφώνου που υπογράφουν και οι δύο γονείς. Σε αυτή την περίπτωση , έχουν 
την ωριμότητα οι γονείς αλλά και το περιβάλλον που μπορεί να στηρίξει την απόφαση τους , που φαίνεται να είναι 
η καλύτερη λύση για μια πρώην οικογένεια. Όμως ο κόσμος μας δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Μια μελέτη του 
Johnston (1994), κατέληξε στο συμπέρασμα, «ότι η γονεϊκή σύγκρουση μετά το διαζύγιο (για παράδειγμα, λεκτική 
και σωματική επιθετικότητα, ανοιχτή εχθρότητα και δυσπιστία) και η συνεπακόλουθη συναισθηματική δυσφορία 
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του γονέα που έχει την επιμέλεια, προβλέπουν αθροιστικά μια πιο προβληματική σχέση γονέων- παιδιών και 
μεγαλύτερη κακή προσαρμογή των παιδιών. Οι αποφάσεις κοινής επιμέλειας και οι συχνές επισκέψεις που έχουν 
διαταχθεί από το δικαστήριο τείνουν να σχετίζονται με δυσμενείς συνέπειες για τα παιδιά και ειδικά για τα 
κορίτσια.» Είναι λυπηρό να παρατηρούμε , μέσα απο τον λαϊκισμό να προωθείται η συνεπιμέλεια των παιδιών με 
πρόσχημα την ψυχική υγεία των παραπάνω, ή με πρόσχημα της ισότητας των φύλων. Στη Σουηδία που συχνά την 
αναφέρουμε ως προοδευτική χώρα η συνεπιμέλεια έρχεται μετά απο συναίνεση των δύο γονέων, ότι ακριβώς 
δηλαδή συμβαίνει και στην Ελλάδα. Είναι λυπηρό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο ενός παιδιού 50-50 
και εξ αδιαιρέτου ανάμεσα στους δύο γονείς, όταν αυτό που χρειάζονται είναι το σταθερό σπίτι (και όχι την 
εναλλασσόμενη κατοικία) και τη σταθερή παρουσία του καταλληλότερου γονέα στη ζωή τους και συνήθως αυτός 
προκύπτει να είναι η μητέρα, όχι μόνο από τις αποφάσεις των δικαστηρίων αλλά από την ίδια τη φύση. Και φυσικά 
εδώ ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους υπέρμαχους της συνεπιμέλειας όπου δεν βρίσκουν υπεροχή στο γυναικείο 
φύλο που κυοφορεί, δίνει τροφή στο νεογέννητο ως πρωταρχικός φροντιστής, Έρχεται αντιμέτωπο με την θεωρία 
του δεσμού attachment theory όπου χιλιάδες ψυχολόγοι εμπιστεύονται αλλά και την αυξημένη ενσυναίσθηση της 
μητέρας που τις κάνει πιο δοτικές. Ο δεσμός μητέρας και τέκνου είναι άρρηκτος και δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν 
λόγο όπου χωρίζοντας αυτούς τους δυο, κάθε δεύτερη εβδομάδα , θα λειτουργούσε θετικά στη ψυχοσύνθεση του 
παιδιού. Ο χρόνος 50 – 50 δεν ήταν μοιρασμένος (τις περισσότερες φορές) ούτε όταν ήταν οικογένεια. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία και το μοίρασμα του ποσοστού τύπου 50 -50 γίνεται μόνο σε οικόπεδα, σπίτια και 
ακίνητη περιουσία. Σε παιδιά, στον ψυχισμό και στην ανατροφή τους, δυστυχώς όταν τα πράγματα φτάνουν σε 
αντιδικία, δεν γίνεται.!Θα γράψω και ένα σχόλιο , αναφορικά με το οικονομικό που απ όσο έχω παρακολουθήσει 
δεν αναφέρεται πολύ συχνα. Προτείνετε στους ενεργούς πατεράδες που ζητούν εναλλασσόμενη κατοικία ότι κατά 
κάποιο τρόπο η διατροφή δεν θα πληρώνεται απ τους ίδους αλλά απο το κράτος, πείτε τους ότι με την απόφαση 
του διαζυγίου η διατροφή θα πληρώνεται αυτομάτως απο έναν άλλο «φορέα» , να δούμε πόσοι πατεράδες θα 
ζητήσουν συνεπιμέλεια, για να αντιληφθούμε ποιός είναι ο κυριότερος στόχος των παραπάνω. Ελπίζω να 
βοηθήσει ο Θεός τα παιδιά όλων μας… 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:09 | Αντώνης Προκοπιου «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να 
συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον 
η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.». Σε πλήρη 
αντίθεση με το άρθρο 12 της Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με την οποία «θα πρέπει ιδίως 
να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το 
αφορά(…).» χωρίς να τίθεται από τη Σύμβαση καμία άλλη προϋπόθεση.Με την προσθήκη αυτή του σχεδίου νόμου, 
εισάγεται μια επιφύλαξη στη φωνή του παιδιού η οποία δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά νομοθετική αναγνώριση 
των μισογυνικών επιχειρημάτων που θέλουν τις γυναίκες αδίστακτες και έτοιμες να χρησιμοποιήσουν μέχρι και 
τα παιδιά τους για να βλάψουν τους πρώην συζύγους τους με δήθεν ψευδείς καταγγελίες.Να αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο!  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:43 | ΚΤο άρθρο δεν προστατεύει τα παιδιά και τις μητέρες που δέχονται κακοποίηση από 
τον πατέρα. Έχουν ιδέα οι νομοθέτες τι σημαίνει να υποχρεώνεσαι να «επικοινωνείς» (=να δέχεται απειλές, 
εκβιασμούς, ψυχική, συναισθηματική, σωματική κακοποίηση) καθημερινά με τον βασανιστή σου; Και με τον 
βασανιστή των παιδιών σου; Ξέρετε πόσα χρόνια χρειάζεται να περάσουν στην Ελλάδα μέχρι να έχει η μητέρα 
«τελεσίδικη απόφαση»; 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:20 | Γιώργος ΓούταςΤο 1/2 θα πρέπει να είναι το τεκμήριο και να είναι μαχητό μέχρι το ένα 
τρίτο για κάθε γονέα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:19 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:52 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:31 | καρακασιδης αθανασιο ςΣυγχαρητηρια στον κυριο υπουργο για την προσπαθεια!!! 
Ειναι λιγη ειναι ατολμη ειναι ντροπαλη ειναι μαγκωμενη… ΑΛΛΑ σιγουρα προς τη σωστη κατευθυνση. ας πουμε 
οτι ειναι ενα ΜΙΚΡΟ σκαλοπατι προς την ισοτητα, προς την εξαλειψη των εμφυλων διακρισεων, προς τη 
απαγκιστρωση του μελλοντος απο σεξιστικα βαριδια και εμφυλα στερεοτυπα. ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:40 | Ευτυχία Γουλτίδου Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας . Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:58 | Κωνσταντίνος Γούγας Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.31 Μαρτίου 2021, 21:14 | Παύλος ΓκούφαςΆρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 



3734 
 

επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:32 | Νικόλαος Γκουγκουσιδης Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία . Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:47 | Γεώργιος Γκολφης Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:46 | VAP Ειναι δυνατόν να απαιτείτε από τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί και να τα 
αναγκάζετε να περνάνε χρόνο με τον κακοποιητή τους μέχρι να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη ενώ όλοι ξέρουμε 
ότι στο ελληνικό δικαστικό σύστημα αυτό μπορεί να πάρει χρόνια; Το άρθρο αυτό είναι απαράδεκτο και δεν 
πρέπει να περάσει! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:04 | Μαριλένη Γκιόνη Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία . Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:19 | Αγγελική Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., 
π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία . Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, 
επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 
Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που 
αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο  άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
. 
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31 Μαρτίου 2021, 21:21 | Παρασκευή ΓκάντσιουΤο 1/3 να γίνει 1/2 και να ελέγχεται από το δικαστή η 
καταλληλότητα κάθε γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:46 | Ελένη η λέξη αμετάκλητα είναι επικίνδυνο να αναφέρετε σε ένα νομοσχέδιο που 
οφείλει να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την ασφάλεια των παιδιών μιας πολιτείας. Να αφαιρεθεί παρακαλώ.Ο 
χρόνος επικοινωνίας δε μπορεί να είναι υποχρεωτικός αλλά ουσιαστικός και σε κάμία περίπτωση δεν πρέπει να 
αναφέρεται η εφαρμογή 1/3 και 2/3 σε όλες τις περιπτώσεις. Κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείτε ξεχωριστά, 
είναι δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της πολιτείας.ενεργοποίηση του άρθρου 49 του Ν.2447/1996 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:45 | Αντώνης ΓκαιτατζάκηςΟ χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο 
πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του συνολικού χρόνου του παιδιού 
εάν πρόκειται για κατάλληλο γονέα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:44 | Δημήτριος ΓιδαρόπουλοςΠροσωπική επικοινωνία Θα πρέπει να αναφέρεται ως χρόνος 
ανατροφής και να είναι το ελάχιστο 1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:45 | Ελένηη λέξη αμετάκλητα είναι επικίνδυνο να αναφέρετε σε ένα νομοσχέδιο που οφείλει 
να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την ασφάλεια των παιδιών μιας πολιτείας. Να αφαιρεθεί παρακαλώ. ενεργοποίηση 
του άρθρου 49 του Ν.2447/1996 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:44 | Αποστολος Γιαννωτας Προσωπική επικοινωνία Θα πρέπει να αναφέρεται ως χρόνος 
ανατροφής και να είναι το ελάχιστο 1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:01 | Γιάννος ΓιαννουδάκηςΠροσωπική επικοινωνία. Θα πρέπει να αναφέρεται ως χρόνος 
ανατροφής και να είναι το ελάχιστο 1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:15 | Παντελής ΓιαννοπουλοςΆρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο 
του συνολικού χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται για κατάλληλο γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:15 | Χρήστος ΓιαννακούλαςΟ χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο 
πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του συνολικού χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται 
για κατάλληλο γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:30 | Θεόδωρος ΓιαννακηςΟ χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με διαμονή στην οικιά του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου κατ’ ελάχιστον, εκτός αν 
ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:15 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε«Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
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προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα 
Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η  
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
31 Μαρτίου 2021, 21:42 | Αλεξάνδρα Γιακη Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς αν είναι κατάλληλοι και όχι 
αδιάφοροι. Τόσο απλό. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:30 | Μαρια ΓεωργοπουλουΟ χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με διαμονή στην οικιά του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου κατ’ ελάχιστον, εκτός αν 
ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:50 | Φωτεινή ΓεωργίουΟ χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με διαμονή στην οικιά του γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου κατ’ ελάχιστον, εκτός αν ο γονέας 
αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:04 | Αλεξάνδρα Γεωργιου Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με διαμονή στην οικιά του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου κατ’ ελάχιστον, εκτός αν 
ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:52 | Ιωάννης Τα Χρόνος Επικοινωνίας – Μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις Άρθρο 1520 Στην 
παράγραφο 1 στον χρόνο επικοινωνίας θα πρέπει να καθορίζονται ρητά οι διανυκτερεύσεις ως χρόνος 
επικοινωνίας αφού ο ελεύθερος χρόνος αφενός είναι υποκειμενικός αφετέρου είναι ευάλωτος σε κακόβουλες 
προθέσεις με υπερφόρτωση του προγράμματος ενός παιδιού με δραστηριότητες άσχετες με την προαγωγή του 
πνευματικού ή αθλητικού του επιπέδου. Συναφώς, τυχόν 3ωρες συναντήσεις εντός της εβδομάδας δεν δύναται 
να λογιστούν ως ποιοτικός χρόνος μιας και εκεί συμπεριλαμβάνονται και οι μετακινήσεις. Στην περίπτωση δε που 
το παιδί διαμένει εκτός νομού ή σε νησί γεγονός που καθιστά αδύνατη την συχνή μετάβαση του ενός γονέα, είτε 
λόγω απόστασης είτε για οικονομικούς λόγους π.χ. λόγω απαίτησης χρήσης αεροπορικών μέσων, στερώντας έτσι 
την καθημερινή φυσική παρουσία του ενός γονέα πρέπει απαραιτήτως ο χρόνος να διατίθεται σε επιπλέον 
διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Συνεπώς στην ελάχιστη επικοινωνία θα πρέπει να καθορίζεται 
ρητά ότι περιλαμβάνονται οι διανυκτερεύσεις ενώ προσθετικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες 
όπως οι αντικειμενικές δυσκολίες μετάβασης ή ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος του γονέα π.χ. στρατιωτικός, 
ναυτικός κ.λ.π. Θεωρείται δεδομένο ότι αυτά δεν πρέπει να ισχύουν σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
εγκληματικής συμπεριφοράς. Επίσης είναι παράλογο να υπάρχουν περιορισμοί στην τηλεφωνική επικοινωνία του 
τέκνου με τον ένα γονέα όπως η πρακτική των δικαστών έχει επιβάλει (συνήθως 4 φορές την εβδομάδα) ενώ θα 
πρέπει να είναι ελεύθερη και σύμφωνη με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του παιδιού.Πρόταση εφαρμογής 
συνεπιμέλειας – τόπου κατοικίας – Επικοινωνίας – Ειδικές περιπτώσεις Μια πρόταση προς επίλυση της δυσκολίας 
στην εναλλασσόμενη κατοικία είναι το τέκνο να διαμένει με τον ένα γονέα μέχρι την ολοκλήρωση του δημοτικού 
σχολείου και τον άλλον κατά το γυμνάσιο-λύκειο έτσι ώστε δεν θα διαταράσσεται η καθημερινότητα του παιδιού 
ενώ το παιδί θα έχει τη δυνατότητα συμβίωσης και με τους δύο γονείς. Ακόμη, ως τόπος κατοικίας του τέκνου, 
στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η εναλλασσόμενη κατοικία, να καθορισθεί σαφώς η τελευταία κοινή κατοικία 
των γονέων για να αποφευχθούν φαινόμενα απομάκρυνσης του τέκνου από αυτή με σκοπό την πρόκληση 



3738 
 

δυσχέρειας στην φυσική επικοινωνία του άλλου γονέα, ενώ θα μπορεί να διαμένει εξίσου στις κατοικίες των 
γονέων του όπου είναι εφικτό.Επικοινωνία με ανώτερους ανιόντες Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να καθορισθεί 
στοιχειώδης επικοινωνία τόσο τηλεφωνική μέσω της διαθέσιμης τεχνολογίας (skype, viber, τηλεφωνική κλήση), 
όσο και φυσική επικοινωνία δια παρουσίας με τους ανώτερους ανιόντες και τα αδέλφια του ιδιαίτερα στην 
περίπτωση που οι ανώτεροι ανιόντες ή αδελφοί διαμένουν σε άλλο νομό ή νησί εκτός αν συντρέχουν σοβαροί 
λόγοι αντίθετοι προς το συμφέρον του παιδιού. Είναι συχνό το φαινόμενο το παιδί να περνά τεράστιο μέρος του 
ελεύθερου του χρόνου με τους παππούδες από τη μια πλευρά, λόγω εργασιακών υποχρεώσεων του ενός γονέα 
πράγμα λογικό μεν, από την άλλη δε, να μην καθορίζεται σαφώς η ελάχιστη κατά τρόπο και είδος επικοινωνία των 
παππούδων από τον άλλο γονέα και του παιδιού εκτός αν αυτοί κινηθούν για άλλη μια φορά νομικά για να 
διεκδικήσουν το αυτονόητο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:09 | Φίλιππος Γεωργιάδης  Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία . Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:17 | Ζωή ΓεωργαρηΣυνεπιμέλεια – Ίσος χρόνος – Εναλλασσόμενη κατοικία 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:49 | Άννα φρ Είμαι χωρισμένη μάνα ενός παιδιού. Πότε δεν έβαλα λόγια στο παιδί μου, 
ποτέ δεν εκδικηθηκα μέσω του παιδιού μου. Δυστυχώς όμως δεν το κάνουν όλοι αυτό. Κ κυρίως μητέρες. Εφόσον 
η κοινωνία κ η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο (κ άργησε κατά τη γνώμη μου), ας φέρει την 
από κοινού άσκηση επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και χρόνο και στους δύο γονείς. Για 
το καλό των παιδιών κ μόνο. Η επιστήμη και η Ευρώπη αυτό προτείνει άλλωστε. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:18 | Μανια Γερου Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία . Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:52 | Νεφέλη Αντωνιάδου Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του συνολικού 
χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται για κατάλληλο γονέα.  
31 Μαρτίου 2021, 21:04 | Σπύρος Αντύπας Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του συνολικού 
χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται για κατάλληλο γονέα.  
31 Μαρτίου 2021, 20:41 | Αθανάσιος ΑνθόπουλοςΠροσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με 
το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται από τα  ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του συνολικού 
χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται για κατάλληλο γονέα.  
31 Μαρτίου 2021, 20:00 | Μαρία ΑνδριγιαννακηΠροσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με 
το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του συνολικού 
χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται για κατάλληλο γονέα.  
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31 Μαρτίου 2021, 20:11 | Διονυσια ΑνδρεαδακηΟ χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με διαμονή στην οικιά του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου κατ’ ελάχιστον, εκτός αν 
ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
31 Μαρτίου 2021, 20:26 | Ραφαήλα Αναστασίου Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με διαμονή στην οικιά του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου κατ’ ελάχιστον, εκτός αν 
ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
31 Μαρτίου 2021, 20:40 | Γρηγόρης ΑναστασιαδηςΟ χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με διαμονή στην οικιά του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου κατ’ ελάχιστον, εκτός αν 
ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
31 Μαρτίου 2021, 20:50 | Κωνσταντίνος ΑναγνώστουΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 . Προσωπική επικοινωνία . Ο 
χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
31 Μαρτίου 2021, 20:06 | Μιχάλης Αμπατζίδης Συνεπιμέλεια – Ίσος Χρόνος και με τους 2 γονείς – Εναλλασσόμενη 
κατοικία για κατάληλους γονείς και ευτυχισμένα παιδιά 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:41 | Αλέξανδρος ΑμανατίδηςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:56 | Αθανασία Αλεφαντινού ΑμανατίδηςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 
του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο 
χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
31 Μαρτίου 2021, 20:10 | Χαρίσης Αλεξιάδης Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Θα πρέπει να αναφέρεται 
ως χρόνος ανατροφής και να είναι το ελάχιστο 1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 20:24 | Αλέκος ΑλεξανδράκηςΆρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία . Θα πρέπει να αναφέρεται 
ως χρόνος ανατροφής και να είναι το ελάχιστο 1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα. 
31 Μαρτίου 2021, 20:38 | Δημητριος ΑκριβόςΆρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία. Θα πρέπει να αναφέρεται ως 
χρόνος ανατροφής και να είναι το ελάχιστο 1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα.   
31 Μαρτίου 2021, 20:28 | Β.Π.Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Με το προς ψήφιση νομοσχέδιο όχι μόνο δεν προστατεύετε 
τα παιδιά μας, αλλά τα δίνετε βορά στους κακοποιητές. Για ποια ισότητα μιλάτε όταν η καταγγελία για βία με 
μαρτυρίες των ίδιων των παιδιών μας, θα αναγκάζονται σε επικοινωνία με τους κακοποιητές τους; Ποιον 
προστατεύετε; Τους εγκληματίες ή τα παιδιά μας; Εσείς θα δίνατε το παιδί σας στον κακοποιητή του; Εσείς θα 
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κατηγορήσετε τη μάνα που σέβεται την εύλογη άρνηση του παιδιού, για κακη άσκηση επιμέλειας; Τι πρέπει δλδ 
να κάνει μια μητέρα, μάρτυρας της βίας; Να παραδοθεί εκ νέου στον κακοποιητή και να παραδώσει τα παιδιά της; 
Και μάλιστα να κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια; Όχι κ. Υπουργέ. Αυτό δεν είναι ισότητα. Είναι ένα εκ νέου 
έγκλημα με ανυπολόγιστες συνέπειες.Το αμετάκλητο της απόφασης το μόνο που θα επιφέρει είναι και άλλες 
πληγές στις ήδη υπάρχουσες. Το αμετάκλητο της απόφασης θα οδηγήσει σε αδιέξοδο χιλιάδες μανάδες και 
παιδιά. Το αμετάκλητο της απόφασης θα δώσει τη χαριστική βολή στα παιδιά που παλεύουν να ζήσουν με 
αξιοπρέπεια και να γιατρέψουν τις πληγές τους.Αν θέλετε να διαπιστώσετε την αλήθεια των καταγγελιών, 
φροντίστε εσείς πρώτα να ιδρύσετε εκείνες τις δομές και να θεσπίσετε εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα 
επιτρέψουν στα θύματα να μιλήσουν και να αντιπαλέψουν με τον κακοποιητή.Μας αφήνετε εκτεθειμένες κι εμάς 
και τα παιδιά μας. Μας αφήνετε άοπλες και ανίσχυρες προκειμένου να παλέψουμε για την αλήθεια. Μας αφήνετε 
μόνες να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα.Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Καταγγείλαμε και σηκώνουμε το βάρος 
της καταγγελίας.Η πολιτεία να σηκώσει κι εκείνη το βάρος που της αναλογεί. Η πολιτεία να προστατεύσει τα 
παιδιά της. Η πολιτεία να θέσει ακόμα πιο αυστηρούς νόμους και θεσμούς τέτοιους που θα αποδίδεται η 
δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατόν, και όχι μετά από δεκαετία.Προς τι το χρονοβόρο; Ποιος εξυπηρετείται; 
Πάντως όχι το συμφέρον του παιδιού.Δεν τίθεται ζήτημα ισότητας. Τίθεται ζήτημα 
προτεραιότητας.Προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Ακούστε τα λοιπόν. Μιλάνε. Φωνάζουν. Κραυγάζουν. Μην 
κωφεύετε.Οι εγκληματίες είναι καλά οργανωμένοι και οι υπόγειες διαδρομές τους γνωστές. 
Καθαρίστε λοιπόν τις παθογένειες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κακοποιητικών και των 
εγκληματιών.Μη γίνετε συνένοχος στο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.Μην γίνετε συνένοχος στο έγκλημα κατά 
των παιδιών μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:51 | Κασσιανή Αθανασίου Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία Θα πρέπει να αναφέρεται 
ως χρόνος ανατροφής και να είναι το ελάχιστο 1/3 διαμονής στην οικία του κάθε γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:02 | Παπα Αθανασια Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία .Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του 
συνολικού χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται για κατάλληλο γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:16 | Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της ΒίαςΤο άρθρο 13, παρότι δεν την ονομάζει έτσι, νομοθετεί 
υποχρεωτική εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου, την οποία καθιστά δεδομένη η φράση «ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας».Απόδειξη της ενδοοικογενειακής βίας ή άλλων εγκλημάτων και ασφάλεια 
θυμάτων: Κατά παράδοξο τρόπο, το νομοσχέδιο απαιτεί αμετάκλητη καταδίκη του γονέα-δράστη για τρία μόνο 
εγκλήματα (ενδοοικογενειακή βία, κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής), η οποία μάλιστα δεν οδηγεί αναγκαστικά σε διακοπή της επαφής παιδιού-δράστη αλλά μπορεί να οδηγήσει 
απλώς σε «περιορισμό επικοινωνίας». Επιπλέον, είναι ασαφές εάν ο αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας 
συνδέεται με την διάπραξη των συγκεκριμένων εγκλημάτων μόνο κατά του παιδιού ή αν αφορά και εγκλήματα 
κατά του άλλου γονέα ή άλλου προσώπου, όμως στο δημόσιο διάλογο αφήνεται να εννοηθεί ότι αφορά μόνο τα 
εγκλήματα με άμεσο θύμα το παιδί. Ακόμα κι αν επιλέγαμε να αγνοήσουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων της 
κακοποιημένης μητέρας και την έκθεσή της σε κίνδυνο, οφείλουμε να τονίσουμε τον προβληματικό χαρακτήρα 
μιας τέτοιας ρύθμισης αφού στην πράξη σημαίνει πως ο δράστης εγκλήματος εναντίον ενός παιδιού δικαιούται 
να διεκδικεί επικοινωνία με τα υπόλοιπα παιδιά του ακόμα και μετά την αμετάκλητη καταδίκη του.Το δικαίωμα 
επικοινωνίας (που προβλέπει το Αρ. 13) του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο ορίζεται σε κατ’ ελάχιστο 
ίδιο χρόνο για όλα τα παιδιά και με υποχρεωτική φυσική επαφή του με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει στο 
1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας»: με βάση τον κανόνα του Άρ. 7 ότι και οι δύο γονείς «εξακολουθούν να 
ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα» αυτό σημαίνει πως κάθε παιδί υποχρεούται να έχει φυσική 
επαφή με καθένα από τους δύο γονείς του στο 1/3 του χρόνου του και, κατά συνέπεια, του/της απομένει μόνο το 
1/3 του χρόνου του/της για ύπνο, σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, παιχνίδι και κοινωνική 
αλληλεπίδραση με συνομήλικα άτομα. Η συγκεκριμένη διευθέτηση είναι τουλάχιστον παράλογη για όλα τα παιδιά 
όμως στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας μια τέτοια ρύθμιση αφήνει απροστάτευτα και/ή εκθέτει σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο τα παιδιά-θύματα Ε.Β. αλλά και τις κακοποιημένες μητέρες και τα παιδιά-μάρτυρες Ε.Β. αφού 
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θέτει, ως κανόνα, την απρόσκοπτη πρόσβαση του κακοποιητικού γονιού στα παιδιά (αλλά και στον κακοποιημένο 
γονιό) για 10 τουλάχιστον χρόνια μετά την καταγγελία της κακοποίησης, μέχρι η καταδίκη του δράστη να καταστεί 
αμετάκλητη. Επιπλέον, το Νομοσχέδιο δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του το γεγονός ότι πολλές μητέρες 
προσπαθούν να απαλλαγούν από την Ε.Β. που υφίστανται οι ίδιες και τα παιδιά τους προσφεύγοντας ΜΟΝΟ σε 
αστικά δικαστήρια: κάποιες δεν καταφέρνουν να την καταγγείλουν (εξαιτίας περιορισμών και εμποδίων που θέτει 
το δικαστικό σύστημα και/ή ακατάλληλης αντιμετώπισης των θυμάτων στα αστυνομικά τμήματα) και άλλες 
επιλέγουν να μην την καταγγείλουν από φόβο (ότι ο δράστης θα εξαγριωθεί και θα πραγματοποιήσει τις απειλές 
του εναντίον μητέρας-παιδιών) και/ή για κοινωνικούς λόγους (δεν θέλει να καταγγείλει τον πατέρα των παιδιών 
της ή να είναι υπεύθυνη που εκείνος θα απολυθεί από την Υπηρεσία του) και/ή για οικονομικούς λόγους.Και αυτό 
το άρθρο παραβιάζει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Ν.4531/2018) σε πολλά άρθρα που αφορούν στην 
προστασία του ενήλικου μέλους της οικογένειας που κακοποιείται (συνήθως η μητέρα) αλλά και τα 4 παρακάτω 
άρθρα που αφορούν στην προστασία παιδιών-θυμάτων και παιδιών-μαρτύρων ενδοοικογενειακής βίας: «Άρθρο 
31: Επιμέλεια, δικαιώματα επίσκεψης και ασφάλεια 1. Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα 
μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά τον καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των 
παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψη τα περιστατικά βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης. 2. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επίσκεψης ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του 
θύματος ή των παιδιών.» 
«Άρθρο 56, παρ. 2: Μέτρα προστασίας Παρέχονται, όπου απαιτείται, ειδικά μέτρα προστασίας σε παιδί-θύμα και 
παιδί-μάρτυρα βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού.» «Άρθρο 45, παρ. 2: Κυρώσεις και Μέτρα .Τα Μέρη μπορούν να υιοθετήσουν άλλα μέτρα αναφορικά 
με τους δράστες όπως: – την παρακολούθηση ή επιτήρηση των καταδικασθέντων ατόμων – την αφαίρεση των 
γονεϊκών δικαιωμάτων, εάν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και την 
ασφάλεια του θύματος, δεν μπορεί να διασφαλιστεί με άλλο τρόπο.» «Άρθρο 26: Παροχή προστασίας και 
υποστήριξης σε παιδιά μάρτυρες 1. Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι κατά την παροχή προστασίας και υποστηρικτικών υπηρεσιών στα θύματα, λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και οι ανάγκες των παιδιών-μαρτύρων αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 2. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο περιλαμβάνουν την ηλικιακά ενδεδειγμένη ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε παιδιά μάρτυρες 
όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης και λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.»Προτείνεται να αποσυρθεί το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο και 
να ξεκινήσει νέα διαβούλευση από μηδενική βάση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Στην περίπτωση όμως 
που δεν αποσυρθεί, όλα τα παραπάνω άρθρα της Σύμβασης της Κων/πολης (Ν.4531/2018) και όσα αφορούν στην 
ενίσχυση της προστασίας των ενήλικων γονιών που κακοποιούνται από τον άλλον γονιό, πρέπει να ενσωματωθούν 
στον Α.Κ. προκειμένου να παρέχεται η ενδεδειγμένη προστασία σε όλες τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας 
ή άλλου εγκλήματος από γονέα (με θύμα παιδί/-ιά ή/και τον άλλο γονιό). 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:04 | Λεωνίδας Αδαμίδης Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του 
συνολικού χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται για κατάλληλο γονέα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 20:20 | Ιωάννης Αγγελου Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του 
συνολικού χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται για κατάλληλο γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:36 | Γιώργος ΑγγελίδηςΆρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται από το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο του 
συνολικού χρόνου του παιδιού εάν πρόκειται για κατάλληλο γονέα.  
31 Μαρτίου 2021, 20:27 | ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥτο νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας. 
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2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονεά (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 
5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2075/2015 ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:35 | Καλλίνα Δ.«Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η ΔΙΑΜΟΝΗ του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να ΑΥΞΗΘΕΙ εως το ½ του συνολικού 
χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.ΝΑ προστεθεί ο όρος «κατ’ ελάχιστον» στο 
τεκμήριο του 1/3 και να μην δύναται να υπάρξει χρόνος διανυκτερεύσεων στον χρόνο λιγότερος από αυτόν.Οι 
γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ΑΝΙΟΝΤΕΣ και τους 
αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με ΤΡΙΤΟΥΣ που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής 
φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία 
καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.»1/3 κατά την σχολική περίοδο και 1/2 στις σχολικές 
διακοπές ανά έτος στον γονέα που δεν διαμένει μαζί το τέκνο.Το κόστος μετακίνησης των παιδιών από την μια 
οικία στην άλλη να επιβαρύνει από κοινού και εξίσου και τους δύο γονείς και να πραγματοποιείται εναλλάξ και 
από τους δύο.Η διατροφή να βασίζεται σε ρεαλιστικά αντικειμενικά κριτήρια και βάση πινάκων. 
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31 Μαρτίου 2021, 20:31 | ΕΦΗ ΔΡΙΤΣΑ ΕΠΟΙΚΟΙΝΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΗΝ ΤΑ ΞΕΧΝΑΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΤΟ 35 ΜΕ 40% ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ!!ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΣΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΟΡΙΣ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:16 | μαργαριτα παπαδοπουλακη «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:11 | maria karampela Το εξόχως προβληματικό αυτό άρθρο επιχειρεί να εξειδικεύσει το 
ισχύον άρθρο, ωστόσο αποτυγχάνει, καθώς δεν μπορεί να εξειδικευθεί ο τρόπος άσκησης των λειτουργικών 
δικαιωμάτων του οικογενειακού διακαίου, ακριβώς λόγω της φύσης τους, δηλαδή της ρευστότητας και της 
πολυπλοκότητας των οικογενειακών σχέσεων και της αόριστης νομικής εννοίας του συμφέροντος του τέκνου, 
προς το οποίο κάθε διάταξη και απόφαση πρέπει να αποβλέπει. Δημιουργεί δε προβλήματα υπολογισμού του 
τεκμηρίου επικοινωνίας 1/3 (σε ποια βάση θα υπολογίζεται αυτό, ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια, θα αφαιρούνται οι 
ώρες ύπνου του τέκνου, θα αφαιρούνται οι ώρες σχολείου ή δραστηριοτήτων κ.α.) τόσο κατά την έκδοση της 
αποφάσεως όσο (το κυριότερο) και κατά την εφαρμογή αυτής, με αποτέλεσμα να βλάπτεται η ομαλή διαβίωση 
του έχοντος την επιμέλεια γονέα και του ίδιου του τέκνου, και να βρίσκονται σε ανασφάλεια ως προς το τι ισχύει 
και πώς εφαρμόζεται. Το κυριότερο είναι ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και η εφαρμογή ενός οριζόντιου 
κανόνα θα δημιουργήσει προβλήματα που θα αποβούν τελικώς σε βάρος του συμφέροντος του τέκνου. 
Περαιτέρω, ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου μπορεί για σοβαρούς λόγους να μην υποχρεούται να 
ενθαρρύνει την καθημερινή ή οπωσδήποτε ευρύτατη επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ενώ μία τέτοια 
υποχρέωση αίρει το αυτοπροαίρετο της βούλησης του παιδιού και παραβιάζει το δικαίωμα στην προσωπικότητά 
του. Περαιτέρω, η συχνή μετάβαση του τέκνου από το σπίτι του ενός γονέα στο σπίτι του άλλου θα διαταράξει το 
αναγκαίο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού αίσθημα ασφάλειας, ενώ παρεισφρέουν και άλλα 
πρακτικά προβλήματα, όπως οι δραστηριότητες του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του, η μεγάλη χιλιομετρική 
απόσταση των δύο οικιών, η ύπαρξη δύο παιδιών με διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικό χρόνο 
υπολογισμού του «1/3», η αδυναμία συνεννόησης των γονέων σε περίπτωση συγκρουσιακού διαζυγίου ή 
διάστασης, η οποία όμως (συνεννόηση) θα επιβάλλεται να υπάρχει όταν η επικοινωνία με τον άλλο γονέα θα είναι 
τόσο συχνή, ιδίως όταν τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας. Το σπουδαιότερο πρόβλημα της διάταξης είναι πως 
προβλέπει ότι ο αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Η πρόβλεψη της αμετάκλητης καταδίκης σε περίπτωση τέλεσης 
των παραπάνω ποινικών αδικημάτων σε βάρος του παιδιού θα καταλείπει εις βάρος της σωματικής και ψυχικής 
υγείας του παιδιού ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (είναι γνωστό ότι μπορεί να μεσολαβήσουν ακόμα και 8 χρόνια 
μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης), εντός του οποίου το παιδί θα εκτίθεται σε πράξεις βίας από την πλευρά 
του άλλου γονέα χωρίς ο έχων την επιμέλεια γονέας, σύμφωνα με την διάταξη, να μπορεί να το προστατεύσει. 
Αυτό θα αποδειχθεί ως ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα ενόψει της νεοπαγούς διάταξης του άρθρου 169 Α του 
Ποινικού Κώδικα, κατά την οποία οι παραβιάσεις του διατακτικού δικαστικών αποφάσεων τιμωρούνται πλέον 
άνευ προθέσεως του δράστη.1 Δημιουργεί δε τεράστια απορία το γεγονός, ότι, για μεν την κατάφαση της κακής 
άσκησης της γονικής μέριμνας και την αφαίρεση της επιμέλειας από τον γονέα που την ασκεί, στο επόμενο άρθρο 
1532 ΑΚ, αρκούν περιστατικά μη βεβαιωμένα, δυσκόλως ερμηνευόμενα, πιθανολογούμενα, νεφελώδη και 
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δυσαπόδεικτα, όπως η αορίστως προβλεπόμενη, «με υπαιτιότητα του έχοντος την επιμέλεια γονέα, διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης 
των σχέσεων του τέκνου με αυτούς», ενώ στην περίπτωση τέλεσης σοβαρών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου 
δεν αρκεί η άσκηση της ποινικής δίωξης ή η απόφαση σε πρώτο βαθμό αλλά απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης 
απόφασης! Τίθενται συνεπώς τα ακόλουθα εύλογα 
ερωτήματα: Α) πώς προστατεύεται το συμφέρον του τέκνου στις περιπτώσεις αυτές; Β) Γιατί η διασφάλιση της 
επικοινωνίας του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα προτάσσεται έναντι του σπουδαιότερου εννόμου συμφέροντος 
του τέκνου; Γ) Γιατί κατ' αποτέλεσμα προστατεύεται 
ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια λιγότερο και μπορεί αυτή να του αφαιρεθεί για τους παραπάνω μη 
βεβαιούμενους και ασαφείς λόγους έναντι του γονέα που έχει το δικαίωμα επικοινωνίας, ο οποίος μπορεί να 
χάσει το δικαίωμα αυτό μόνον αν καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του 
τέκνου ή σε βάρος του άλλου γονέα; Δ) Γιατί ο νομοθέτης επιλέγει να παραβιάσει ευθέως την διάταξη του άρθρου 
31 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με την οποία «τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι κατά τον καθορισμό της επιμέλειας και των 
δικαιωμάτων επίσκεψης των παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψιν τα περιστατικά βίας που καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι η άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επίσκεψης ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την 
ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών.»; Στην παραπάνω διάταξη του νομοσχεδίου δημιουργείται μαχητό 
τεκμήριο καλής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας και μαχητό τεκμήριο κακής άσκησης του δικαιώματος της 
επιμέλειας του τέκνου. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω επιχειρούμενη εξειδίκευση του νόμου θα προκαλέσει 
μεγαλύτερες από τις υπάρχουσες αντιδικίες και δικαστικές διαμάχες στις περιπτώσεις όπου προϋπάρχει μία κακή 
σχέση των εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων. Τέλος, η ακατανόητη απαίτηση της αμετάκλητης καταδίκης για 
ενδοοικογενειακή βία, ως σοβαρού λόγου αποκλεισμού ή περιορισμού της επικοινωνίας αντιβαίνει στο νόμο 
3500/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4531/2018 (σε συμμόρφωση δηλαδή με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), που προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων (μη προσέγγισης της 
κατοικίας, των σχολείων και των εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) δηλαδή την απαγόρευση της επικοινωνίας, ήδη 
από το αρχικό στάδιο της υποβολής της μήνυσης από το θύμα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:04 | Έλενα Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα. Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από 
τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της 
συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
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Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. 
ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει 
τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση 
απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούν άμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις 
κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:34 | Νικος Α. ΠαγωνηςΔιαβάζοντας τα παραπάνω άρθρα κατάλαβα γιατί ηταν δύσκολο για 
τον ανυποψίαστο νου να αντιληφθεί τους κινδύνους αυτου του νομοθετηματος. Ωστοσο για ατομα που 
σκοπευουν να εργαστούν με κακοποιημένα παιδιά και/η συζύγους το πρόβλημα είναι προφανές. Αν αυτός ο νόμος 
ψηφιστεί τα αποτελέσματα θα είναι απολυτως καταστροφ ικά για τα θυματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης 
που προσπαθούν να απεμπλακούν απο τον κακοποιητικό γονέα ή συντροφο. Πιθανως οι νομοθετες θεωρουν οτι 
το να μεγαλωνει ένα παιδι και με τους δυο (ετεροφυλόφιλους, οπως εχουμε εμπεδώσει) γονείς του είναι κάτι 
καλό. Τα δικαιωματα του παιδιού δεν πρέπει να είναι υπεράνω του γονιού που θα αναγκαστεί να ανεκτεί τη 
συνεχή επικοινωνία και προσέλευση του κακοποιητή (οποιουδήποτε φύλου) στο σπίτι του και δε μπορει να 
ρισκάρει να έχει την ίδια τύχη και το παιδί του, να εμπλακεί σε κακόβουλα συναισθηματικά παιχνίδια εκβιασμών 
του ενός γονέα προς τον άλλο και σε ακραία περίπτωση να πέσει θύμα απαγωγής αν το άτομο αυτό είναι τόσο 
επικίνδυνο. Οι απαγωγείς παιδιών είναι άλλωστε πολυ συχνά συγγενείς τους, αυτο δε τους εμποδίζει. Ισως όλα 
αυτα να ακούγονται υπερβολικά. Ας λάβουμε όμως υπόψην ότι με αυτό το νόμο απαιτούνται πολυετείς δικαστικές 
διαδικασίες που μπορουν να φτάσουν τα 5 με 10 χρόνια προκειμένου να τερματιστεί η επαφή με τον κακοποιητή. 
Το παιδί κατα πάσα πιθανότητα θα έχει μεγαλώσει θέλοντας και μη με τη συνεχή παρουσία του, αρα με κανένα 
τρόπο δε διασφαλίζεται το δικαίωμα του στο να μεγαλώσει χωρις τραύμα, σωματικό ή ψυχικό. Πολλά ζευγάρια 
χωρίζουν για να προστατέψουν τα παιδιά τους απο τη βία. Ας μη στερούμε στα παιδιά στο όνομα της γονεικότητας 
την δυνατότητα να αναρρώσουν απο τα τραύματα τους ασφαλή, σε ένα υγειές γι αυτά περιβάλλον. Όσο για τα 
γονεικα δικαιώματα του/της γονιου που κακοποιεί πραγματικά δεν με ενδιαφέρουν. Πρέπει να διαχωριστεί η 
γονεικότητα απο την εξουσιαστικότητα και να συνδεθεί με την ευθύνη. Αλλα δεν θα ήθελα ούτε εγώ ούτε κανένας 
απο τους φίλους μου που ασχολούνται με την ψυχική υγεία να έχουμε στις ομάδες και τις αίθουσες μας άτομα 
που αντιμετώπισαν αυτό τον εφιάλτη χωρις τέλος και να ξέρουμε ότι μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια και 
αντικρυζαμε την καταστροφή χωρίς να πούμε κουβέντα. Αυτός ο νόμος δεν είναι καλομελετημένος και είναι 
απαράδεκτο αυτό που προτείνει. Σκεφτείτε παρα πολυ σοβαρά αυτό που κάνετε και ζήστε αν μπορείτε εσείς με 
αυτή την ευθύνη. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:32 | Μ. Μπόνα Θεωρώ ότι με το νομοσχέδιο αυτό: -Συγχέεται η μέριμνα (που σύμφωνα με 
την παρούσα νομοθετική και νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την επιμέλεια, με 
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αποτέλεσμα να επέρχεται κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής της. -
Καθιερώνονται τεκμήρια, όπως το δικαίωμα επικοινωνίας κατά το 1/3 του χρόνου, που αφενός είναι αόριστα 
(ποιός είναι ο συνολικός χρόνος στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή στην 
προσπάθειά του να προβεί σε εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης που 
δικάζει. -Πλήττεται η παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά 
τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του γάμου. Αντίθετα, το παιδί καθίσταται 
αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις ορέξεις…) γονέων που αντιδικούν και που 
είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι χαρακτηριστικό αυτής 
της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το ν/σ θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας ακόμα και για τον γονέα που έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση αμετάκλητη!Όχι στην 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνεπιμέλεια!31 Μαρτίου 2021, 20:28 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΤο άρθρο 1520 να τεθεί ως 
εξής«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το 
δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία 
περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου 
με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να 
αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:52 | ΦωτεινηΣτον τομέα αυτό θεωρούμε ότι επιβάλλεται η άμεση εκπαίδευση των 
Οικογενειακών Δικαστών στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, τις διάφορες μορφές που αυτή λαμβάνει, τις 
συνέπειες που έχει στα θύματα και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που είναι μάρτυρες τέτοιας βίας και τον 
τρόπο που αυτή επηρεάζει τη σχέση ενός παιδιού με τον γονέα που ασκεί ή έχει ασκήσει τέτοια βία.  
 
31 Μαρτίου 2021, 20:40 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥΠοια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού 
χρόνου, ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; 
Θα αφαιρείται ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον 
η επικοινωνία με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως 
μπορεί ο γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, 
δεν έχει συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν 
δεν προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση; 
Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, 
προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς 
Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. 
Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο 
δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου 
Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του 
Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται; Το ισχύον δίκαιο δίνει τη δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, 
γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από το Δικαστήριο τη ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν 
ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους δηλ) παρεμποδίζει την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την 
προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των ανιόντων στην ουσία μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, 
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που απειλούνται μάλιστα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το 
προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:51 | Νικόλας Η κόρη μου παρότι έπεσε η ίδια θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του 
παιδιού τους με αποτέλεσμα να χωρίσουν, εντούτοις φοβήθηκε δεν τον κατήγγειλε. Μέγιστο λάθος βέβαια, 
καθότι φύση συμπονετική τον συγχώρεσε, αλλά τελικα άφησε το περιθώριο στον κακοποιητή να εκμεταλλευτεί 
κάθε τρόπο ώστε να τη διαβάλλει σε τρίτους και φυσικά στο ίδιο της το παιδί. Διότι ο κακοποιητής δεν σταματάει. 
Είναι φύση εγκληματική και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσον ώστε να το καταφέρει. Ο Γολγοθάς της κόρης μου 
ακόμα συνεχίζεται και ο αγώνας γίνεται ακόμα πιο δύσκολος. Το παιδί είναι αγορι στην εφηβεια και γίνεται 
καθημερινά αποδέκτης σχολίων υβριστικών προς τη μητέρα, αλλά και ταυτόχρονα γίνεται και αποδέκτης δώρων 
εκ μέρους του πατέρα, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμπάθειά του. Άρα, αξιότιμε κ.Υπουργε είναι χρέος σας 
να προστατέψετε τις γυναίκες που παλεύουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με συνέπεια και ευσυνειδησία. Να 
μην φοβούνται να μιλήσουν για τους κακοποιητές. Να μην ελπίζουν ότι θα αλλάξουν οι κακοποιητές, αλλά να 
κάνουν το βήμα, όσο κι αν φοβούνται. Διότι φοβούνται. Και μάλιστα πολύ. Οι κακοποιητές είναι εγκληματίες και 
θα παραμείνουν όσο τους επιτρέπουν οι συνθήκες. Όσο τους δίνετε της λαβή με αμετάκλητες αποφάσεις που 
μόνο χρόνο και χρήμα απαιτούν και επι της ουσίας δεν προσφέρουν τίποτα στα τέκνα, παρά μόνο στους 
εγκληματίες «πατεράδες», τόσο θα ξεθαρρεύουν και θα γίνουν ακόμα χειρότερες θηριωδίες.Βοηθήστε τις κόρες 
μας. Τις κόρες σας. Τις εγγονές μας. Τα εγγόνια μας. Τα παιδιά μας.Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείτε να θέσετε 
στη θέση της κόρης μου, αναρίθμητες γυναίκες. Τη μοίρα της κόρης μου όμως δεν θέλω να την έχει καμιά γυναίκα. 
Κάθε γυναίκα και μητέρα οφείλει να έχει το σωστό πλαίσιο, ώστε οργανωμένα να μπορέσει να απαγκιστρωθεί 
από τους κακοποιητές της. Να σώσει τα παιδιά της. Το μέγιστο και πρωτεύον χρέος της.Μη γίνετε, αξιότιμε κ. 
Υπουργέ, μέρος της κακοποιησης. Σπάστε τον φαύλο κύκλο τώρα. Ελάτε να γράψουμε όλοι μαζί τη λαμπρή σελίδα 
στην ιστορία του ανθρώπου που σέβεται το πρωταρχικό δικαίωμα. Το δικαίωμα όχι απλώς στην επιβίωση. Αλλά 
το δικαίωμα στη ζωη όπως αρμόζει στα παιδιά μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:30 | Ν. ΜούκαΤόσοι κόποι (ξενύχτια , διπλώματα και πιστοποιήσεις ) για να μην μπορώ να 
διεκδικήσω μία θέση εργασίας . Στο δημόσιο τομέα δεν μπορείς να επιλέξεις το που θα τοποθετηθείς. Είμαι 
δημόσιος υπάλληλος εδώ και λίγους μήνες και μάλιστα κάθε μήνα ταξιδεύω αεροπορικώς μία φορά το μήνα για 
να εκπληρώσω τουλάχιστον τη μία από τις δύο επικοινωνίες του μήνα με τον πατέρα της σύμφωνα με την 
δικαστική απόφαση καταβάλλοντας σημαντικό ποσό από τον μισθό μου και αντί να έρθει και αυτός να δει το παιδί 
του έστω και μία φορά, το μόνο που κάνει είναι μηνύσεις καθώς διακατέχεται ακόμα από αισθήματα μίσους και 
εκδίκησης προς το άτομο μου γιατί δεν παρέμεινα σε ένα τοξικό γάμο για εμένα και με άσχημες συνέπειες για τη 
ψυχοσύνθεση του παιδιού μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη ; Να μπορεί με νόμιμο τρόπο να πάρει την γονική μέριμνα 
και κατά συνέπεια την επιμέλεια ; Οι μηνύσεις ξέρετε ποτέ άρχισαν , όταν βγήκε σε διαβούλευση το παρόν 
νομοσχέδιο . Οποία γυναίκα έγινε μάνα προτού ορθοποδήσει επαγγελματικά και μετά από τόσα χρόνια σπουδών 
, επιθυμεί να διεκδικήσει μια θέση , τι θα κάνει ; Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική . Γιατί με το ισχύον 
νομοσχέδιο θα πρέπει να συρθώ στα δικαστήρια πάλι και μετά να δεχτώ την θέση .Όσο για την συμφωνία, το 
ξέρετε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Προς αναμονή του πολυπόθητου νομουσχεδίου, έχουμε αύξηση των δήθεν 
μηνύσεων , τυχαίο ; Δεν νομίζω. Τα συμπεράσματα δικά σας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:35 | Μαρίνα ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 
1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας 
και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́́ νομικό τεκμήριο, ίσος χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
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των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να εχ́ει ίσο χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 
9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ Είναι αδιανόητο 
στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν! ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης 
εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, 
κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:13 | Βασιλης ΘΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΨΕΙΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ 
ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ Κ Κ ΑΣ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ.ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΑΥΣΤΗΡΟΣ Κ Ο ΝΟΜΟΣ Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΜΙΑ ΜΑΜΑ.ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:13 | ΔάνηςΈχει κανείς απάντηση στο γιατι μπαμπά δεν μπορώ να μείνω ή γιατι βιάζεσαι και 
αρκετά αλλα ;;για αυτο ίσος χρόνος και με τους δυο γονείς για να σταματήσουν αυτά και να έχουμε υγιή παιδιά  
 
31 Μαρτίου 2021, 19:53 | ΕλένηΕίναι απίστευτο που το νομοσχέδιο ορίζει μαθηματικά το χρόνο επικοινωνίας του 
τέκνου με τον έτερο γονέα αλλά αποτυγχάνει να ορίσει έστω μαθηματικά το ποσό της διατροφής, που στις 
περισσότερες των περιπτώσεων είτε δεν καταβάλλεται είτε δεν καταβάλλεται ολόκληρη. Πώς θα μεγαλώσουν οι 
γονείς που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια τα παιδιά τους?Πώς θα βρουν τα αποθέματα, ψυχικά και 
οικονομικά, α διεκδικήσουν τα λεφτά διατροφής των παιδιών τους? Όχι μόνο το νομοσχέδιο κλείνει το μάτι σε 
αυτούς που «δικαιολογημένα» δεν καταβάλλουν τη διατροφή των παιδιών τους, αλλά επιβαρύνει και τους γονείς 
που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια με επιπλέον και δυσανάλογο οικονομικό και ψυχικό φορτίο με το να τους 
αντιμετωπίζει κακόπιστα κι εκδικητικά! 
Απόσυρση νομοσχεδίου τώρα! 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:44 |Μιλάτε για ΑΜΕΤΆΚΛΗΤΗ καταδίκη σε περιπτώσεις ενδοιοκογενειακής βίας και 
εγκλημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας κτλ. Μας υποχρεώνετε με ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο να 
παραδίδουμε τα παιδιά μας και να διατηρούμε επαφές με τους κακοποιητές και υπόδικους βιαστές μας. Μας 
ζητάτε να παραμείνουμε στην κακοπιητικη εστία, προσπαθώντας να προστατευσουμε τα παιδιά μας, βάζοντας 
μπροστά το δικό μας κορμί. Αντιβαίνετε εν ψυχρώ την συνθήκη της Κωνσταντινούπολη. Μιλάτε για τα δικαιώματα 
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ίσου χρόνου κοκ των γονέων επάνω στα παιδιά, αλλά πουθενά δεν λαμβάνετε υπόψιν την εκφρασμένη επιθυμία 
και ανάγκη των παιδιών. Τι θα γίνει με τα θηκαζοντα βρέφη, με τα παιδιά που έχουν αναπτυξιακές διαταραχές και 
χρειάζονται μια σταθερή δομή και ένα ασφαλές περιβάλλον; Τι θα πείτε στις μητέρες και στα παιδιά που για εως 
και μια δεκαετία θα υποχρεούνται σε επαφή με τον κακοοιητη τους, μέχρι να έρθει η αμετάκλητη καταδίκη τους; 
Στην χώρα που ακόμα γυναίκες, μητέρες και παιδιά είμαστε πολίτες β’ κατηγορίας, με ανύπαρκτες δομές, με 
ελάχιστη υποστήριξη και τώρα με αυτό το έκτρωμα, θα μας βρίσκετε συνέχεια απέναντι σας31 Μαρτίου 2021, 
19:07 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥΟι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με την αμετάκλητη καταδίκη 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη τροποποίηση του εδ. α΄ 
της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική 
συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια. Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, πέραν 
της δυσχερούς εφαρμογής στην πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του τέκνου, ως έννοιας 
αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της  
 
31 Μαρτίου 2021, 18:22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝ Άρθρο 1520 Α.Κ. , δεν είναι επαρκώς κατοχυρωμένο το 
ελάχιστο 1/3 της επικοινωνίας με τον γονέα που δεν διαμένει με το παιδί, καθώς υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις , 
όπως αναφέρονται στα επιμέρους άρθρα και κάνουν λόγο για συνθήκες διαβίωσης, διατάραξης καθημερινότητας, 
κατάχρηση του δικαιώματος επικοινωνίας, οι οποίες μέχρι σήμερα αποτελούν το κανόνα για το έντεχνο και 
προσχηματικό περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας. Προτεινόμενη τροποποίηση : «Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΖΗΤΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Η ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός 
αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με 
τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την 
επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε 
με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 1511. ΌΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Η ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ, Ο ΑΛΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ 
Η ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:15 | ΜαριαΕιναι δυνατόν να απαιτείτε από τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί και να τα 
αναγκάζετε να περνάνε χρόνο με τον κακοποιητή τους μέχρι να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη ενώ όλοι ξέρουμε 
ότι στο ελληνικό δικαστικό σύστημα αυτό μπορεί να πάρει χρόνια; Το άρθρο αυτό είναι απαράδεκτο και δεν 
πρέπει να περάσει! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:22 | Α. Ο.Όταν η αδελφή μου διαπίστωσε την παραβατική συμπεριφορά του πατέρα προς 
τα ίδια του τα τέκνα, άμεσα απευθύνθηκε στις αρχές. 
Παρότι φάνηκε σε πρώτο επίπεδο ότι οι δικαστικοί λειτουργοί κάνουν τα πρέποντα, εντούτοις και τεχνηέντως 
άφησαν εκτεθειμένα τα παιδιά και την μητέρα, προς όφελος του πατέρα.Και μόνο τέτοιοι μηχανισμοί 
συγκάλυψης, είναι τεκμήριο της ενοχής. Διαφορετικά θα έπρατταν ως όφειλαν.Η συγκάλυψη των χειρότερων 
εγκλημάτων τώρα θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.Διότι, τα παιδιά θα υποχρεωθούν σε επικοινωνία με 
τον εγκληματία, Διότι τα παιδιά θα πρέπει να μπουν και εκείνα στην δικαστική διαμάχη με ότι συνεπάγεται αυτό 
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για την ψυχούλα τους. Διότι, θα γίνονται αποδεκτές σχολίων προκειμένου να κερδίσει η μία ή η άλλη πλευρά. 
Διότι, θα απειληθούν από τους εγκληματίες πατεράδες προκειμένου να κλείσουν το στόμα τους. Διότι, αυτές είναι 
οι πρακτικές των εγκληματιών. Απειλή και συγκάλυψη.  ι εσείς θα δώσετε τα παιδιά μας βορά στους 
επικίνδυνους.Διότι, οι μητέρες που ως τώρα δεν είχαν τίποτα να κερδίσουν ως ίδιον όφελος από μια τέτοια 
καταγγελία, ισα ίσα το κόστος σε όλα τα επίπεδα είναι ανυπολόγιστο, αλλά μπροστά στην προστασία των τέκνων 
φαντάζει επουσιώδες, τώρα δίνετε τη λαβή στους εγκληματίες να ισχυριστούν ότι η αιτία των καταγγελιών είναι 
η επιμέλεια και η διατροφή.Μια διατροφή που στην περίπτωση της αδελφης μου τρία χρόνια τώρα δεν έχει πάρει 
ούτε ένα ευρώ.Διατροφή που από πολλούς πατεράδες δεν δίνετε καν.Διατροφή που είναι και ο ουσιαστικός λόγος 
των «πατεράδων» που ζητούν συνεπιμελεια. Ουσιαστικά αυτό καίει τους περισσότερους πατεράδες και επιζητούν 
την συνεπιμελεια. Είναι οι ίδιοι που παρατούσαν τα παιδιά στις γιαγιάδες και στα τάμπλετ. Είναι οι ίδιοι που τα 
επέστρεφαν νωρίτερα από το προγραμματισμένο επειδή κουράστηκαν. Είναι οι ίδιοι που αποφάσιζαν να φύγουν 
από την πόλη που ζούσε το παιδί τους για να κάνουν τη ζωή τους, αλλά απαγορεύουν στη μητέρα να αλλάξει 
κατοικία.Τέλος στη συγκάλυψη. Τα παιδιά είναι ήρωες και μάνες τους ηρωιδες. Βοηθήστε τους. Απόσυρση τωρα! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:24 | ΈλληΤο εξόχως προβληματικό αυτό άρθρο επιχειρεί να εξειδικεύσει το ισχύον άρθρο, 
ωστόσο αποτυγχάνει, καθώς δεν μπορεί να εξειδικευθεί ο τρόπος άσκησης των λειτουργικών δικαιωμάτων του 
οικογενειακού διακαίου, ακριβώς λόγω της φύσης τους, δηλαδή της ρευστότητας και της πολυπλοκότητας των 
οικογενειακών σχέσεων και της αόριστης νομικής εννοίας του συμφέροντος του τέκνου, προς το οποίο κάθε 
διάταξη και απόφαση πρέπει να αποβλέπει. Δημιουργεί δε προβλήματα υπολογισμού του τεκμηρίου επικοινωνίας 
1/3 (σε ποια βάση θα υπολογίζεται αυτό, ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια, θα αφαιρούνται οι ώρες ύπνου του τέκνου, 
θα αφαιρούνται οι ώρες σχολείου ή δραστηριοτήτων κ.α.) τόσο κατά την έκδοση της αποφάσεως όσο (το 
κυριότερο) και κατά την εφαρμογή αυτής, με αποτέλεσμα να βλάπτεται η ομαλή διαβίωση του έχοντος την 
επιμέλεια γονέα και του ίδιου του τέκνου, και να βρίσκονται σε ανασφάλεια ως προς το τι ισχύει και πώς 
εφαρμόζεται. Το κυριότερο είναι ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και η εφαρμογή ενός οριζόντιου κανόνα θα 
δημιουργήσει προβλήματα που θα αποβούν τελικώς σε βάρος του συμφέροντος του τέκνου. Περαιτέρω, ο γονέας 
που έχει την επιμέλεια του τέκνου μπορεί για σοβαρούς λόγους να μην υποχρεούται να ενθαρρύνει την 
καθημερινή ή οπωσδήποτε ευρύτατη επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ενώ μία τέτοια υποχρέωση αίρει 
το αυτοπροαίρετο της βούλησης του παιδιού και παραβιάζει το δικαίωμα στην προσωπικότητά του. Περαιτέρω, 
η συχνή μετάβαση του τέκνου από το σπίτι του ενός γονέα στο σπίτι του άλλου θα διαταράξει το αναγκαίο για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού αίσθημα ασφάλειας, ενώ παρεισφρέουν και άλλα πρακτικά 
προβλήματα, όπως οι δραστηριότητες του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του, η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση 
των δύο οικιών, η ύπαρξη δύο παιδιών με διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικό χρόνο υπολογισμού του 
«1/3», η αδυναμία συνεννόησης των γονέων σε περίπτωση συγκρουσιακού διαζυγίου ή διάστασης, η οποία όμως 
(συνεννόηση) θα επιβάλλεται να υπάρχει όταν η επικοινωνία με τον άλλο γονέα θα είναι τόσο συχνή, ιδίως όταν 
τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας. Το σπουδαιότερο πρόβλημα της διάταξης είναι πως προβλέπει ότι ο αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Η πρόβλεψη της 
αμετάκλητης καταδίκης σε περίπτωση τέλεσης των παραπάνω ποινικών αδικημάτων σε βάρος του παιδιού θα 
καταλείπει εις βάρος της σωματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (είναι γνωστό 
ότι μπορεί να μεσολαβήσουν ακόμα και 8 χρόνια μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης), εντός του οποίου το 
παιδί θα εκτίθεται σε πράξεις βίας από την πλευρά του άλλου γονέα χωρίς ο έχων την επιμέλεια γονέας, σύμφωνα 
με την διάταξη, να μπορεί να το προστατεύσει. Αυτό θα αποδειχθεί ως ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα ενόψει της 
νεοπαγούς διάταξης του άρθρου 169Α του Ποινικού Κώδικα, κατά την οποία οι παραβιάσεις του διατακτικού 
δικαστικών αποφάσεων τιμωρούνται πλέον άνευ προθέσεως του δράστη. Δημιουργεί δε τεράστια απορία το 
γεγονός, ότι, για μεν την κατάφαση της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας και την αφαίρεση της επιμέλειας από 
τον γονέα που την ασκεί, στο επόμενο άρθρο 1532 ΑΚ, αρκούν περιστατικά μη βεβαιωμένα, δυσκόλως 
ερμηνευόμενα, πιθανολογούμενα, νεφελώδη και δυσαπόδεικτα, όπως η αορίστως προβλεπόμενη, «με 
υπαιτιότητα του έχοντος την επιμέλεια γονέα, διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς», ενώ 
στην περίπτωση τέλεσης σοβαρών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου δεν αρκεί η άσκηση της ποινικής δίωξης ή η 
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απόφαση σε πρώτο βαθμό αλλά απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης απόφασης! Τίθενται συνεπώς τα ακόλουθα 
εύλογα ερωτήματα: Α) πώς προστατεύεται το συμφέρον του τέκνου στις περιπτώσεις αυτές; Β) Γιατί η διασφάλιση 
της επικοινωνίας του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα προτάσσεται έναντι του σπουδαιότερου εννόμου 
συμφέροντος του τέκνου; Γ) Γιατί κατ’ αποτέλεσμα προστατεύεται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια λιγότερο και 
μπορεί αυτή να του αφαιρεθεί για τους παραπάνω μη βεβαιούμενους και ασαφείς λόγους έναντι του γονέα που 
έχει το δικαίωμα επικοινωνίας, ο οποίος μπορεί να χάσει το δικαίωμα αυτό μόνον αν καταδικασθεί αμετακλήτως 
για τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου ή σε βάρος του άλλου γονέα; Δ) Γιατί ο νομοθέτης επιλέγει 
να παραβιάσει ευθέως την διάταξη του άρθρου 31 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με την οποία 
«τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι κατά τον 
καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψιν τα περιστατικά 
βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία 
νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επίσκεψης ή 
επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών.»; Στην παραπάνω διάταξη του 
νομοσχεδίου δημιουργείται μαχητό τεκμήριο καλής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας και μαχητό τεκμήριο 
κακής άσκησης του δικαιώματος της επιμέλειας του τέκνου. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω επιχειρούμενη 
εξειδίκευση του νόμου θα προκαλέσει μεγαλύτερες από τις υπάρχουσες αντιδικίες και δικαστικές διαμάχες στις 
περιπτώσεις όπου προϋπάρχει μία κακή σχέση των εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων. Τέλος, η ακατανόητη 
απαίτηση της αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, ως σοβαρού λόγου αποκλεισμού ή περιορισμού 
της επικοινωνίας αντιβαίνει στο νόμο 3500/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4531/2018 (σε συμμόρφωση 
δηλαδή με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), που προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων 
(μη προσέγγισης της κατοικίας, των σχολείων και των εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) δηλαδή την απαγόρευση 
της επικοινωνίας, ήδη από το αρχικό στάδιο της υποβολής της μήνυσης από το θύμα.Απόσυρση νομοσχεδίου 
τώρα!  
 
31 Μαρτίου 2021, 18:50 | ΠΑΡΗΣ Ίσος χρόνος και με τους δυο γονείς ζητάμε το αυτονόητο να είμαστε στην ζωή 
τους μέσα …πρεπρι να καταλάβουμε ότι τα παιδιά μας θέλουν και τους δυο γονείς 
31 Μαρτίου 2021, 18:40 | Γρηγόρης Ίσος χρόνος επικοινωνίας χωρίς εκπτώσεις για τους δυο γονείς … 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:55 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΛΟΥΣτο άρθρο 13 να γίνει η παρακάτω διόρθωση: …Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία ή διαμονή στην οικιά του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου κατ’ ελάχιστον…Ετσι όπως είναι τώρα διατυπωμένο το 
συγκεκριμένο άρθρο γεννώνται σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος 
περιλαμβάνει ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου 
του και οι ώρες των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις 
αόριστες μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη 
του άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά 
διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. 
31 Μαρτίου 2021, 18:41 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ.ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
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στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ!  
 
31 Μαρτίου 2021, 18:26 | Ιωαννίδου Γεωργία 1.ισος χρονος 50-50 και για τους δυο γονεις,με εναλλασσομενη 
κατοικια. Αυτο ειναι το σωστο και το δικαιο για τα παιδια. Σε καμια περιπτωση όμως λιγοτερο απο το 1/3 χρονου 
επικοινωνιας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:22 | Γιουλούντας ΠαύλοςΆρθρο 1ΣκοπόςΟ παρών νόμος αποσκοπεί στην αποτελεσματική 
εξασφάλιση των Δικαιωμάτων του Ανήλικου Τέκνου, όπως αυτά διασαφηνίζονται από την Διεθνή Σύμβαση της 
Χώρας μας για τα Δικαιώματα των Ανήλικου Τέκνου, του 2015, που επικυρώθηκε από την Βουλή μας, και έχει 
Υπέρ-Νομοθετική Ισχύ, έναντι της εγχώριας Νομοθεσίας.Άρθρο 2ΑντικείμενοΑντικείμενο του νόμου αποτελεί η 
εξασφάλιση της Ισότητας, και της Ισονομίας, και της Ισοπολιτείας στις σχέσεις μεταξύ των δύο γονιών του 
ανήλικου τέκνου τους, καθώς και στις σχέσεις τους προς αυτόΆρθρο 356 ΑΚΌλα τα ανήλικα τέκνα τελούν, 
κατ’Αρχήν, υπό γονική μέριμνα και από τους δύο γονείς τους, και έχουν ώς κύρια κατοικία τους, την Κοινή κατοικία 
των δύο γονιών τους. Αν η κοινή τους Συμβίωση διασπαστεί, τότε ο ένας Γονιός τους μετακομίζει σε άλλη κατοικία 
και τα παιδιά τους αποκτούν άλλη μία εναλλασσόμενη κατοικία, που και αυτή αποτελεί κατοικία τους, οπότε κάθε 
έγγραφο που τα αφορά πρέπει να επιδίδεται και στις δύο εναλλασσόμενες κατοικίες τους, ώστε να ενήμερώνονται 
έγκαιρα και οι δύο γονείς τους, οι οποίοι τα εκπροσωπούν, για ν πράξουν τα δέοντα. …Άρθρο 131520 
ΑΚΠροσωπική Επικοινωνία1. … Ο χρόνος Συμβίωσης του τέκνου, με κάθε έναν από τους δύο γονείς του, στην 
Κατοικία του καθενός από αυτούς, δεν τεκμαίρεται, ουδόλως, στο ένα τρίτο (1/3) των 365 24ώρων του έτους, 
παρά μόνο, ως Ελάχιστο όριο μιας επιτρεπόμενης συναινετικής διαπραγμάτευσης, αλλά, αντιθέτως, επιβάλλεται, 
κατηγορηματικά, το ένα δεύτερο (1/2) ή το 50/50, ως Βασική Αρχή για την Ισότητα, και την Ισονομία, και την 
Ισοπολιτεία, κάθε Ευνομούμενης Χώρας, τόσο από τις Διεθνείς Συμβάσεις της Χώρας μας, για τα Δικαιώματα των 
Ανήλικων, καθώς και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι οποίες έχουν, ήδη, Επικυρωθεί, από την Βουλή μας, και, 
συνεπώς, έχουν Υπέρ-Νομοθετική Ισχύ, έναντι της Εγχώριας Νομοθεσίας μας, και, μάλιστα, συνάδουν με τις 
Θεμελιώδεις Επιταγές του Συντάγματός μας, και επιπλέον έχουμε και το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
του 2018, που μας παροτρύνει να εναρμονίσουμε την Νομοθεσία μας με τις ίδιες Αρχές! Είναι, λοιπόν Αυτονόητο, 
ότι με την Νομοθέτηση των Αρχών αυτών, θα εκλείψουν παντελώς οι Αντιδικίες μεταξύ των δύο Γονιών, και η 
Κακοποίηση των Ανήλικων Ψυχών, επειδή, με ίσα Δικαιώματα, και ίσες Υποχρεώσεις, μεταξύ των δύο Γονιών, δεν 
θα μπορεί κανένας τους να κερδίσει κάτι παραπάνω από τον άλλον, παρά μόνο με Ειλικρινή, και Δίκαιη 
Διαπραγμάτευση μεταξύ τους, ώστε να συναινέσουν για κάποια μέση Λύση, που θα εξυπηρετεί και τους δύο 
καλύτερα, και που δεν θα Κακοποιεί το Παιδί τους! 
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31 Μαρτίου 2021, 18:55 | anonymiΟ νόμος είναι σοφός εφόσον προστατεύει τον αδύναμο. Κι ο αδύναμος στην 
προκειμένη περίπτωση δεν είναι ο άνδρας-πατέρας αλλά η γυναίκα- μητέρα που ξεσπιτώθηκε με το παιδί της για 
να γλιτώσει από έναν βίαιο σύζυγο. Θα κρυβόμαστε για πολύ πίσω από το δάχτυλό μας; Αρνείστε τα περιστατικά 
κακοποίησης εις βάρος των γυναικών; Αφήνετε έρμαιο τις γυναίκες και τα παιδιά τους στη μανία ανεξέλεγκτων κι 
ανισόρροπων ανδρών. Είναι ντροπή! Τους ζητάτε να αποδείξουν κάτι που γίνεται στους τέσσερις τοίχους των 
σπιτιών, χωρίς μάρτυρες. Κι αν αποταθούν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα εισπράττουν είτε τη χλεύη είτε την 
προσβλητική νουθεσία: κάνε υπομονή, έχεις ένα παιδί. 
31 Μαρτίου 2021, 18:46 | A.AΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΧΙ στο νομοσχέδιο που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως 
των παιδιών,που ενισχύει την ενδοοικογενειακή βία και θέτει γυναίκες και παιδια σε κίνδυνο μέχρι να γίνουν οι 
αποφάσεις Αμετάκλητες,που αντίκειται σε όλες τις Διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.Αλλα κατα 
κύριο λόγο γιατί δεν είναι σε καμμία περίπτωση παιδοκεντρικό- παιδάκι βαλιτσάκι ,χιλιάδες δικαστήρια κι 
εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του γνωστού λόμπι και τίποτ’άλλο.Που μόνο τους μέλημα είναι να μειώσουν τη 
διατροφή και τίποτε άλλο και να εκδικηθούν φυσικά την πρώην σύζυγο.Αποσυρση!!!! 
31 Μαρτίου 2021, 18:33 | antonisΓιατί η υποχρεωτικότητα; Πώς θα υποχρεωθούν δύο μέρη που έχουν βιώσει 
ρήξη να συνεννοηθούν; Μα άμα μπορούσαν δε θα χώριζαν. Πόσο δίκαιο είναι για ένα παιδί να εξαναγκάζεις δύο 
μέρη σε απόλυτη διάσταση να διαπραγματεύονται ξανά και ξανά ζητήματα καθημερινά και να τα οδηγείς σε ένα 
γνώριμο αδιέξοδο; 
31 Μαρτίου 2021, 18:28 | Μ ΑΌταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον 
του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους 
γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της 
επικοινωνίας. Ανοίγετε το δρόμο σε κακοποιητικούς πατεράδες να περνούν αυξημένο χρόνο με τα παιδιά και να 
παρεμβαίνουν με κάθε δυνατό τρόπο στην ταλαιπωρημένη οικογενειακή ζωή και καθημερινότητά τους. Το παιδί 
μετακινείται , από το ένα σπίτι στο άλλο, σχεδόν ισόχρονα, για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, χωρίς διάκριση. 
Απαράδεκτο. 
31 Μαρτίου 2021, 18:20 | Anysyxos pappousΤο παιδί χρειάζεται ένα σταθερό και ήρεμο περιβάλλον, χωρίς 
εντάσεις για να μεγαλώσει σωστά. Ο ψυχισμός του παιδιού βλάπτεται απ’ τον εξαναγκασμό και την 
υποχρεωτικότητα και μάλιστα στην τρυφερή ηλικία όταν διαπλάθεται ο χαρακτήρας του. 
31 Μαρτίου 2021, 18:47 | dimitroulaΗ υποχρεωτική συνεπιμέλεια είναι η αναβίωση του μύθου της Δήμητρας και 
της Περσεφόνης που ήταν αναγκασμένη να μένει έξι μήνες στον Άδη κι έξι μήνες με τη μητέρα της. Τα δάκρυα των 
παιδιών τα αναλογιστήκατε; 
31 Μαρτίου 2021, 18:48 | Konstantina13Ισόχρονη συμμετοχή; Είστε σίγουροι αγαπητοί πατέρες που τη 
θυμόσαστε μόνο όταν είναι να διεκδικήσετε δικαιώματα αλλά όχι όταν είναι να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις 
σας; Και δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στο ποσό της διατροφής που δεν πληρώνετε αλλά στον τρόπο που 
αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας. Από τη μία διεκδικείτε ισόχρονη συμμετοχή από την άλλη όμως περιμένετε τον 
ρουχισμό, τη φροντίδα να τα παρέχει έτοιμα η μητέρα διότι απλά δεν είστε διατεθειμένοι πρακτικά (μόνο στα 
λόγια) να τα προσφέρετε. Αν ήσασταν διατεθειμένοι οι μισές γυναίκες δεν θα ζητούσαν διαζύγιο. Ούτε φυσικά θα 
σας υποχρεώσει καμία συνεπιμέλεια να είστε τυπικοί και ουσιαστικοί στα καθήκοντά σας. Το ίδιο έργο που έζησαν 
οι γυναίκες με την απουσία του πρώην συντρόφου τους στα καθημερινά πραχτικά ζητήματα ανατροφής, το ίδιο 
έργο θα επαναληφθεί και μετά, με αρνητικό αντίχτυπο στο ίδιο το παιδί. 
31 Μαρτίου 2021, 18:48 | ZetaΕναλλασσόμενη διαμονή σημαίνει ένα μόνο πράγμα: ένα παιδί – μετανάστης ή 
πρόσφυγας ανάμεσα σε δύο σπίτια, διχασμένο, με συγκεχυμένη αυτοεικόνα. Στ΄αλήθεια έχετε σκεφτεί τα 
αισθήματα ενός παιδιού χωρίς σταθερό πεδίο αναφοράς; 
31 Μαρτίου 2021, 18:10 | Μιλιωνης ΒλασσηςΤέρμα πια οι αδικίες 40 ετών.Ισοτητα και στους δύο γονείς.50-50 σε 
όλα επικοινωνία,επιμέλεια!!!Τίποτα λιγοτερο 
31 Μαρτίου 2021, 18:22 | Γρυλλάκη ΕυδοκίαΠροσωπική επικοινωνία1. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΤΙ 
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 
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ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ 
ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
31 Μαρτίου 2021, 18:27 | Γιωργος ΑλαμανοςΑρθρο 13 (1520)Ο συνολικος χρονος που το τεκνο θα επικοινωνει 
με τον γονεα με τον οποιο δεν διαμενει τεκμαιρεται ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ στο 1/3 του συνολικου χρονου επικοινωνιας 
31 Μαρτίου 2021, 17:22 | Ιωάννης ΜπλετσοςΣε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους 
γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία 
των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:46 | Παναγιώτης Μελαχρης«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από 
τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση 
ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:00 | Θεμιστοκλής Μπλετσος«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν 
από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση 
ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
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μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:10 | Αθανάσιος Σκληβανιτης«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν 
από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση 
ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν 
από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση 
ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:25 | Άννα Δημα«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, 
ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των 
γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
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προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους 
αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής 
φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία 
καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:44 | Κ.Π.Θεώρησα καθήκον μου να γράψω στη διαβούλευση μιας κι εχω γίνει αυτόπτης 
μάρτυρας τέτοιου περιστατικού βίας.Η γειτόνισα μου, ενώ ακούγαμε καβγάδες και τα παιδάκια να κλαίνε κάποια 
στιγμή έφτασε στο απροχώρητο το πράγμα.Ενώπιον των παιδιών ο σύζυγος τη βούτηξε και την πέταξε απο τη 
σκάλα της πολτκατοικίας με αποτέλεσμα να χτυπήσει πολύ ασχημα στο κεφάλι και τον αυχένα με κινδυνο 
αναπηρίας κι όλα αυτά μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τα οποία εκλαιγαν και φωναζαν τα καημένα και 
μπροστά μας.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του στο δικαστήριο.Εγώ κι ο σύζυγος πήγαμε μάρτυρες ώς 
οφείλαμε.Ο κύριος επικαλούταν συνεχώς ψευδείς κατηγορίες και εκανε μήνυσε και σε εμάς για ψευδομαρτυρία 
(φυσικά αθωωθήκαμε).Διαβάζοντας λοιπόν όλα αυτά τα σχόλια των κυρίων εδώ περί ψευδούς κατηγοριών έχω 
να πώ οτι είναι κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι κακοποιητές.Το είδα με τα μάτια μου.Μια αξιόλογη κοπέλα η 
οποία τρέμει και φοβάται με αυτό που θέλετε να ψηφίσετε γιατί δεν εχει γινει ακομα εφετείο ουτε Αρειος Πάγος 
που έχει σκοπο οπως διαμηνύει ο κύριπς να πάει κι απειλει ακόμα κι εμας που βρεθήκαμε αυτόπτες 
μάρτυρες.Αγαπητή κυβέρνηση προσέξτε πάρα πολύ.Σαν μάνα κι εγω θα φοβόμουν πάρα πολυ για μενα και τα 
παιδιά μου.Τουλάχιστον κάντε κάτι γι ‘αυτές τις γυναίκες κι αυτά τα παιδια.Μην περιμένουν εφετεία.Έρχεται κατω 
απο την πολυκατοικία ουρλιάζει την κατηγορεί,βάζει στην μέση τα παιδιά τα οποία τα είχε γραμμένα όσο ζούσαν 
μαζί.Σας το λεω με το χέρι στην καρδιά.Καντε κάτι. 
31 Μαρτίου 2021, 17:02 | Φώτης. Μ.Ικανοποιητικό 
31 Μαρτίου 2021, 17:46 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣΆρθρο 13 Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:29 | Στρατος Δημου Προστατεψτε τα παιδια μας. Τελος η επιμελεια. Μονο συνεπιμελεια 
50-50. 
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ.  
31 Μαρτίου 2021, 17:55 | Γιωργος ΠαπαποστολουΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΤΟ ΛΕΝΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ.. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 50. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΞ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΤΡΙΕΣ ΜΑΝΕΣ. ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 17:35 | Μαρια ΕυστρατιαδουΤο παιδι χρειαζεται ΙΣΟΧΡΟΝΑ και τους 2 γονεις του. Τερμα τα 
ορφανα παιδια που δε θελουν το μπαμπα τους απο τα λογια των «καλων» μαμαδων. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 50 και το λεω εγω που ειμαι μια μανα. 
31 Μαρτίου 2021, 17:07 | Καρτοφύλη ΣταματίαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο 
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από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό 
ποσοστό τουλάχιστον 1/3.«Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί 
σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρονου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσα. 
31 Μαρτίου 2021, 17:07 | Απόσυρση τώρα!ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ!ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ νομοσχεδίου τώρα!Η Γαλλία νομοθετεί αναστολή του δικαιώματος γονικής μέριμνας και επικοινωνίας 
του κακοποιητή με το παιδί, από την πρώτη στιγμή της Ποινικής Δίωξης. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα κατατίθεται 
ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο, μέχρι την «αμετάκλητη» απόφαση, δηλαδή μέχρι την χρονοβόρα και 
πολυδάπανη απόφαση του Άρειου Πάγου, ο κακοποιητής θα μπορεί να παίρνει το παιδί μέχρι και 1/3 του 
συνολικού χρόνου. Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική Βουλή ψήφισε το Ν. 2020-936 με σκοπό την προστασία των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό το νόμο προβλέπονται -ανάμεσα σε άλλες σημαντικότατες διατάξεις- 
οι παρακάτω, που σχετίζονται με την επικοινωνία γονέα – παιδιού. Εκ του νόμου αναστέλλεται προσωρινά η 
άσκηση της γονικής μέριμνας και το δικαίωμα επικοινωνίας σε περίπτωση ποινικού αδικήματος από γονέα στον 
άλλο γονέα ή στο παιδί, από την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, χωρίς 
να χρειάζεται ειδική μνεία του ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή. 
Η αιτολόγηση της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης ήταν «Στη Γαλλία, κάθε χρόνο συμβαίνουν 120-150 
γυναικοκτονίες. Στη Γαλλία περισσότερες από 220.000 γυναίκες είναι θύματα βίας και 170.000 παιδιά είναι 
παρόντα σε αυτή τη βία». Την παραπάνω απόφαση της βουλής επηρέασε η έκθεση με θέμα τη βία κατά των 
γυναικών που είχε κατατεθεί στη Γαλλική βουλή λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2020, από επιτροπή 
γυναικείων οργανώσεων. Η έκθεση αυτή ανέδειξε, μετά από είκοσι χρόνια εφαρμογής της Coparentalité 
(υποχρεωτικής συνεπιμέλειας), ότι «οι μισές γυναικοκτονίες έγιναν μπροστά σε μικρά παιδιά και με αφορμή τη 
τακτική επίσκεψη και φιλοξενία του πατέρα». Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης του 2009 από το 
Παρατηρητήριο Βίας του περιφερειακού συμβουλίου του διαμερίσματος Seine-Saint-Denis που αφορούσε 24 
γυναικοκτονίες που έγιναν τη συνιστά νέα μορφή άσκησης βίας στο θύμα του. Το δικαίωμα επίσκεψης και 
φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και τα παιδιά μεγάλο ρίσκο, θέτει τις γυναίκες θύματα 
βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Ελληνικού κράτους; ΠΩΣ ΜΑΣ 
ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ γυναίκες και παιδιά;;;;;; 
31 Μαρτίου 2021, 17:54 | Γιώργος Αγγελάκης…Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με διαμονή στην οικιά του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου κατ’ ελάχιστον… 
31 Μαρτίου 2021, 17:15 | ανώνυμοςΠαράγραφος 1 Πώς υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας; 
Συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν, για παράδειγμα, ο χρόνος που το τέκνο βρίσκεται στο σχολείο; Δηλαδή το 1/3 του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο θα είναι ελεύθερος υποχρεώσεων, ενώ στο 2/3 του γονέα με τον οποίο 
διαμένει θα συμπεριλαμβάνονται οι ώρες της εκπαίδευσης, των δραστηριοτήτων, των ιατρικών επισκέψεων και 
άλλων υποχρεώσεων; Το ότι δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου με αυτόν το διακανονισμό, πώς 
τεκμαίρεται; Το 1/3 υπολογίζεται σε ετήσια βάση; Τελος, το σημαντικότερο: αν δηλαδή εκκρεμούν υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας οποιασδήποτε μορφής, ο γονέας αυτός θα συναντά το τέκνο & θα περνά μαζί του 
υποχρεωτικά το 1/3 του χρόνου του; Είναι αδιανόητο! 
31 Μαρτίου 2021, 17:35 | ΝΙΚΟΣΤα τέκνα χρειάζονται και τους δύο γονείς ισοχρονα και ίσοτιμα. Συνεπιμελεια 50-
50 και τιμωρία στους αποξενωτες 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:15 | Ευγενία Γ.Σέβομαι ως ένα βαθμό την επιθυμία παππουδων και γιαγιαδων να περνούν 
περισσότερο χρόνο με τα εγγόνια τους. Σκεφτείτε όμως η αγαπημένη σας εγγονή να βρίσκεται παγιδευμένη σε 
μια κακοποιητική σχέση και να μη μπορεί να απαλλαγεί από το βασανιστη της ποτέ! Να είναι αναγκασμένη να 
«προωθει» την καθημερινή επικοινωνία των παιδιών της με τον κακοποιητή της για να μη χάσει την επιμέλεια.. Κι 
όλα αυτά επειδή εσείς διαρρηγνυετε τα ιματια σας για να ψηφιστεί ένας νόμος που δε θα προστατεύει ούτε εκείνη 
ούτε τα παιδιά της! 
31 Μαρτίου 2021, 16:34 | Δήμητρα Σιαηλή Η ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι 
πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων 
όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, 
αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Συνήθως δύο Σ.Κ τον μήνα, ίσως  και κάποια 
απογεύματα καθημερινών, από μία βδομάδα Χριστούγεννα και Πάσχα και 20 – 30 μέρες το καλοκαίρι. Και νομίζω 
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ότι σε γενικές γραμμές η πρακτική αυτή λειτουργεί. Είναι κακό κάθε δικαστής να έχει το δικαίωμα να παράγει την 
δική του νομολογία, αλλά είναι ακόμα χειρότερο όταν η νομολογία των δικαστηρίων έχει κάνει ορισμένα βήματα 
και έχει φτάσει σε συγκεκριμένους προσδιορισμούς, ο νομοθέτης να τους αναιρεί με την αοριστία του 1/3.  
Γεννώνται, εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος 
περιλαμβάνει ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου 
του και οι ώρες των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις 
αόριστες μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη 
του άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά 
διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι 
ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία 
διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν από την άλλη θεωρήσουμε ως βάση για 
τον παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου 
(7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 
14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες του 
χρόνου. Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα 
με το καθένα διαφοροποιείται. Οπότε η δυσκολία να ορισθεί μία βιώσιμη εφαρμογή του 1/3 πολλαπλασιάζεται. 
Οι συντάκτες μάλλον δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το καθημερινό πρόγραμμα ενός παιδιού! Με την ευλογία 
του ν/σ, οι μητέρες θα γίνουν οι Ενεργές Νταντάδες, δηλαδή αυτές που θα επιφορτίζονται όπως πάντα τις 
πιεστικές ανάγκες της καθημερινότητας ενός παιδιού για φροντίδα, τροφή, διάβασμα και δραστηριότητες και οι 
πάντα ξεκούραστοι Ενεργοί Μπαμπάδες θα απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού για βόλτες και 
διασκέδαση. Τέλος, το νομοσχέδιο λέει ρητά «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΕΚΤΟΣ ΑΝ 
Ο ΓΟΝΕΑΣ ΑΥΤΟΣ ΖΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».Ετσι οι μητέρες θα είναι φροντιστές και οι πατεράδες 
τουρίστες που δεν χάνουν ποτέ την πατρική εξουσία. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:01 | ΑρετήΤα τέκνα πρέπει να διαμένουν 50-50 με τον κάθε γονέα, ισοχρονα και ίσοτιμα. Η 
αποξένωση πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικα 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:04 | ΚωσταςΟ υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 
κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα 
στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή 
χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή 
στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
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μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:27 | Σ.Π.Α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί 
δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης. Β) Εισάγονται 
αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης 
με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:59 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ Μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για 
παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά 
χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό 
του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον 
κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί! ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
31 Μαρτίου 2021, 16:14 | Νικόλαος ΑπέργηςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
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31 Μαρτίου 2021, 16:23 | Γεώργιος ΑντωνόπουλοςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
31 Μαρτίου 2021, 16:16 | Απόσυρση ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΧΙ στο νομοσχέδιο που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα 
και κυρίως των παιδιών,που ενισχύει την ενδοοικογενειακή βία και θέτει γυναίκες και παιδια σε κίνδυνο μέχρι να 
γίνουν οι αποφάσεις Αμετάκλητες,που αντίκειται σε όλες τις Διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η 
Ελλάδα.Αλλα κατα κύριο λόγο γιατί δεν είναι σε καμμία περίπτωση παιδοκεντρικό- παιδάκι βαλιτσάκι ,χιλιάδες 
δικαστήρια κι εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του γνωστού λόμπι και τίποτ’άλλο.Που μόνο τους μέλημα είναι να 
μειώσουν τη διατροφή και τίποτε άλλο και να εκδικηθούν φυσικά την πρώην σύζυγο.Αποσυρση!!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:47 | Αννα ΑνδρεουΗ διάταξη συντείνει στην αποσταθεροποίηση του παιδιού, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών. ου, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, 
απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των 
γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό 
ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα 
οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών. 
31 Μαρτίου 2021, 15:14 | Αννα ΑνδρεουH διάταξη συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις 
π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, 
έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που 
αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και 
εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των 
καταβαλλόμενων διατροφών. Να αποσυρθεί άμεσα! 
31 Μαρτίου 2021, 15:58 | Χρήστος ΑντωνιάδηςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
31 Μαρτίου 2021, 15:49 | Χρυσανθακόπουλος Χ. Προτείνω:1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
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(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
31 Μαρτίου 2021, 15:58 | Κώστας ΑνεμουδηςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:40 | Δημήτρης ΚαραβασίληςΤο άρθρο 1532 ΑΚ κινείται σε παντελως λάθος κατευθυνση.Η 
έρευνα υποστηρίζει την κατάργηση της παραδοσιακής έννοιας της επικοινωνίας και την αντικατάσταση της με ένα 
τεκμήριο ίσου χρόνου ανατροφής. Θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται αναφορά σε αναχρονιστικούς νομικούς 
όρους όπως πχ επικοινωνία, γιατί αυτοί ούτε στηρίζονται από την έρευνα ούτε περιγράφουν μία πραγματική 
σχέση γονέα παιδιού η οποία είναι μια σχέση ανατροφής. Άρα θα οριστεί ότι: υπάρχει ένα τεκμήριο, μαχητό μέσω 
μία υπεροχής των αποδεικτικών στοιχείων, ότι η κοινή επιμέλεια και ο εξίσου μοιρασμένος χώρος ανατροφής (σε 
εναλλασσόμενη κατοικία) είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.Εαν δικαιολογείται κάποια απόκλιση από 
τον ίσο χρόνο ανατροφής, το δικαστήριο καταρτίζει χρονοδιάγραμμα ανατροφής που μεγιστοποιεί τον χρόνο που 
έχει κάθε γονέας με το παιδί και είναι σύμφωνο με την διασφάλιση της ευημερίας του παιδιού.Η μη διαταραχή 
της καθημερινότητας των παιδιών δεν έχει ουδεμία θέση στο νόμο δεδομένου ότι στην εναλλασσόμενη κατοικία 
το παιδί έχει διαφορετική καθημερινότητα με τον κάθε γονέα. Δυστυχώς το συγκεκριμένο εδάφιο περί 
καθημερινότητας είναι λυπηρό γιατί όχι μόνο δείχνει έλλειψη κατανόησης του μοντέλου της εναλλασσόμενης 
κατοικίας από αυτούς που συνέταξαν το προς διαβούλευση κείμενο, άλλα δείχνει και μια προφανή προσπάθεια 
εργαλειοποιώντας το οικογενειακό δίκαιο να αυξηθεί η αντιδικία μεταξύ των 2 γονέων.Επίσης πρέπει να οριστεί 
με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και εντός 
αυτής(ενδεικτικά σε μια ακτίνα λιγότερης πχ από 40 χιλιόμετρα για αστικό δίκτυο, και λιγότερης από 80 χλμ σε μη 
αστικό δίκτυο αν και 80 χλμ απόσταση μπορεί να κάνει μη πρακτικό το 50/50) το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου 
στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο 
περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη 
σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές.Μια τυπική διατύπωση στο συμφωνητικό/ απόφαση θα πρέπει 
να είναι: «Προκειμένου να διατηρηθεί το καθορισμένο πρόγραμμα γονικής ανατροφής, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν ότι, μέχρι και το τελευταίο παιδί να αποφοιτήσει από το λύκειο, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα 
μεταφέρει την κατοικία του πάνω από XX μίλια από τη σχολική περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα σχολεία των 
παιδιών «31 Μαρτίου 2021, 15:30 | Μαρία ασλανογλουΟ αδιάφορος πατέρας κ οι συγγενείς του που τέσσερα 
χρόνια τώρα Που χωρίσαμε δεν έχουν πάρει ούτε ένα την να ευχηθούν στο παιδί για την γιορτή του,ενώ τους έχω 
πάει κ το παιδί στο σπίτι τους για να το δουν κ με έδιωξαν μαζί με το παιδι(ποτέ δεν είχα ούτε καν διαφωνία μαζί 
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τους ώστε να δικαιολογείται αυτό)ζητούν ο πατέρας συνεπιμελεια ενώ με κατηγορεί για….αποξένωση προς τους 
συγγενείς του…!!θα διεκδικούν κ χρόνο από το παιδί,όλοι αυτοί που δεκάρα δεν έδιναν κ ο πατέρας που μας 
παράτησε τραβοντας μου ακόμη κ την τελευταία κουβέρτα που είχα κρατήσει για να σκεπάζω το παιδί 
χειμωνιάτικα,παίρνοντας τα πάντα από το σπίτι κ λέγοντας μου να κόψω το λαιμό μου για να το μεγαλώσω τώρα 
που βρήκε την παλιά του φιλενάδα!όλοι αυτοί διεκδικούν το παιδί μου….με αυτό το νομοσχέδιο τους το δίνετε.. 
31 Μαρτίου 2021, 15:04 | Ε. ΠαπαδημητρίουTo 1/3 υποχρεωτικός χρόνος επικοινωνίας με τον γονέα με τον οποίο 
δε διαμένει το τέκνο είναι αυθαίρετο, ασαφές, αόριστο και ως εκ τούτου επικίνδυνο. Μέχρι τώρα οι σωστοί 
διαζευγμένοι πατεράδες μια χαρά το έχουν το 1/3 και παραπάνω του χρόνου επικοινωνίας. Τί προσπαθείτε να 
πετύχετε με αυτό το αλλοπρόσαλλο, κακογραμμένο, πρόχειρο και εκδικητικό νομοσχέδιο; Ανοίγετε το δρόμο σε 
κακοποιητικούς πατεράδες να περνούν αυξημένο χρόνο με τα παιδιά τους για να εκδικηθούν τις πρώην συζύγους 
τους. Τους δίνετε βήμα για να παρεμβαίνουν με κάθε δυνατό τρόπο στην ταλαιπωρημένη οικογενειακή ζωή και 
καθημερινότητά τους. Το παιδί να γίνει βαλίτσα, από το ένα σπίτι στο άλλο, σχεδόν ισόχρονα, για όλες 
ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, χωρίς διάκριση. Μα είμαστε σοβαροί; Να επιμορφωθούν οι δικαστές, να 
στελεχωθούν και να οργανωθούν καλύτερες υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες, που πήγατε και καταργήσατε 
τη γενική γραμματεία ισότητας και μας μιλάτε για ισότητα τώρα! Με έναν τέτοιο νόμο πετυχαίνετε την ισότητα, 
νομίζετε; Ποιον κοροϊδεύετε; Αυτό το νομοσχέδιο έχει εκτοξεύσει τη ρητορική μίσους εναντίον των γυναικών στα 
ύψη κι εσείς μας μιλάτε για ισότητα! Κι αν σας ενδιαφέρει η δημογραφική κατάπτωση της χώρας, θεσπίστε 
ουσιαστικές πολιτικές στήριξης της οικογένειας και αφήστε κατά μέρος τα νομοσχέδια που μας εμπαίζουν και 
υποτιμούν τη νοημοσύνη μας!!! Σφοδρή πολεμική εναντίον της ελληνίδας μητέρας και γυναίκας μέσα στην 
πανδημία, χωρίς δυνατότητα αντίδρασης, χωρίς να ακούγεται η δική μας – μη χρηματοδοτούμενη – πλευρά, παρά 
μόνο οι «ενεργοί μπαμπάδες». Αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο πρέπει ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:35 | Γιώργος Ανδρουλάκης Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:09 | Παυλος Ανδρεου Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:57 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ.ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
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έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:31 | Γιώργος Απαράδεκτοι! Αυτό το άρθρο φαίνεται να ενισχύει την παραμονή στην 
επιμέλεια κακοποιητικών «γονέων» ενώ για να απομακρυνθούν θα πρέπει η οικογένεια να τρέχει σε δικαστήρια 
για χρόνια, για να αποδείξουν τα αυτονόητα. Ακόμα χειρότερα, το άρθρο αυτό φαίνεται να στηρίζεται στην 
αναχρονιστική και λανθασμένη αντίληψη ότι γεννήτορας (βιολογικοί δεσμοί μόνο)=γονιός. Δεν γίνονται όλοι οι 
γεννήτορες γονείς, καθώς ο ρόλος του γονιού απαιτεί ψυχική και συναισθηματική ωριμότητα και πρέπει επιτέλους 
να το αναγνωρίσουμε αυτό!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:09 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥΤο εξόχως προβληματικό αυτό άρθρο επιχειρεί να εξειδικεύσει το 
ισχύον άρθρο, ωστόσο αποτυγχάνει, καθώς δεν μπορεί να εξειδικευθεί ο τρόπος άσκησης των λειτουργικών 
δικαιωμάτων του οικογενειακού διακαίου, ακριβώς λόγω της φύσης τους, δηλαδή της ρευστότητας και της 
πολυπλοκότητας των οικογενειακών σχέσεων και της αόριστης νομικής εννοίας του συμφέροντος του τέκνου, 
προς το οποίο κάθε διάταξη και απόφαση πρέπει να αποβλέπει. Δημιουργεί δε προβλήματα υπολογισμού του 
τεκμηρίου επικοινωνίας 1/3 (σε ποια βάση θα υπολογίζεται αυτό, ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια, θα αφαιρούνται οι 
ώρες ύπνου του τέκνου, θα αφαιρούνται οι ώρες σχολείου ή δραστηριοτήτων κ.α.) τόσο κατά την έκδοση της 
αποφάσεως όσο (το κυριότερο) και κατά την εφαρμογή αυτής, με αποτέλεσμα να βλάπτεται η ομαλή διαβίωση 
του έχοντος την επιμέλεια γονέα και του ίδιου του τέκνου, και να βρίσκονται σε ανασφάλεια ως προς το τι ισχύει 
και πώς εφαρμόζεται. Το κυριότερο είναι ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και η εφαρμογή ενός οριζόντιου 
κανόνα θα δημιουργήσει προβλήματα που θα αποβούν τελικώς σε βάρος του συμφέροντος του τέκνου. 
Περαιτέρω, ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου μπορεί για σοβαρούς λόγους να μην υποχρεούται να 
ενθαρρύνει την καθημερινή ή οπωσδήποτε ευρύτατη επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα, ενώ μία τέτοια 
υποχρέωση αίρει το αυτοπροαίρετο της βούλησης του παιδιού και παραβιάζει το δικαίωμα στην προσωπικότητά 
του. 
Περαιτέρω, η συχνή μετάβαση του τέκνου από το σπίτι του ενός γονέα στο σπίτι του άλλου θα διαταράξει το 
αναγκαίο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού αίσθημα ασφάλειας, ενώ παρεισφρέουν και άλλα 
πρακτικά προβλήματα, όπως οι δραστηριότητες του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του, η μεγάλη χιλιομετρική 
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απόσταση των δύο οικιών, η ύπαρξη δύο παιδιών με διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικό χρόνο 
υπολογισμού του «1/3», η αδυναμία συνεννόησης των γονέων σε περίπτωση συγκρουσιακού διαζυγίου ή 
διάστασης, η οποία όμως (συνεννόηση) θα επιβάλλεται να υπάρχει όταν η επικοινωνία με τον άλλο γονέα θα είναι 
τόσο συχνή, ιδίως όταν τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας. Το σπουδαιότερο πρόβλημα της διάταξης είναι πως 
προβλέπει ότι ο αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. Η πρόβλεψη της αμετάκλητης καταδίκης σε περίπτωση τέλεσης των παραπάνω ποινικών 
αδικημάτων σε βάρος του παιδιού θα καταλείπει εις βάρος της σωματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα (είναι γνωστό ότι μπορεί να μεσολαβήσουν ακόμα και 8 χρόνια μέχρι την έκδοση 
αμετάκλητης απόφασης), εντός του οποίου το παιδί θα εκτίθεται σε πράξεις βίας από την πλευρά του άλλου γονέα 
χωρίς ο έχων την επιμέλεια γονέας, σύμφωνα με την διάταξη, να μπορεί να το προστατεύσει. Αυτό θα αποδειχθεί 
ως ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα ενόψει της νεοπαγούς διάταξης του άρθρου 169Α του Ποινικού Κώδικα, κατά 
την οποία οι παραβιάσεις του διατακτικού δικαστικών αποφάσεων τιμωρούνται πλέον άνευ προθέσεως του 
δράστη. Δημιουργεί δε τεράστια απορία το γεγονός, ότι, για μεν την κατάφαση της κακής άσκησης της γονικής 
μέριμνας και την αφαίρεση της επιμέλειας από τον γονέα που την ασκεί, στο επόμενο άρθρο 1532 ΑΚ, αρκούν 
περιστατικά μη βεβαιωμένα, δυσκόλως ερμηνευόμενα, πιθανολογούμενα, νεφελώδη και δυσαπόδεικτα, όπως η 
αορίστως προβλεπόμενη, «με υπαιτιότητα του έχοντος την επιμέλεια γονέα, διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς», ενώ στην περίπτωση τέλεσης σοβαρών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου δεν 
αρκεί η άσκηση της ποινικής δίωξης ή η απόφαση σε πρώτο βαθμό αλλά απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης 
απόφασης! Τίθενται συνεπώς τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα: Α) πώς προστατεύεται το συμφέρον του τέκνου 
στις περιπτώσεις αυτές; Β) Γιατί η διασφάλιση της επικοινωνίας του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα προτάσσεται 
έναντι του σπουδαιότερου εννόμου συμφέροντος του τέκνου; Γ) Γιατί κατ’ αποτέλεσμα προστατεύεται ο γονέας 
που ασκεί την επιμέλεια λιγότερο και μπορεί αυτή να του αφαιρεθεί για τους παραπάνω μη βεβαιούμενους και 
ασαφείς λόγους έναντι του γονέα που έχει το δικαίωμα επικοινωνίας, ο οποίος μπορεί να χάσει το δικαίωμα αυτό 
μόνον αν καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου ή σε βάρος του άλλου 
γονέα; Δ) Γιατί ο νομοθέτης επιλέγει να παραβιάσει ευθέως την διάταξη του άρθρου 31 της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με την οποία «τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι κατά τον καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των 
παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψιν τα περιστατικά βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επίσκεψης ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του 
θύματος ή των παιδιών.»; 
Στην παραπάνω διάταξη του νομοσχεδίου δημιουργείται μαχητό τεκμήριο καλής άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας και μαχητό τεκμήριο κακής άσκησης του δικαιώματος της επιμέλειας του τέκνου. Σε κάθε 
περίπτωση, η ως άνω επιχειρούμενη εξειδίκευση του νόμου θα προκαλέσει μεγαλύτερες από τις υπάρχουσες 
αντιδικίες και δικαστικές διαμάχες στις περιπτώσεις όπου προϋπάρχει μία κακή σχέση των εν διαστάσει ή 
διαζευγμένων γονέων. Τέλος, η ακατανόητη απαίτηση της αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, ως 
σοβαρού λόγου αποκλεισμού ή περιορισμού της επικοινωνίας αντιβαίνει στο νόμο 3500/2006 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4531/2018 (σε συμμόρφωση δηλαδή με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), που 
προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων (μη προσέγγισης της κατοικίας, των σχολείων και των 
εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) δηλαδή την απαγόρευση της επικοινωνίας, ήδη από το αρχικό στάδιο της 
υποβολής της μήνυσης από το θύμα. 
31 Μαρτίου 2021, 14:01 | Ψωμάς ΑνέστηςΕπειδή δεν πρόσεξα κάπου να αναφέρεται η περίπτωση 
ενδοοικογενειακής βίας, όπου στην περίπτωση αυτή, τα θύματα θα πρέπει να εξαφανίζονται απ’ την 
καθημερινότητα του θύτη, θα ήταν καλό να προσεχείς πολύ αυτή η περίπτωση. Πολλές φορές δεν δύνανται τα 
θύματα να αποδείξουν την βία εις βάρος τους. Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να προστατεύονται. Ευχαριστώ 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:52 | Αλεξία ΤσούνηΤο κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ 
αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην 
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περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία.Ο υπάρχων νόμος 
1329/1983 είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία.Το νομοσχέδιο εισάγει στην 
πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί πιθανώς θα 
καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα :α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη 
απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-
10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού).β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες και συνή θα διευκολύνει τη μη καταβολή της.γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι 
των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας.δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας.ε) 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης.στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων ψυχοκοινωνικών δομών.ζ) Η 
αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις 
σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά.Ζητάω την απόσυρση του νομοσχεδίου.31 
Μαρτίου 2021, 14:33 | Ε.ΠαπαδημητρίουTo 1/3 υποχρεωτικός χρόνος επικοινωνίας με τον γονέα με τον οποίο δε 
διαμένει το τέκνο είναι αυθαίρετο, ασαφές, αόριστο και ως εκ τούτου επικίνδυνο. 
Μέχρι τώρα οι σωστοί διαζευγμένοι πατεράδες μια χαρά το έχουν το 1/3 και παραπάνω του χρόνου επικοινωνίας. 
Τί προσπαθείτε να πετύχετε με αυτό το αλλοπρόσαλλο, κακογραμμένο, πρόχειρο και μισογυνικό 
νομοσχέδιο;Ανοίγετε το δρόμο σε κακοποιητικούς πατεράδες να περνούν αυξημένο χρόνο με τα παιδιά τους για 
να εκδικηθούν τις πρώην συζύγους τους. Τους δίνετε βήμα για να παρεμβαίνουν με κάθε δυνατό τρόπο στην 
ταλαιπωρημένη οικογενειακή ζωή και καθημερινότητά τους. Το παιδί να γίνει βαλίτσα, από το ένα σπίτι στο άλλο, 
σχεδόν ισόχρονα, για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, χωρίς διάκριση. Μα είμαστε σοβαροί;Να επιμορφωθούν 
οι δικαστές, να στελεχωθούν και να οργανωθούν καλύτερες υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες, που πήγατε και 
καταργήσατε τη γενική γραμματεία ισότητας και μας μιλάτε για ισότητα τώρα! Με έναν τέτοιο νόμο πετυχαίνετε 
την ισότητα, νομίζετε; Ποιον κοροϊδεύετε; Αυτό το νομοσχέδιο έχει εκτοξεύσει τη ρητορική μίσους εναντίον των 
γυναικών στα ύψη κι εσείς μας μιλάτε για ισότητα! Κι αν σας ενδιαφέρει η δημογραφική κατάπτωση της χώρας, 
θεσπίστε ουσιαστικές πολιτικές στήριξης της οικογένειας και αφήστε κατά μέρος τα νομοσχέδια που μας 
εμπαίζουν και υποτιμούν τη νοημοσύνη μας!!! Σφοδρή πολεμική εναντίον της ελληνίδας μητέρας και γυναίκας 
μέσα στην πανδημία, χωρίς δυνατότητα αντίδρασης, χωρίς να ακούγεται η δική μας – μη χρηματοδοτούμενη – 
πλευρά, παρά μόνο οι «ενεργοί μπαμπάδες». Αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο πρέπει ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:37 | Αντωνια Ξέρετε σε πόσους παιδοψυχολόγους έχω απευθυνθεί αγαπητοί; Ξέρετε ποσο 
ιδρώτα έχω για να πετύχω όλα αυτά μου συνέστησαν; «Σταθερότητα, αίσθημα ασφάλειας, ομαλότητα, σεβασμός 
στα αναπτυξιακά στάδια αλλά και στις ανάγκες του παιδιού, προσαρμοστικότητα, ηρεμία». Δεν θα μιλήσω για 
χρήματα που δαπανήθηκαν,τα χρήματα είναι το τελευταίο που μια Μάνα θα προτάξει ως σημαντικότερο-σε 
αντίθεση με τους «Ενεργούς» πατεράδες.Βλέπω πια και εγώ και οι ειδικοί του παιδιού τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών μου. Με ποιο δικαίωμα και ποιος θα γκρεμίσει ότι έχτισα; Κανένας!Απόσυρση του νομοσχεδίου!Το 
συμφέρον του παιδιού πάνω από τα συμφέροντα πατεράδων και μαμάδων!Δεν μπορεί η συνεπιμελεια να έχει 
υποχρεωτικό χαρακτήρα!!! 
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31 Μαρτίου 2021, 14:55 | Βασίλης ΑναστασίουΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία.Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας.( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : )Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:04 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ Για να υπάρξει ανατροφη των τεκων με ισοτιμη συμμετοχή τα 
παιδια θα πρέπει να διαμενουν κατα το ημισυ στο ενα γονεα και κατα το ήμισυ στον άλλο γονέα . Διαφορετικά 
δεν υπάρχει ισοτιμη συμμετοχή στην ανατροφή των τέκνων. Δευτερον εάν και εφόσον για εξαιρετικούς λογους 
οπως ειναι η άρνηση του τεκνου δεν καταστεί αυτό δυνατόν το 1/3 του χρονου επικοινωνιας πρεπει να γινει 
υποχρεωτικο και οχι μαχητό (τεκμαιρεται) διοτι με καθε πρόσχημα του γονέα που θα διαμενι το τεκνο του στυλ 
έχει Αγγλικα είναι άρωστο έχει μουσικη ο χρονος θα περιορίζεται και ουσιαστικα επιστρεφουμε πάλι στο παλαιο 
συστημα με τον πατέρα επισκέπτη και αποξενωμένο αφου τα ελληνικα δικαστήρια κατά παράδοση χωρίς 
ουσιαστικη αιτιολογηση δινουν τα τεκνα στην μητέρα επί της ουσιας δεν επιδιωκουν το συμφέρον του τέκνου 
αλλα της μητερας 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:04 | ΛεωνίδαςTο Σχέδιο Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από την ολοκλήρωση της 
ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο Νόμου υποπίπτει έτσι 
σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται για ψυχική 
απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, αρκεί πιθανολόγηση  
 
31 Μαρτίου 2021, 14:37 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣύμφωνα με τις παρούσες προτάσεις μας δε 
πρέπει να υπάρχει «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο 
παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια. Το ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για αυτές τις 
περιπτώσεις.31 Μαρτίου 2021, 14:21 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:46 | μανια κ.Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ταυτίζει το συμφέρον του παιδιού 
αξιωματικά «πρωτίστως» με «την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του τέκνου, καθώς επίσης από την αποτροπή αποξένωσής του από καθένα από αυτούς» , επίσης 
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περιέχει αναφορά σε «ίση» επιμέλεια και «τεκμήρια» χρόνου επικοινωνίας κατά το 1/3 του χρόνου του παιδιού. 
Κινείται στην εσφαλμένη κατεύθυνση της επιβολής μιας γενικής και προειλημμένης αντίληψης για το συμφέρον 
του παιδιού, δεσμεύοντας αδικαιολόγητα τον δικαστή. Τέτοιες ρυθμίσεις δεν απαντώνται σε δίκαια που κατά 
κανόνα αποτελούν πρότυπα για το ελληνικό δίκαιο, όπως το γερμανικό, το γαλλικό και το ελβετικό. Το συχνά 
λεγόμενο από τους υποστηρικτές της διά νόμου πρόβλεψης ισόχρονης κατανομής της επιμέλειας και στους δύο 
γονείς, με υποχρεωτική την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου, ότι τούτο προβλέπεται σε διεθνή κείμενα ή σε 
ξένες νομοθεσίες, είναι επίσης ανακριβές. Διότι αυτό που πράγματι προβλέπεται διεθνώς (και δικαίως) είναι να 
δίνει ο νόμος τη δυνατότητα για συνεπιμέλεια και εναλλαγή διαμονής του τέκνου και να ενθαρρύνει σχετικώς τον 
δικαστή και όχι να επιβάλλει τούτο ο νόμος εκ προοιμίου. Περαιτέρω, περιέχει νομοτεχνικές αστοχίες, που δεν 
έχουν θέση σε ένα νομοθέτημα της ιστορικής και συστηματικής εμβέλειας του ΑΚ (λ.χ. παραπομπή του ΑΚ σε άλλο 
νόμο, αντινομία μεταξύ της «εξίσου» άσκησης της επιμέλειας και της υπό προϋποθέσεις εναλλασσόμενης 
διαμονής του παιδιού, ενώ στην πραγματικότητα ταυτίζονται, ατυχής διατύπωση της δυνατότητας παράκαμψης 
της συνεπιμέλειας με συμφωνία). Τέλος, δεν αποφεύγει ακραίες ρυθμίσεις, όπως εκείνη της συμπερίληψης στον 
ΑΚ της διεθνώς αμφισβητούμενης και πάντως αμφιλεγόμενης έννοιας της γονεϊκής αποξένωσης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:03 | μανια κ.Αν και στόχος του νομοθέτη, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο είναι η 
εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση 
γονικής μέριμνας, δηλαδή σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Η ρύθμιση 
αντιστρατεύεται πλήρως την αιτιολογία της. Πρέπει να απαλειφθεί. Επίσης δυσχεραίνεται βαρύτατα η 
απομάκρυνση του παιδιού από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτείται για την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το Νομοσχέδιο εξαρτά την προστασία 
του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η 
απόφαση. Επίσης, παρατηρείται η ανεπίτρεπτη αντίφαση για τον κακοποιητικό γονέα, να απαιτείται αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για το γονέα που κατηγορείται για ψυχική 
απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, να αρκεί η πιθανολόγηση. Καταλύεται η προστασία 
που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας 
μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η  
απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, 
τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας» και καταστρατηγείται ο σκοπός των διατάξεων της 
Κωνσταντινούπολης. Ως προς την προσωπική επικοινωνία, με βάση και τα παραπάνω, δημιουργούνται σοβαροί 
κίνδυνοι συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια. Η 
εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, παραγνωρίζει τις δυσχέρειες εφαρμογής της στην πράξη 
και αντιβαίνει έτσι στο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον 
του παιδιού πρέπει να εξετάζεται από το δικαστή εξατομικευμένα, αφού λάβει υπόψη το σύνολο των ατομικών 
περιστάσεων της υπόθεσης. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:23 | Βασιλης Αδαμοπουλος Να προσδιοριστεί ο όρος εμπόδιση επικοινωνίας για αποφυγή 
διενέξεων και άσκοπη προσφυγή στα δικαστήρια. Ήδη οι ανυπόστατες απειλές φουντώνουν. Δεν μπορεί να 
τηλεφωνεί κάποιος στο τέκνο ακατάλληλες ώρες σκοπίμως απαιτώντας επικοινωνία και να απειλεί ΜΟΝΙΜΩΣ 
επικαλόντας παρεμπόδιση επικοινωνίας. Υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία πρέπει να τεθούν 
απαραίτητα.Αντίστοιχα το άρθρο ορίζει «αδικαιολόγητη» διατροφή το οποίο δίνει το δικαίωμα οποιασδήποτε 
ανυπόστατης δικαιολογίας που να τεκμηριώνει οικονομική αδυναμία. Ήδη όπως είναι κοινώς γνωστό οι 
περισσότεροι παραποιούν και αποκρύπτουν εισοδήματα προκειμένου να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους, τις 
οποίες δεν καταβάλλουν κιόλας.Έιναι αδιανόητο στην μια περίπτωση να αφήνει ελεύθερο και απροσδιόριστο τον 
όρο, και στη δεύτερη να κρίνεται απαραίτητη η τεκμηρίωση και η δικαιολογία. ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ 
ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
 

31 Μαρτίου 2021, 13:56 | Μάριος Μερτσόπουλος➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
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φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:38 | ΚΩΣΤΑΣ Ζ.Ξαναρωτώ: ποιο κενό νόμου έρχεται να καλύψει το νομοσχέδιο??? Το 1/3 το 
δίνουν τα δικαστήρια, με εβδομαδιαία επικοινωνία, σ/κα, στις γιορτές και διακοπές. Δεν είναι το θέμα όμως αυτό, 
το θέμα είναι με ποιον θα διαμένει το παιδί για να μην πληρώνουμε διατροφές. Πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί 
οι μπαμπάδες που ξοδεύουν για το παιδί τους ένα 50άρικο το σ/κο και το αφαιρούν από τη διατροφή του παιδιού 
τους ή το καλοκαίρι δεν πληρώνουν διατροφή γιατί το έχουν μαζί τους. Γονιός σημαίνει θυσία, να βάζεις το 
συμφέρον σου κάτω από το όφελος του παιδιού. Επίσης ποιος νους σκέφτηκε το αμετάκλητο για την 
ενδοοικογενειακή βία????Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο τώρα!!! 
31 Μαρτίου 2021, 13:31 | ελευθερία στουραιτηΕίμαι μητέρα ,έχω ένα κοριτσάκι για το οποίο ο πατέρας ήταν 
παντελώς αδιάφορος.Οταν έμαθε ότι φτιάχνω τη ζωή μου κ είμαι με κάποιον άλλον ξαφνικά ενδιαφέρθηκε για το 
παιδί του,επιμένοντας να παίρνει τηλ σε καθημερινή βάση με βιντεοκλήση ώστε να ελέγχει τη ζωή 
μου,προκαλούνται προβλήματα,έχοντας γίνει ο τρόμος τη ζωή μου.Οταν παίρνει το παιδί,του λέει ότι θα το πάρει 
από εμένα στην πόλη όπου διαμένει τρομοκρατώντας το.ενω επικοινωνεί κάθε μέρα με το παιδί δημιουργεί 
πρόβλημα γιατί το παιδί δεν συνομιλεί μαζί του για όσο χρόνο επιθυμεί αυτός…ξαφνικά διεκδικεί συνεπιμελεια 
από εκεί που δεν ήθελε να το βλέπει φυσικά όχι για να το δει αυτός αλλά για να το μεγαλώσει η φιλενάδα 
του,πάντοτε με σκοπό την εκδίκηση που ενώ αυτός έφυγε από την οικογένεια δεν δέχεται ότι μπορώ να 
προχωρήσω κ εγώ….τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις;ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού;να ζει έστω κ το ένα 
τρίτο της ζωής του στην φιλενάδα του πατέρα κ ο πατέρας να αδιαφορεί; 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:09 | ΔημήτρηςΈνα κομμάτι της επικοινωνίας λοιπόν που με προβληματίζει είναι πως όταν 
τα παιδιά δεν θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία με τον γονιό που δεν διαμένουν είναι τι ερεθίσματα έχουν από 
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τον γονέα που διαμένουν?λέει στα παιδιά πως πρέπει να πάτε να δείτε τον άλλο γονέα ή γίνεται το αντίθετο?ας 
έρθουμε λοιπόν στην λογική και να σκεφτούμε πως τα παιδιά μας διαφορετικες δραστηριότητες έχουν με τον 
καθένα γονέα ξεχωριστά τι κάνουν οι γονείς για να επιδιώξουν την επιθυμία των παιδιών να δουν τον άλλο γονέα 
ή την αποφυγή αυτής της επιθυμίας των παιδιών επιδιώκοντας την αποξένωση? Με ξετρελαίνει όταν οι γονείς 
επιδιώκουν την επικοινωνία των παιδιών με τον άλλον γονέα.πραγματικα αξίζουν σεβασμό και συγχαρητήρια. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:44 | Μανος Κ.Άρθρο 1520 Α.Κ. , δεν είναι επαρκώς κατοχυρωμένο το ελάχιστο 1/3 της 
επικοινωνίας με τον γονέα που δεν διαμένει με το παιδί, καθώς υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις , όπως αναφέρονται 
στα επιμέρους άρθρα και κάνουν λόγο για συνθήκες διαβίωσης, διατάραξης καθημερινότητας, κατάχρηση του 
δικαιώματος επικοινωνίας, οι οποίες μέχρι σήμερα αποτελούν το κανόνα για το έντεχνο και προσχηματικό 
περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας. Προτεινόμενη τροποποίηση : «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου 
με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΓΟΝΕΑΣ 
ΖΗΤΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Η ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Αποκλεισμός ή περιορισμός 
της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που 
έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία 
εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη 
συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του 
άρθρου 1511. ΌΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Η ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ, Ο ΑΛΛΟΣ ΓΟΝΕΑΣ Η ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:54 | Αγλαΐα Ρομπόκου για την Επιτροπή των Επιστημόνων για τα Γυναικεία Θέματα και 
την Ισότητα του Λυκείου των ΕλληνίδωνΠΡΟΤΑΣΗ : Δεν αποτελεί στην ουσία τεκμήριο και μπορεί να οδηγήσει σε 
ακραίες λύσεις π.χ. ένα οκτάωρο με τον ένα γονέα και 16 ώρες με τον άλλο. Προτείνεται : η μη αναφορά 
προσδιορισμένου χρόνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα . Προτείνεται : να διαγραφεί 
το «αμετάκλητα» λόγω του κινδύνου να παραμείνει το παιδί με τον κακοποιητικό γονέα για μεγάλο και 
απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:58 | Γιωργος ΑγγελιδηςΤο Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των 
δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Είναι 
θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο επιδέχεται βελτιώσεων στα παρακάτω σημεία.· Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.· Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.· Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
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περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Ακολούθως 
προτείνεται το παρακάτω για την παραγράφο 1 του Άρθρου 13:· «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο 
έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν 
ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος 
χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
31 Μαρτίου 2021, 13:37 | Μίκα Ιωαννίδου για την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ 
ΓυναικώνΠΡΟΤΑΣΗ : Δεν αποτελεί στην ουσία τεκμήριο και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες λύσεις π.χ. ένα 
οκτάωρο με τον ένα γονέα και 16 ώρες με τον άλλο. Προτείνεται : η μη αναφορά προσδιορισμένου χρόνου. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα . 
Προτείνεται : να διαγραφεί το «αμετάκλητα» λόγω του κινδύνου να παραμείνει το παιδί με τον κακοποιητικό 
γονέα για μεγάλο και απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:18 | ΒΕΡΑ ΜΠΑΚΑΗ πολιτεία έχει χρέος και ευθύνη να προστατεύσει τις γυναίκες και τα 
παιδιά που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Τα δικαστήρια είναι ο αρμόδιος φορέας για αποφάσεις, αλλά 
μέχρι να τελεσιδικίσουν υπάρχει κίνδυνος να τελεστούν νέα εγκλήματα από έναν κακοποιητικό γονέα και σύζυγο. 
Βρείτε έναν άλλον μηχανισμό που θα προστατεύει τις γυναίκες και τα παιδιά από τέτοια ενδεχόμενα. Αυτοί οι 
άνθρωποι ήδη έχουν υποφέρει πολλά. Οφείλετε να τους προστατεύσετε και όχι να τους θέσετε σε νέους 
κινδύνους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:55 | Μητέρα** Να αλλάξει το άρθρο περι διατροφής σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άρνηση καταβολή 
της διατροφής και παραποίηση εισοδημάτων..** Να τεθούν ΣΑΦΗ και ΞΕΚΑΘΑΡΑ όρια στα αναφερόμενα για 
παρεμπόδιση επικοινωνίας. Είναι πολύ ρευστό το άρθρο και αφήνει τεράστια περιθώρια για εκβιασμούς, για 
κατάχρησή του, για αχαλίνωτη παρενόχληση σε ακατάλληλες ώρες και καταπίεση του προσωπικού χρόνου του 
παιδιού και της οικογένειας γενικότερα.Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και να μην γίνονται οι μητέρες 
θύματα των εκβιαστικών και χειριστικών ανθρώπων. Επίσης να υπάρχουν ΑΜΕΣΑ χρηματικές ποινές σε όσους δεν 
φροντίζουν κάθε φορά για την υποχρέωση διατροφής τους. Μόνο έτσι θα επέλθει συνέτιση στην υποχρέωση. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:59 | ΤάνιαΌταν έρθει η ουσιαστική ισότητα μεταξύ των δύο φύλλων (ίσες ευκαιρίες, 
ισομερισμός των εργασιών στο σπίτι, ίσες αμοιβές, ίδια αντιμετώπιση στην αγορά εργασίας, παύση των 
πατριαρχικών μοντέλων, αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών) τότε να ξανασυζητήσουμε.Ο 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ: Οι οικογενειακές σχέσεις είναι σύνθετες και περίπλοκες. 
Ο εμπνευστής του νομοσχεδίου είτε δεν έχει ιδέα από την οικογενειακή πραγματικότητα είτε προσπαθεί να 
ταυτίσει εσκεμμένα το συμφέρον του παιδιού με εκείνο των γονέων, των ανιόντων αλλά και τρίτων. Τον 
εμπνευστή του νομοσχεδίου στην πραγματικότητα τον απασχολεί, όχι το συμφέρον του παιδιού, αλλά το πως θα 
κατηγορήσει τη μάνα του παιδιού ως «αποξενώτρια», ώστε να χάσει η μάνα την επιμέλεια και το παιδί να 
μεγαλώσει με επιμελήτρια την ενεργή γιαγιά/νταντά, με εμπλοκή όλων των παρεμβατικών συγγενών, δηλαδή με 
τη μεταφορά της προ του γάμου τοξικότητας και μετά τη λύση του. Αυτό για το νομοθέτη πρέπει να γίνει με όποιο 
κόστος, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. Αυτό για να επικοινωνηθεί στην κοινωνία βρέθηκε το πλαστό 
επιχείρημα 50/50 – ισότητα. Έτσι ένας πολίτης, ο οποίος δεν γνωρίζει από τέτοιες καταστάσεις, θα μπορούσε 
κάλλιστα «να πέσει στη φάκα» της δήθεν ισότητας των γονέων, παραγνωρίζοντας τις κακές μεταξύ τους σχέσεις, 
τα γεγονότα τυχόν κακοποίησης παιδιού ή/ και μητέρων, την εμπλοκή ανιόντων, τρίτων κλπ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ 
ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ, ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ. Το επιχείρημα της δήθεν «αποξενώτριας» μάνας αποτελεί το ίδιο 
άλλοθι που αποτελούσε το ότι η δημόσια υγεία είναι αντιπαραγωγική, ώστε να τη διαλύσουν και τώρα στην 
πανδημία να καταλάβουν ότι τελικά μόνο στη δημόσια υγεία μπορούμε να καταφύγουμε στα δύσκολα. Το ίδιο 
και για τη δημόσια παιδεία κλπ. Μέσα από προπαγάνδα στα γνωστά μέσα, με χορηγίες σε ιδρύματα, πληρωμένες 
διαφημίσεις κλπ, εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα δεν έχουν χρήματα για τη διατροφή του παιδιού τους, 
προσπαθούν να αποδομήσουν τη νευραλγική για κάθε παιδί σχέση μάνας – τέκνου, η οποία καταρρέει μπροστά 
στη δύναμη που δίνει ο εμπνευστής του νομοσχεδίου σε ανιόντες αλλά και ΤΡΙΤΟΥΣ (!), οι οποίοι, 
παραγκωνίζοντας το ρόλο του γονέα, κατοχυρώνουν απευθείας δικαίωμα επικοινωνίας με ανήλικα, στην τυχόν 
παρέμβαση ή επικινδυνότητα των οποίων, το παιδί αφήνεται ΕΡΜΑΙΟ. Ανιόντες αλλά και τρίτοι, αντί για 
υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα λογοδοσίας έναντι γονέων. Αλήθεια από πότε οι γονείς δεν είναι αρκετοί για να 
αποφασίζουν με ποιον θα έρχεται σε επαφή το παιδί τους; Όσοι θεωρούν τα εγγόνια δύο φορές παιδιά τους, τα 
παιδιά των ανηψιών δύο φορές ανήψια και λοιπά αιτήματα που χρήζουν άλλου είδους αξιολόγησης, αν θεσπιστεί 
υποχρέωση διατροφής του τέκνου ΕΝΑΝΤΙ αυτών, θα αρχίσουν να σφυρίζουν αδιάφορα, λέγοντας ότι από 
πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση… ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ, 
ΕΝΩ ΟΤΑΝ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ, ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΗ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ Ο 
ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ (!) ΓΕΝΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΡΙΑ ΣΕ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΟΙΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΑ;;;; ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ προκειμένου να εξυπηρετηθεί σε πολλές περιπτώσεις ο εγωισμός και η 
κτητικότητα των παρεμβατικών τρίτων (ανιόντων, θείων και λοιπών τεταρτοξάδελφων) σε βάρος του 
συμφέροντος του παιδιού στην ηρεμία, στη σταθερότητα, την επιλογή, την πρόοδο και τη σύνδεση με την ίδια του 
τη μάνα, η οποία πρέπει πάση θυσία να αποδομηθεί. ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ ΠΟΣΕΣ «ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ» έχουν 
ταλαιπωρήσει παιδιά και μητέρες… Αντιθέτως, ο νομοθέτης ΑΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΟΙ 
ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΤΑΜΕΝΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΛΟΚΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ DE FACTO ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τέλος, και σημαντικότερο τα του ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ λύνουν πολλές απορίες….ΑΝΤΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  
 
31 Μαρτίου 2021, 12:43 | Ραφαήλ Ρήγας Η υποχρεωτική φύση της επικοινωνίας των τέκνων και με τους δύο 
γονείς ενέχει τον κίνδυνο να υποχρεώσει το παιδί να έρχεται σε επαφή με έναν γονέα ακατάλληλο, επικίνδυνο ή 
επιζήμιο, που ενδέχεται να βλάψει ψυχικά ή και σωματικά το παιδί. Μολονότι πράγματι, οι σχετικές έρευνες 
υποδεικνύουν πως το παιδί ωφελείται από την επαφή και με τους δύο γονείς, τα εν λόγω συμπεράσματα αφορούν 
ως επί το πλείστον γονείς «συνηθισμένους», κατάλληλους, με ορισμένα επίπεδα λειτουργικότητας. Είναι υψίστης 
σημασίας η εξατομικευμένη αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως είναι προς 
το συμφέρον του παιδιού η επαφή και με τους δύο γονείς. Το νομοθετικό πλαίσιο, αντί να επιβάλλει την επαφή 
στα τυφλά, καλό θα είναι να προωθήσει τη γονική συνεργασία μέσω συμβουλευτικής, να διευκολύνει όλα τα μέρη 
να εισακουστούν και να διευκολύνει τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια να έχει κατά το δυνατόν (και αναλόγως 
των συνθηκών) περισσότερη επαφή με το παιδί, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙ θα είναι ωφέλιμο για το παιδί. Είναι 
πλήρως ανόητο και επικίνδυνο να υποθέτουμε ότι όλοι οι γονείς θα είναι καλό να έχουν επαφή με τα παιδιά τους, 
χωρίς να εξετάζουμε την κάθε περίπτωση. Υπάρχουν γονείς που παραμελούν, δέρνουν, εκπορνεύουν, βιάζουν, 
υποτιμούν, κακοποιούν ψυχολογικά και αδιαφορούν για τα παιδιά τους και είναι δεδομένο ότι οι περισσότεροι 
από αυτούς ουδέποτε αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη. Συνεπώς, η υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια αναπόφευκτα θα εξαναγκάσει παιδιά να έχουν επαφές με τέτοιους γονείς. 
31 Μαρτίου 2021, 12:10 | Μ Είμαι γιαγιά και ο πατέρας του εγγονού μου παραλίγο να ΣΚΟΤΩΣΕΙ την κόρη μου. 
Πείτε μου, σ’ αυτόν τον άνθρωπο (που συμμετέχει και στους ενεργούς μπαμπάδες) πρέπει να του δώσει η 
ελληνική δικαιοσύνη δικαιώματα να βλέπει και να έχει μέριμνα του παιδιού του; Τελεσίδικη απόφαση στα 
ελληνικά δικαστήρια μπορεί να πάρει μέχρι και δέκα χρόνια. Ως τότε θα εκθέσουμε έτσι το παιδάκι αυτό; 
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31 Μαρτίου 2021, 12:17 | Αθηνα Κ Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον 
οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό 
μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ..  η 
ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, 
στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές 
αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες 
ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. Γεννώνται, 
εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει 
ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες 
των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες 
μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του 
άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά 
διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν για παράδειγμα ως βάση για τον 
παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου (7 
μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 14.00 
έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες του χρόνου. 
Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 
=168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 
40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, 
εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται 
ανάλογα. Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του 
γονέα με το καθένα διαφοροποιείται. Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για ζήτημα μη οικονομικό. 
Πιο λογικό θα ήταν ενα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. Μαθηματικά τεκμήρια δεν 
ταιριάζουν με την ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων  και οικογενειακών θεμάτων και καταλήγουν σε αντίθετα 
αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα . Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το ζήτημα του ‘’ χρόνου’’ Εάν 
δεν  αναφέρεται στο συνολικό ελεύθερο χρόνο  αλλά αναφορά το συνολικό χρόνο ( δηλαδή το 24ωρο )τότε είναι 
προφανώς ρύθμιση ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν μπορεί να επικοινωνεί με τα 
παιδιά του 8 ώρες την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο να 
μάθουν ξένες γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές δραστηριότητες και βεβαίως να μη 
στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη  αποτελεί λογικό άτοπο. Στις διατάξεις 
για την γονική μέριμνα (Α.Κ. 1513 και 1514) το νομοσχέδιο επιχειρεί την σχετικοποίηση της γονικής μέριμνας και 
την μεταβολή της από δικαίωμα και υποχρέωση αναγκαστικού δικαίου σε ιδιωτική υποχρέωση δεκτική διάθεσης 
και μεταβίβασης. Έτσι, λοιπόν, αφού με το άρθρο 1513 καθιερώνει τον ορισμό «… και οι δύο γονείς εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα». Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Κατ αρχήν διότι η 
διατύπωση της «εξίσου άσκησης» είναι εκείνη, η οποία μετατρέπει σε διαιρετή την υποχρέωση γονικής μέριμνας 
και ανοίγει τον δρόμο για την δυνατότητα ανακατανομής απόσπασης, μεταβίβασης, διάθεσης και διευρυμένης 
μερικής αφαίρεσης.     Το άρθρο 1519 εισάγει έναν σημαντικό περιορισμό στον γονέα με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο. ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως αυτά της ελευθερίας 
μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης προσωπικότητας και συνιστά  υπέρμετρη επέμβαση 
της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς η 
επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω 
συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή 
κατοικίας του τέκνου του,  δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του, 
πράγμα που καταλήγει στο λογικό άτοπο και  παράδοξο ο ένας εκ των δύο γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει 
την καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια)  την 
μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε,  όταν κρίνεται  είτε συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως 
καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν 
αποφασίζει να μετοικήσει! Αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που υπαγορεύει στο γονέα να εγκαταλείψει 
τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από την μέχρι σήμερα κατοικία του! Να 
αποσυρθεί! 
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 31 Μαρτίου 2021, 12:34 | ΚατεριναΟ κακοποιητής μπαίνει στη φυλακή δεν του δίνουμε δικαιώματα.Ειδικά 
δικαιώματα εις βάρος των παιδιών τους γιατί μόνο εις βάρος τους είναι να περνούν χρόνο και να αποφασίζουν 
για αυτά κακοποιητές μπαμπάδες που ζουν και αναπνέουν μόνο για να εκδικηθούν την πρώην σύντροφό τους που 
ΤΟΛΜΗΣΕ να μιλήσει και να τους εκθέσει. Αυτό μόνο τους νοιάζει και καθόλου τα παιδιά τους. Αν τους ενοιαζαν 
τα παιδιά τους δεν τα κακοποιούσαν έμμεσα κακοποιώντας τη μητέρα τους μπροστά στα μάτια τους. Αυτή η βία 
στη ψυχή των παιδιών πρέπει να τελειώσει. Ή πρέπει μήπως να περιμένουμε όπως στη Γαλλία να γίνουν 
εκατοντάδες γυναικοκτονίες μπροστά στα μάτια των παιδιών για να αλλάξουμε και πάλι νομοθεσία; Αυτό το ν/σ 
μας πάει πολλά χρόνια πίσω… Κατάργηση τώρα! 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:53 | Χρήστος ΒασιλάκηςΣτην παράγραφο 1 του άρθρου 1520 του Αστικού Κώδικα, ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με τον κάθε γονέα και η διαμονή του τέκνου στην οικία του πρέπει να είναι ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ 
το 1/2 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου και μόνο ΚΑΤΕΞΑΙΡΕΣΗ, εφόσον συντέχουν κάποιοι 
συγκεκριμένοι λόγοι, να τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:30 | Λένα νομικός Απόσυρση του αυθαίρετου και ανεφαρμοστου 1/3.ΘΑ δημιουργήσει 
προβλήματα στη καθημερινότητα των παιδιών. Το οικογενειακό δίκαιο δεν είναι κληρονομικό ή εμπράγματο για 
να επιδέχεται στις προσωπικές σχέσεις ορισμού τέτοιων αριθμών . 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:16 | ΜΗΤΕΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ: Οι οικογενειακές 
σχέσεις είναι σύνθετες και περίπλοκες. Ο εμπνευστής του νομοσχεδίου είτε δεν έχει ιδέα από την οικογενειακή 
πραγματικότητα είτε προσπαθεί να ταυτίσει εσκεμμένα το συμφέρον του παιδιού με εκείνο των γονέων, των 
ανιόντων αλλά και τρίτων. Τον εμπνευστή του νομοσχεδίου στην πραγματικότητα τον απασχολεί, όχι το συμφέρον 
του παιδιού, αλλά το πως θα κατηγορήσει τη μάνα του παιδιού ως «αποξενώτρια», ώστε να χάσει η μάνα την 
επιμέλεια και το παιδί να μεγαλώσει με επιμελήτρια την ενεργή γιαγιά/νταντά, με εμπλοκή όλων των 
παρεμβατικών συγγενών, δηλαδή με τη μεταφορά της προ του γάμου τοξικότητας και μετά τη λύση του. Αυτό για 
το νομοθέτη πρέπει να γίνει με όποιο κόστος, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. Αυτό για να επικοινωνηθεί 
στην κοινωνία βρέθηκε το πλαστό επιχείρημα 50/50 – ισότητα. Έτσι ένας πολίτης, ο οποίος δεν γνωρίζει από 
τέτοιες καταστάσεις, θα μπορούσε κάλλιστα «να πέσει στη φάκα» της δήθεν ισότητας των γονέων, 
παραγνωρίζοντας τις κακές μεταξύ τους σχέσεις, τα γεγονότα τυχόν κακοποίησης παιδιού ή/ και μητέρων, την 
εμπλοκή ανιόντων, τρίτων κλπ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ, 
ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ 
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ. Το επιχείρημα της δήθεν 
«αποξενώτριας» μάνας αποτελεί το ίδιο άλλοθι που αποτελούσε το ότι η δημόσια υγεία είναι αντιπαραγωγική, 
ώστε να τη διαλύσουν και τώρα στην πανδημία να καταλάβουν ότι τελικά μόνο στη δημόσια υγεία μπορούμε να 
καταφύγουμε στα δύσκολα. Το ίδιο και για τη δημόσια παιδεία κλπ. Μέσα από προπαγάνδα στα γνωστά μέσα, με 
χορηγίες σε ιδρύματα, πληρωμένες διαφημίσεις κλπ, εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα δεν έχουν χρήματα για τη 
διατροφή του παιδιού τους, προσπαθούν να αποδομήσουν τη νευραλγική για κάθε παιδί σχέση μάνας – τέκνου, 
η οποία καταρρέει μπροστά στη δύναμη που δίνει ο εμπνευστής του νομοσχεδίου σε ανιόντες αλλά και ΤΡΙΤΟΥΣ 
(!), οι οποίοι, παραγκωνίζοντας το ρόλο του γονέα, κατοχυρώνουν απευθείας δικαίωμα επικοινωνίας με ανήλικα, 
στην τυχόν παρέμβαση ή επικινδυνότητα των οποίων, το παιδί αφήνεται ΕΡΜΑΙΟ. Ανιόντες αλλά και τρίτοι, αντί 
για υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα λογοδοσίας έναντι γονέων. Αλήθεια από πότε οι γονείς δεν είναι αρκετοί για να 
αποφασίζουν με ποιον θα έρχεται σε επαφή το παιδί τους; Όσοι θεωρούν τα εγγόνια δύο φορές παιδιά τους, τα 
παιδιά των ανηψιών δύο φορές ανήψια και λοιπά αιτήματα που χρήζουν άλλου είδους αξιολόγησης, αν θεσπιστεί 
υποχρέωση διατροφής του τέκνου ΕΝΑΝΤΙ αυτών, θα αρχίσουν να σφυρίζουν αδιάφορα, λέγοντας ότι από 
πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση… ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ, 
ΕΝΩ ΟΤΑΝ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ, ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΗ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ Ο 
ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ (!) ΓΕΝΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΡΙΑ ΣΕ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΟΙΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΑ;ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ προκειμένου να εξυπηρετηθεί σε πολλές περιπτώσεις ο εγωισμός και η 
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κτητικότητα των παρεμβατικών τρίτων (ανιόντων, θείων και λοιπών τεταρτοξάδελφων) σε βάρος του 
συμφέροντος του παιδιού στην ηρεμία, στη σταθερότητα, την επιλογή, την πρόοδο και τη σύνδεση με την ίδια του 
τη μάνα, η οποία πρέπει πάση θυσία να αποδομηθεί. ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ ΠΟΣΕΣ «ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ» έχουν 
ταλαιπωρήσει παιδιά και μητέρες… Αντιθέτως, ο νομοθέτης ΑΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΟΙ 
ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΤΑΜΕΝΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΛΟΚΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ DE FACTO ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τέλος, και σημαντικότερο τα του ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ λύνουν πολλές απορίες. ΑΝΤΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:16 | ΜιχάληςΟικογενειακά δικαστηρια και μόνο αυτό!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:47 | ΝΟΜΙΚΌΣ Προσεκτική μελέτη του ισχύοντος Οικογενειακου δίκαιο ικανοποιεί πλήρως 
τόσο την έννοια και τον τρόπο ασκήσεως της γονικης μεριμνας της επιμέλειας και της επικοινωνίας των γονέων 
με το τέκνο σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου και τις έννοια τηςαρχες της ισότητας (με την αληθινή εννοια και 
σωστή ερμηνεία της ) και της διάκρισης των εξουσιών γεγονός που επιβεβαιώνει από την ορθή διάπλαση και 
διαμόρφωση των σχετικών θεμάτων από την επέμβαση των δικαστηρίων. Οι δε επιχειρουμενες με τις νεες 
διατάξεις ρυθμίσεις (ως συνεπιμελεια ,γονικη μέριμνα εξ ίσου,ορισμός αυθαίρετα 1/3 χρόνου επικοινωνιας) 
αποτελούν τόσο στρεβλη επανάληψη των όσων το ισχύον δίκαιο προβλέπει και η νομολογία μας έχει ερμηνεύσει 
όσο και ανεπίτρεπτη παραβιαση των άνω συνταγνατικων Αρχών (ισότητας και διάκριση εξουσιών, )και κανόνων 
ευρωπαϊκού δικαίου με επιβλαβή και διαλυτική επιρροή εις το θεσμό της οικογένειας και καλώς εννοουμενου 
συμφέροντος του παιδιού. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:50 | Αντώνης ΠαπασταύρουΣτο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του 
παιδιού κατά τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. H γονική μέριμνα δεν 
αποτελεί διαιρετό μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 
1/3, ¾ κ.ο.κ.. H ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη 
από την πρακτική, στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι 
δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες 
και ώρες ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. 
Γεννώνται, εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος 
περιλαμβάνει ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου 
του και οι ώρες των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις 
αόριστες μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη 
του άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά 
διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. 
Αν για παράδειγμα ως βάση για τον παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το 
σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου (7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το 
παιδί από την Παρασκευή ώρα 14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια 
γονέα όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 
Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί 
με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, 
οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο 
χρόνος επικοινωνίας του γονέα με το καθένα διαφοροποιείται. Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου 
για ζήτημα μη οικονομικό. Πιο λογικό θα ήταν ενα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. 
Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν με την ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων 
και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα . Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το 
ζήτημα του ‘’ χρόνου’’ Εάν δεν αναφέρεται στο συνολικό ελεύθερο χρόνο αλλά αναφορά το συνολικό χρόνο ( 
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δηλαδή το 24ωρο )τότε είναι προφανώς ρύθμιση ανέφικτη και θα μείνει ́ ΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν 
μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά 
πρέπει να πάνε σχολείο να μάθουν ξένες γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές 
δραστηριότητες και βεβαίως να μη στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη 
αποτελεί λογικό άτοπο. Παρακαλώ προς δημοσιοποίηση των απόψεων μου! 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:05 | Θ.Γ.Πώς είναι δυνατόν να ορίζει ο νόμος ότι για να γίνει αποκλεισμός ή περιορισμός 
της επικοινωνίας πρέπει ο κακοποιητικός γονέας να έχει πρώτα καταδικαστεί αμετάκλητα για βία ενάντια στα 
παιδιά του;Αν το άρθρο αυτό περάσει, θα γίνει η αιτία για πολύ δυστυχία. Αποσύρτε το άρθρο αυτό! 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:53 | Κωστής Οι εισηγήσεις όλων των ειδικών φορέων είναι ΥΠΕΡ της ισόχρονης ανατροφής 
του παιδιού από τους γονείς του. Η συνταγματική ισότητα των φύλων επιβάλει τη μη διάκριση μεταξύ των γονέων 
απέναντι στο νόμο. 
Συνεπιμέλεια και ισόχρονη ανατροφή με εναλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες των γονέων και πλήρη ισότητα 
στην κατανομή των ευθυνών και των δικαιωμάτων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:04 | Φωτεινή Κίντου Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν 
έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρονου» πρέπει να 
απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία 
πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του 
μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το 
άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος 
έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, 
άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:45 | Αντώνης Δεν πρεπει ο κακοποιητικος γονιος να ρχεται σε επαφη με το παιδι του 
καθολου 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:58 | Μαρια Τ. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον 
οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό 
μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ..  η 
ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, 
στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές 
αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες 
ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. 
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31 Μαρτίου 2021, 10:34 | αλεξια τροκουδηΤο Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των 
δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
(ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του 
Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως 
θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία.• Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.• Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.• Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: • «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής  
 
31 Μαρτίου 2021, 09:40 | Νικόλαος ΓιαννόπουλοςΤο Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και 
των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
(ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του 
Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως 
θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία: · Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει. · Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.  · Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13:· «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
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επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:40 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ. Από τα τραγικά του νομοσχεδίου, και ότι δεν λαμβάνεται υπόψιν ότι το 
παιδί μπορεί να είναι πολύ μικρό ή βρέφος και δεν ασχολείται το νομοσχέδιο αν το παιδί είναι ακόμα στο 
θηλασμό, ή όταν είναι έως τριών ετών ότι έχει πολύ στενό δεσμό ψυχολογικό και σωματικό, με τη μητέρα, άρα η 
διανυκτέρευση με τον πατέρα είναι παντελώς ακατάλληλη για το τέκνο. Και γι’ αυτό το λόγο, όπως και για όλους 
τους άλλους που έχουν εκθέσει οι γυναικείες οργανώσεις, απόσυρση του νομοσχεδίου, του πρόχειρου και του 
αντιγυναικείου και εναντίον των δικαιωμάτων της μητέρας στην ειρήνη της καθημερινότητας με το/τα τέκνα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:52 | Ειρηνη. Τα παιδιά των χωρισμενων γονέων ειδικά με συγκρουσιακες σχέσεις πρέπει να 
ζούνε σε ένα σταθερό περιβάλλον για να νιώθουν ηρεμία και ασφάλεια. Αυτό το άρθρο τα καταδικάζει σε μια ζωή 
διχασμενη και μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Δεν είναι δυνατόν η εξουσία των «ενεργών μπαμπάδων» να 
καθορίσει τη ζωή των επόμενων γενιων με τόσο λάθος τρόπο! Η κυβέρνηση που το επιτρέπει αυτό είναι αν ηθική 
και εγκληματει! Το ν/σ πρέπει να καταψιφιστει! 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:42 | Κ.Σάραγκας  Το Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των δύο 
γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Είναι θετικό 
και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο επιδέχεται βελτιώσεων στα παρακάτω σημεία.· Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.· Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.· Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Ακολούθως 
προτείνεται το παρακάτω για την παραγράφο 1 του Άρθρου 13:· «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο 
έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν 
ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος 
χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός 
ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:44 | JG Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, μηνιαία, 
εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα αφαιρείται ο χρόνος 
ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η επικοινωνία με το 
παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο γονέας 
αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει 
συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν 
προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση; Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
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καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να 
επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; 
Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η 
κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται;Το ισχύον δίκαιο δίνει τη 
δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από το Δικαστήριο τη 
ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους δηλ) παρεμποδίζει 
την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των ανιόντων στην ουσία 
μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, που απειλούνται μάλιστα και με αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:00 | κατερινα ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ και Πρέπει να συνεκτιμάται η γνώμη των παιδιών.. οι 
ανάγκες τους, το φύλλο τους… ο κύκλος του κάθε γονιού ( αν έχει συγγενείς κοντά που θέλουν χρόνο με τα παιδιά) 
και ο ρόλος του κάθε γονιού στη ζωή του παιδιού οι ικανότητες τους να τα διαβάσουν να τους προσφέρουν. Είναι 
λάθος να δίνουμε χωρίς την έγκρισή τους διανυκτερεύσεις. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:55 | Μαρία Προσωπική εμπειρία. Ο πατέρας έχει 2 πσκ και 3 απογευματα την εβδομάδα. 
Εγώ δουλεύω βλέπω τα παιδιά μου μόνο όταν κοιμούνται γιατί γυρίζω 5 απο τη δουλειά και 5 πρέπει να τα πάρει 
αυτός όπου τα γυρνάει 9- 2 κορίτσια – τα βλέπω μόνο στον ύπνο τους, δε προλαβαίνω να τα κάνω μπάνιο, δε 
προλαβαίνω να τα μιλήσω να τα πάω βόλτα, να δουνε τους θείους και θείες τους γιαγιά τους να παίξουν με φίλες, 
δε προλαβαίνω να τα ταίσω να τα διαβάσω. Έρχονται άλουστα και αδιάβαστα, μαγειρεύω όταν κοιμούνται για να 
φάνε χωρίς εμένα συνήθως με μια βοήθεια κοπέλας και να τα πάρει για βόλτες έτοιμα μπανιαρισμένα καθαρά 
και ταισμενα. ΓΙΑΤΪ? εγώ σαν μάνα δεν έχω δικαίωμα να τα έχω απογεύματα. Εφόσον έχει όλα τα απογεύματα τα 
πηγαίνει αυτός σε ότι δραστηριότητες θέλει,σε όποιους γιατρούς θέλει χωρίς να δίνει λογαριασμό καθώς έστειλε 
εξώδικα σε όλα τα σχολεία για να μη τα δεχτούν με αίτηση μου και έχουν μπλοκάρει όλες οι πόρτες για εμένα. Με 
το υπάρχον νομοσχέδιο δεν έχω λόγο στην εκπαίδευση στην ανατροφή ή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
έχω υποβιβαστεί σε απλή συγκατοίκηση απλή δούλα για να χαίρεται κάποιος άλλος. Ο ίδιος καθημερινά σε 
συκοφαντεί και μου βάζει λόγια. Τα παιδιά δεν αντέχουν, δε τα πάνε καλά στο σχολείο, αποξενώθηκαν απο τους 
φίλους τους και απο εμένα. Αν έρθει το νεο νομοσχέδιο αντί να με βοηθήσει θα οξύνει την κατάσταση. ήδη έχουν 
γίνει διαμεσολαβήσεις χωρίς αποτέλεσμα. Που θα με βοηθήσει το νέο νομοσχέδιο την περίπτωση μου? Είμαι 
εκπαιδευτικός και δε μπορω να δω τα παιδιά μου.. ΓΙΑΤΙ? μας οδηγούν στην αυτοκτονία.. Σε γονείς που δε τα 
βρίσκουν και θέλει ο ένας να κάνει κακό στον άλλο θα συνεχίσει αυτό να γίνεται πιο έντονο μέσα από τα παιδιά. 
¨Οταν ο ένας θα τα πηγαίνει αλλού για δραστηριότητες και ο άλλος αλλού, όταν ο ένας θα τα πηγαίνει στο τζαμί 
και ο άλλος στην εκλλησία.. ¨Οταν ο ένας θα τα μαθαίνει άσπρο και ο άλλος μάυρο.. χωρίς συννενόηση είναι απλά 
παράλογο να ζητάμε να τα βρούνε οι γονείς όταν δίνοντας την δύναμη στον έναν να πατήσει τον άλλον.. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:20 | Αγγελική πολ Ως γυναίκα που σέβεται το δικαίωμα των παιδιών κ έχει αγωνιστεί την 
ισοτητα στην πατρίδα μας θεωρώ ότι η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς μετά από ένα διαζύγιο θα επιφέρει ηρεμία στη ζωή των παιδιών. 
Σταματήστε να παίζετε παιχνίδια στην πλάτη των παιδιών. Φέρτε ισότητα κ ένα δίκαιο νόμο για τα παιδιά 
31 Μαρτίου 2021, 09:18 | Αλέξανδρος Δ.δε πρέπει να υπάρχει «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά 
συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια. Το 
ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:29 | Ανδρέας Να προσδιοριστεί ο όρος εμπόδιση επικοινωνίας για αποφυγή διενέξεων και 
άσκοπη προσφυγή στα δικαστήρια. Ήδη οι ανυπόστατες απειλές φουντώνουν. Δεν μπορεί να τηλεφωνεί κάποιος 
στο τέκνο ακατάλληλες ώρες σκοπίμως απαιτώντας επικοινωνία και να απειλεί ΜΟΝΙΜΩΣ επικαλόντας 
παρεμπόδιση επικοινωνίας. Υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία πρέπει να τεθούν απαραίτητα.Αντίστοιχα το 
άρθρο ορίζει «αδικαιολόγητη» διατροφή το οποίο δίνει το δικαίωμα οποιασδήποτε ανυπόστατης δικαιολογίας 
που να τεκμηριώνει οικονομική αδυναμία. Ήδη όπως είναι κοινώς γνωστό οι περισσότεροι παραποιούν και 
αποκρύπτουν εισοδήματα προκειμένου να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους, τις οποίες δεν καταβάλλουν 
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κιόλας.Έιναι αδιανόητο στην μια περίπτωση να αφήνει ελεύθερο και απροσδιόριστο τον όρο, και στη δεύτερη να 
κρίνεται απαραίτητη η τεκμηρίωση και η δικαιολογία.ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:38 | Ελένη πολυχρονακη Είμαι γιαγιά κ σέβομαι τα παιδιά μου κ κυρίως τα εγγόνια μου. 
Με βάση τις μελέτες της επιστήμης και της ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ ότι η συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη 
κατοικία κ ίσα δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά μετά από ένα διαζύγιο. Εφόσον 
μιλάμε για το καλό των παιδιών. Τα παιδιά κατάντησαν εργαλεία εκδίκησης μέχρι στιγμής. Επίσης αυστηροποιηση 
των ποινών κ αφαίρεση της σε σοβαρές περιπτώσεις. Έτσι θα επέλθει δικαιοσύνη 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:20 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση 
κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, 
οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές 
αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο 
αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του 
νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους 
δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση 
του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα 
ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη «προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για 
το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β΄ του εδ. β΄ της ΑΚ 1532. Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του 
σημ. στ΄ του εδ. β΄ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί 
για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ως 
αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και 
αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης,15 το Σχέδιο Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από 
την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο 
Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται 
για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, αρκεί πιθανολόγηση. Καταλύει, δε, την 
προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα μετην οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής 
βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η 
απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, 
τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», ενώ οδηγεί σε πλήρη καταστρατήγηση του σκοπού και 
των διατάξεων της Σύμβασηςτης Κωνσταντινούπολης, κατά ανεπίτρεπτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τον 
κοινό νομοθέτη. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον γαλλΑΚ, επέρχεται αυτοδικαίως η αφαίρεση της 
γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για έγκλημα κατά του έτερου γονέα, μέχρι την απόφαση του 
δικαστηρίου.16 Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τροποποίηση του σημ. στ΄ του εδ. β΄ ως εξής: «η άσκηση ποινικής 
δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, όταν αυτή συνοδεύεται από δικαστική πραγματογνωμοσύνη ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:12 | Μινα Παπαχαραλάμπους Άρθρο 13. Πουθενά δεν αναφέρεται η ηλικία του παιδιού( 
όλοι γνωρίζουμε ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί τόσο δυσκολότερη είναι η μετάβαση του σε διαφορετικούς 
χώρους χωρίς την ύπαρξη του βασικού φροντιστή). 
Δεν αναφέρεται πουθενά τι θα γίνει με παιδιά που παρουσιάζουν συναισθηματικές ή αναπτυξιακές 
διαταραχές…τέλος η απομάκρυνση του κακοποιητή γονέα με αμετάκλητη μόνο απόφαση εκθέτει το παιδί στο 
έλεος του για τα επόμενα χρόνια… Το άρθρο πρέπει να αλλάξει λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους  
 
31 Μαρτίου 2021, 08:00 | Άλεξ Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και στους δύο γονείς μετά από ένα διαζύγιο θα επιφέρει ηρεμία στη ψυχή των παιδιών.το νομοσχέδιο 
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χρειάζεται αλλαγές.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω➢ ‘Αρθρο 5. Συμφερ́ον τέκνου – Τροποποίηση 
άρθρου 1511 ΑΚ . Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 

αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 
1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, 
εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή 
για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τεκ́νου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 

διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 
Τεκ́να γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγη ́
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 

(…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονης́ του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνιάς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγοριές και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα31 Μαρτίου 2021, 08:59 | ΑλκυόνηΑναλογιστείτε, 
όταν το βάρος της φροντίδας των παιδιών μπάνιο μαλλιά διάβασμα φαγητό πέφτει στην μητέρα είτε γιατί έτσι 
θέλουν τα παιδιά είτε γιατί είναι καλύτερη η φροντίδα της, είτε γιατί είναι για το συμφέρον τους, και έχουν 
σχολείο, ύπνο, δραστηριότητες και φροντιστήρια ποιος είναι ο ελεύθερος χρόνος τους? ̈ Οταν έχουν ύπνο σχολείο 
δραστηριότητες και φροντίδα τουλάχιστον τα 2/3 της ημέρας ο μόνος τους ελέυθερος χρόνος θα τον περνάνε με 
τον πατέρα που είναι και λιγότερος από το 1.3? Δηλαδή υποβαθμίζουμε την μητέρα σε απλή συγκατοικηση της με 
τα παιδιά χωρίς να έχει ελεύθερο χρόνο μαζί τους γιατί στα 2/3 πρέπει να τα ετοιμασει, διαβάσει , κοιμίσει, λούσει, 
σκουπίσει, ντύσει, ταίσει ??? Η μήπως ξαφνικά θα εξαναγκάσουμε κορίτσια να κοιμούνται με τη μαμά και παιδιά 
να αποχωρίζονται το σπίτι τους αν δεν υπάρχουν καλές σχέσεις με τους γονείς!! Η διεκδίκηση χρόνου όταν δεν 
συμφωνουν οι γονείς μόνο κακό κάνει στο παιδί. Αν το ταισε η μαμά θα το ταίζει και ο μπαμπάς για να φαίνεται 
καλός και να πηγαίνει στο δικατηριο φωτογραφίες με φαγητό. Αν το πήγε η μαμά στο γιατρό θα το πηγαίνει ο 
μπαμπάς σε άλλο γιατρό για να έχει χαρτιά για το δικαστήριο. Αν το έγραψε η μαμά σε μια δραστηριότητα θα το 
γράψει ο μπαμπα΄ς σε άλλη που θέλει αυτός. Τα παιδιά δεν εκπαιδεύονται σωστά. Αν η μητέρα τους μαθαίνει 
κάτι ο πατέρας τους μαθαίνει το αντίθετο του δίνουμε το χρόνο να δίνει άλλη γραμμή να μιλάει συκοφαντικά γιατί 
αν δε τα βρίσκει με τη μητέρα μόνο αυτό μπορεί να γίνετε και το έχουμε δει ήδη να γίνεται. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:50 | Ελένη Σμπιρακη Είμαι παντρεμένη γυναίκα μητέρα 2 παιδιών. Γνωρίζω ότι στη 
σύγχρονη κοινωνία ότι κ οι δύο γονείς έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των παιδιών. Μετά από ένα 
διαζύγιο θα πρέπει να υπάρχει ισότητα κ συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους 
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δύο γονείς. Ίσος χρόνος κ στους δύο γονείς. Δεν πρέπει να υπάρχουν εγωισμός στο διαζύγιο. Επιπρόσθετα 
αυστηροποιηση των ποινών σε παραβιάση αποφάσεων ώστε να εφαρμόζονται και αφαίρεση της σε σοβαρές 
περιπτώσεις. Για το καλό των παιδιών 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:00 | Καθαρακης Πολύδωρας Ως καθηγητής που έχει επαφή με παιδιά κ σύμφωνα με τις 
επιταγές της ευρωπαϊκής Ένωσης κ της επιστήμης, θεωρώ ότι η συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς θα οδηγήσει σε μια δίκαιη λύση για τα παιδιά μας μετά από ένα διαζύγιο. 
Φυσικά η αυστηροποιηση των ποινών σε παραβιάση αποφάσεων κ η αφαίρεση της σε σοβαρές περιπτώσεις θα 
βοηθήσει ώστε να σταματήσει η αποξενωση στα παιδιά 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:32 | ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥτο άρθρο Α.Κ. 1532, το οποίο υπό το πρόσχημα της 
συγκεκριμενοποίησης διευρύνει υπέρμετρα και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνα τις προϋποθέσεις, υπό τις 
οποίες είναι δυνατή ακόμα και η ολική αφαίρεση της γονικής μέριμνας από γονέα. Η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς τις αποφάσεις και διατάξεις δικαστηρίων και εισαγγελιών ή στην υπάρχουσα συμφωνία των γονέων, η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα, η υπαίτια παραβίαση των όρων συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία, η παρεμπόδιση της επικοινωνίας, η κακή άσκηση και 
υπαίτια παράληψη της άσκησης της, η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει διατροφή ή ακόμα και η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της ζωής, είναι αναμφισβήτητο ότι αποτελούν σοβαρότατες αιτίες, που 
επιδρούν στις σχέσεις των γονέων μεταξύ τους και φυσικά σε αυτές με το παιδί και ιδίως στον τρόπο άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας και συμπεριφορές που πρέπει αυτονόητα να αντιμετωπίζονται με έννομες συνέπειες. 
Αλλά δεν είναι δυνατόν να αναιρούν νομικά την ιδιότητα της μητέρας και του πατέρα και να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μέσο πίεσης σε κλονισμένες σχέσεις γονέων. Ας αναρωτηθούμε πόσες 
περιπτώσεις αφαίρεσης της γονικής μέριμνας γνωρίζουμε ακόμα και από ισοβίτες έγκλειστους τα προηγούμενα 
χρόνια. Εκτός βέβαια από γονείς διωκόμενους κομμουνιστές και πολιτικούς πρόσφυγες. Αυτά πάμε να 
ανασυστήσουμε ;Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια παρεμποδίζει και αποτρέπει τα διαζύγια διαταραγμένων γάμων 
μιας και η μητέρα και στις δύο περιπτώσεις όσο και αν το θέλει, δεν θα μπορεί να προστατέψει ούτε τα παιδιά 
της ούτε και τον εαυτό της από το κακοποιητικό περιβάλλον. Αυτό θέλουμε; Να ξέρει όλη η γειτονιά ότι υπάρχει 
διαρκής κακοποίηση, να ακούγονται καθημερινά κλάματα και φωνές και να υποχρεώνονται τα αθώα αυτά 
πλάσματα, τα παιδιά, να υπομένουν νοσηρές οικογενειακές τραγωδίες και να φορτώνονται με ψυχολογικά 
τραύματα, απλώς επειδή η μητέρα θα αποτρέπεται με τέτοια νομοθέτηση να τα απομακρύνει από το 
προβληματικό και κακοποιητικό περιβάλλον.Κίνητρο δεν είναι η ουσιαστική και ενεργής παρουσία του γονέα που 
δεν διαμένει με το τέκνο στη ζωή του παιδιού, αλλά η εκδίκηση προς τις μητέρες που τολμούν να σηκώσουν το 
κεφάλι και να προστατεύσουν τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους από νοσηρές και κακοποιητικές 
συμπεριφορές και φυσικά σκοπός είναι να μην πληρώνουν έστω και αυτήν την πενιχρή διατροφή. «Φυτεύεται» ο 
όρος «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης», όρος που κανένας αναγνωρισμένος επιστημονικός φορέας δεν 
αποδέχεται, και έχει ρίζες σε πολιτισμούς αμερικάνικης νοοτροπίας, όπου και εκεί απέτυχε παταγωδώς. Η 
εναλλασσόμενη κατοικία θα είναι καταστροφική για τον ψυχισμό των παιδιών ,αφού η ρυθμική εναλλαγή χώρου 
και γονέα θα φέρει στα παιδία όχι μόνο σύγχυση αλλά θα τα βάλει στη μέση του πεδίου της μάχης ανήμπορα να 
δέχονται τα εκατέρωθεν πυρά. Οι γονείς συνήθως χωρίζουν λόγω των διαφορών τους, διαφορές σε ιδέες, αξίες, 
διαφωνίες για προτιμήσεις ως προς τον τρόπο ζωής, συνήθειων, ακόμη και στην εκπαίδευση τον παιδιών και τον 
τρόπο διαβάσματος. Το παιδί θα βιώνει μια διπολική κατάσταση, αλλάζοντας κατοικία, όπου ο κάθε γονέας θα 
έχει διαφορετική νοοτροπία, συνήθειες και βιώματα, ενώ όλο αυτό θα συμπαρασύρει και το δικαίωμα των 
παιδιών στη διατροφή τους, διότι οι πατέρες επιθυμούν να συνεισφέρει ο κάθε γονέας μόνο με τις δικές του 
δυνατότητες κατά την διάρκεια που το παιδί θα φιλοξενείται από τον κάθε γονέα, μιάς και πλέον το παιδί θα είναι 
νομάς χωρίς σταθερή κατοικία και θα μεταφέρεται από το ένα σπίτι στο άλλο παρά την θέλησή του, όπου με έναν 
χτύπο του ρολογιού θα μετατρέπεται από σταχτοπούτα σε πριγκιπόπουλο και το αντίστροφο. Τα παιδιά 
χρειάζονται σταθερότητα και στέγη-έδρα. Το πλαίσιο που προτείνεται από το νομοσχέδιο, προκαλεί σύγχυση και 
αβεβαιότητα σε κάθε ανήλικο πλάσμα. Στην ουσία το παιδί θα μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο πομπούς διαφορετικών 
πληροφοριών και θα καλείται να προσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο εκάστοτε περιβάλλον που το 
τρέφει.ο γονιός πατέρας θυμάται τα δικαιώματά του και επιλεκτικά τις υποχρεώσεις του μόνο μετά την λήξη του 
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γάμου και όχι κατά την διάρκειά του; Γιατί οι φωτεινές εξαιρέσεις που εντός του γάμου ασκούν πραγματικά τον 
γονεΪκό τους ρόλο, δεν χρειάζεται να «διαπραγματευτούν» την συνάσκηση της επιμέλειας, έχουν ήδη αποδείξει 
στον εαυτό τους και στο παιδί τους ότι είναι επαρκείς, άξιοι και ικανοί να συνασκήσουν την επιμέλεια και αυτό, 
στη διάσπαση της συμβίωσης, είναι ο παρονομαστής. Είναι άραγε πραγματικά μια τέτοια απόφαση για το 
συμφέρον του παιδιού; Και μήπως τελικά εδώ φαίνεται η επιπολαιότητα που διακρίνει αυτό το νομοσχέδιο που 
ενώ η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει την συνεπιμέλεια κατανέμοντας τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις της γονεϊκότητας ισάξια και στους δύο γονείς, θέλει να το κάνει βεβιασμένα. δεν υφίσταται 
«ραγδαία αύξηση των οικογενειακών διαφορών που οδηγούνται στα δικαστήρια». Αντιθέτως, και ευτυχώς, 
υπάρχει ραγδαία αύξηση των γάμων που λύνονται με συναινετικά διαζύγια. ΟΧΙ στην χρησιμοποίηση του 
αντιεπιστημονικού συνδρόμου γονεϊκής αποξένωσης το οποίο όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται από επιστημονικούς 
φορείς αλλα και από πολλά δικαστήρια του εξωτερικού. Όπου λάθος εκτιμήσανε και το χρησιμοποίησαν είχαν 
ολέθρια αποτελέσματα,όπως στη Αμερική 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:06 | Αλεξία Δημ Φέρτε ισότητα στους δύο γονείς μετά από ένα διαζύγιο κ αλλαγές στο 

νομοσχέδιο. Εφόσον θέλετε το καλό των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ 
Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:16 | Ιωαννα Παπαδουλακη Στο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» επικοινωνίας που ξαφνικά 
εισάγεται, ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που «τεκμαίρεται στο 
1/3 του συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας γονέας) … ζητεί μικρότερη 
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επικοινωνία. Και last but not least, η ακατανόητη και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη του όρου τεκμήριο, ως δήθεν 
«τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας», σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο με την έννοια που έχει ο όρος 
στη γενική θεωρία του δικαίου.Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο 
πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, 
ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ..  η ποσοτική 
συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην 
οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις 
που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, 
μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. Γεννώνται, εξάλλου, 
σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει ολόκληρο τον 
χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες των σχολικών 
του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες μεγαλοστομίες της 
σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του άρθρου 13 (το 1/3 του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά διαστήματα των διακοπών 
καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν για παράδειγμα ως βάση για τον παρονομαστή που λέγεται 
«συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου (7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε 
το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 
πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος 
της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες 
ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 
24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 
αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν τα παιδιά 
στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα με το καθένα 
διαφοροποιείται. Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για ζήτημα μη οικονομικό. Πιο λογικό θα ήταν 
ενα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν με την 
ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων  και οικογενειακών θεμάτων και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα 
από τα επιδιωκόμενα . Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το ζήτημα του ‘’ χρόνου’’ Εάν δεν  αναφέρεται 
στο συνολικό ελεύθερο χρόνο  αλλά αναφορά το συνολικό χρόνο ( δηλαδή το 24ωρο )τότε είναι προφανώς 
ρύθμιση ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 
8 ώρες την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο να μάθουν 
ξένες γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές δραστηριότητες και βεβαίως να μη στερηθούν 
τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη  αποτελεί λογικό άτοπο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:56 | Μαρία Καλαφάτη 2 κοριτσάκια 6 και 7 χρονών, ο μπαμπάς τους τα έβγαλε απο ιδιωτικό 
σχολείο όπου εργάζεται η μαμά και ήταν δωρεάν για να μη τα βλέπει η μαμά καθώς δεν δίνει τη συναίνεση. Τις 
ημέρες που τα έχει δε τα πάει στις δραστηριότητες τους καθώς αυτός δε συναινεί και τις έγραψε σε άλλες. Σε 
γιατρούς ενώ κάνουν θεραπεία με έναν γιατρό ο μπαμπάς τα πάει σε άλλο γιατρό χωρίς να ενημερώνει την μητέρα 
για τη παρέμβαση στο στόμα ή σώμα του παιδιού. Κάνει τρύπες στα αυτιά τους και ότι αγοράζει δε το δίνει ποτέ 
στη μαμά. Τα απογεύματα τα παιδιά παίζουν playstation και η μαμά είναι αναγκασμένη στο μισό χρόνο να τα 
ταίσει, λούσει, ντύσει, διαβάσει, σιδερώσει κτλ για να τα αφήσει κάθε απόγευμα να παίζουν με τον μπαμπά αφού 
τις έχοτν αφαιρέσει όλα τα απογεύματα. Η μητέρα δεν έχει δικαίωμα? Περιορίστηκε στην απλή στγκατοίκησή τους 
μαζί της και γυρνάνε κάθε μέρα βράδυ σπίτι για να είναι αναγκασμένη να τα ξυπνάει 7 να πάνε στο σχολείο τις 
περισσότερες φορές αδιάβαστα γιατί ήταν στον μπαμπά.31 Μαρτίου 2021, 08:48 | Κατερίνα ΜαντζιάρηΟ 
νομοθέτης δεν λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του παιδιού, το φύλλο και την ηλικία καθώς και την προτίμηση 
και την ανοχή των παιδιών. Δεν αρκεί ένα γονιός να κακοποιεί τα παιδιά για να περιοριστεί. Τα παιδιά αν είναι 
κορίτσια μπορεί να μη θέλουν να κοιμούνται στον μπαμπά τους ή να μην κάνουν με αυτόν.. ΠΟλλά κορίτσια δε 
πάνε ούτε στην τουαλέτα σε άλλο σπίτι και δε θέλουν να τους σκουπίζει ο μπαμπάς. Επίσης πολλά αγόρια θέλουν 
περισσότερο χ΄ρονο με τον πατε΄ρα τους και μπορεί να θέλουν να μένουν με το πρότυπο τους.το 1/3 του χρόνου 
το έχουν ήδη οι πιο πολλοί πατεράδες με ΠΣΚ και 1 ΗΜΕΡΑ είναι 10 ημέρες, άρα ήδη δίνεται δεν έχει νόημα να 
δίνετε και το βράδυ όταν δεν εξυπηρετεί το παιδί.Το βράδυ διανυκτέρευσης μέσα στην εβδομάδα διαλύει τα 
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παιδιά τους απομακρύνει απο το κρεβάτι τους από τις συνήθειες τους.Πως μπορεί ένα ζευγάρι που δε τα βρίσκει 
να συνεννοηθεί για τα θέματα εκπαίδευσης. Αυτό που θα γίνεται και γίνεται είναι τις ημέρες που έχει τα παιδιά ο 
μπαμπάς να μη πηγαίνουν στις δραστηριότητες που έγραψε η μαμά και να κάνουν ότι θέλει ο μπαμπάς. Καμία 
συννενόηση και καμία σειρά ακόμα και για τα πιο απλά δραστηριότητες και εξωσχολικό πρόγραμμα δε θα 
υπάρχει. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:03 | Σίμος ΕυαγγέλουΤο Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των 
δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
(ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του 
Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως 
θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία. • Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.• Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.• Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: • «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:16 | Χρύσα ΤεκεδοπούλουΤο Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και 
των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
(ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του 
Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως 
θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία. • Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.• Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.• Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: • «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
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οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:46 | Κωνσταντίνος Μπατάνης1/3 του χρόνου?? Γονέας που δεν διαμένει με το παιδί?? Για 
ποια ισότητα μιλάμε τότε? Με ποιο δικαίωμα αποφασίζει το κράτος για τα παιδιά μας αν θα έχουν ή όχι γονέα? 
Που ζούμε?! Τι ζούμε?! Το συμφέρον των παιδιών, όπως θέλετε να αποκαλείτε αυτό που πάτε να νομοθετήσετε, 
αν μη τι άλλο είναι το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς, τίποτα λιγότερο τίποτα 
περισσότερο. Αν είναι να ξανατρέχουμε στα δικαστήρια γιατί (στις περισσότερες περιπτώσεις) η «μητέρα» δεν 
συμφωνεί για κοινή ανατροφή τότε θα συνεχίσουν να υποφέρουν και να χρησιμοποιούνται χιλιάδες παιδιά και 
γονείς στο βωμό του χρήματος, του συμφέροντος και της εκδίκησης. Το αυτονόητο είναι 50-50 χρόνος 
επικοινωνίας, εναλλασσόμενη κατοικία και ίσα δικαιώματα στην ζωή των παιδιών μας. Σταματήστε επιτέλους το 
μαρτύριο χιλιάδων ανθρώπων! 
 
31 Μαρτίου 2021, 04:55 | Elpis ZervasΠρος τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιοΝα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA:Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου» Μάρτιος 2021Εισαγωγή . Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.1 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).2 Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη.3 Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.4 
Παράλληλα, φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα 
εφαρμοστούν οι προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα,5 
ενώ δεν προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για 
να καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης.6 Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας»7.  1. Το Βήμα, «Κορωνοϊός : Η 
καραντίνα απογείωσε την ενδοοικογενειακή βία», 24 Νοεμβρίου 2020, , Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού, COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 11. 2. ΕΔΔΑ, Y.C. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
Αίτηση 4547/10, 13 Μαρτίου 2012. 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 12. 4. Βλ. Δημόσια Επιστολή προς την Ανώνυμη Εταιρεία «ANTENNA TV», 19 
Μαρτίου 2021, 5. Βλ. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Κατευθυντήριες Οδηγίες για 
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την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου, 
2011, 8, 6. Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Διακρίσεις σε βάρος των Γυναικών και των Κοριτσιών, 
Έκθεση για την Ελλάδα, A/HRC/44/51/Add.1, 29 Ιουνίου 2020, σκ. 67, 7. Αναιρείται, ωστόσο, από την παραδοχή 
στην ίδια αιτιολογική έκθεση ότι δεν έληφθησαν υπόψη συναφείς πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η 
νομοθεσία κρατών όπως η Γαλλία πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού,8 προβλέπονται ειδικές 
διατάξεις για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.Στο παρόν 
κατατίθενται σύντομες παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων 
επιπτώσεων των επιλεγμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και 
εκτίθενται σε κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα 
ορισμένων ομάδων όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα.      Ανάλυση επιλεγμένων 
ρυθμίσεων1. Συμφέρον τέκνου: ΑΚ 1511 
Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας από τον 
δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και 
μόνο κριτήριο»,9 κατόπιν ενδελεχούς έρευνας.10 Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κυρωθείσας με 
τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του 
συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά.11Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιχειρείται η 
ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως από την ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 της ΑΚ 1511, η οποία 
όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην υπερνομοθετικής 
ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας τα 
παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία η απομάκρυνση του 
τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και 
οικογενειακό περιβάλλον.12Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο 
ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της ΑΚ 1511, συνιστά περιορισμό του 
αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που αφορά στο πρόσωπό 
τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού13 και το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).14 Η λήψη υπόψη της γνώμης του τέκνου πρέπει 8. Όπως 
τροποποιήθηκαν από τον Νόμο 2020-936 της 30ης Ιουλίου 2020 και ισχύουν.9. Α Γεωργιάδης, Εγχειρίδιο 
Οικογενειακού Δικαίου, Β ́ Έκδοση (Σάκκουλας 2017), 421. 10. ΕΔΔΑ, Petrov και Χ κατά Ρωσίας, Αίτηση 15197/02, 
22 Μαΐου 2008, σκ. 98-102. 11. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο υπ’αριθμ. 14 (2013), 
CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 48-51. 12. Βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 1557/2020, ΜΠρΑθ 16244/2019 σχετικά με 
πρόσφυγες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 13. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο υπ’αριθμ. 
14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 53-54. 14. ΕΔΔΑ, Μ και Μ κατά Κροατίας, Αίτηση 10161/13, 3 
Σεπτεμβρίου 2015, σκ. 171-172 , 
-να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της 
υπόθεσης.Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της 
γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους 
αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί.2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα 
με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες 
συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το 
Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης 
του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων 
του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της 
απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, 
ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία 
της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη 
«προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. 
β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη 



3787 
 

διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση 
του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Ως αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να 
συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης,15 το Σχέδιο 
Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να 
καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον 
για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική 
μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του 
άλλου, αρκεί πιθανολόγηση.Καταλύει, δε, την προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα 
με την οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
ενώ οδηγεί σε πλήρη καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης. 15. Α Καρράς, Ποινικό 
Δικονομικό Δίκαιο, 6η Έκδοση (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020), 122 . -της Κωνσταντινούπολης, κατά ανεπίτρεπτη 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τον κοινό νομοθέτη.Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον γαλλΑΚ, 
επέρχεται αυτοδικαίως η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για έγκλημα κατά του 
έτερου γονέα, μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου.16Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τροποποίηση του σημ. στ ́ 
του εδ. β ́ ως εξής: «η άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, όταν αυτή συνοδεύεται από 
δικαστική πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν 
ανωτέρω σχετικά με την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τυγχάνουν ανάλογης 
εφαρμογής στην προτεινόμενη τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους 
συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια.Η, δε, εισαγωγή 
τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην πράξη, αντιβαίνει στο 
ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από τον δικαστή, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 16)Άρθρο 378-2 γαλλΑΚΥποστήριξη 
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31 Μαρτίου 2021, 03:32 | Ζ. ΓΚΕΚΑ «Φυτεύεται» ο όρος «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης», όρος που κανένας 
αναγνωρισμένος επιστημονικός φορέας δεν αποδέχεται, και έχει ρίζες σε πολιτισμούς αμερικάνικης νοοτροπίας, 
όπου και εκεί απέτυχε παταγωδώς. Η εναλλασσόμενη κατοικία θα είναι καταστροφική για τον ψυχισμό των 
παιδιών ,αφού η ρυθμική εναλλαγή χώρου και γονέα θα φέρει στα παιδία όχι μόνο σύγχυση αλλά θα τα βάλει στη 
μέση του πεδίου της μάχης ανήμπορα να δέχονται τα εκατέρωθεν πυρά. Οι γονείς συνήθως χωρίζουν λόγω των 
διαφορών τους, διαφορές σε ιδέες, αξίες, διαφωνίες για προτιμήσεις ως προς τον τρόπο ζωής, συνήθειων, ακόμη 
και στην εκπαίδευση τον παιδιών και τον τρόπο διαβάσματος. Το παιδί θα βιώνει μια διπολική κατάσταση, 
αλλάζοντας κατοικία, όπου ο κάθε γονέας θα έχει διαφορετική νοοτροπία, συνήθειες και βιώματα, ενώ όλο αυτό 
θα συμπαρασύρει και το δικαίωμα των παιδιών στη διατροφή τους, διότι οι πατέρες επιθυμούν να συνεισφέρει ο 
κάθε γονέας μόνο με τις δικές του δυνατότητες κατά την διάρκεια που το παιδί θα φιλοξενείται από τον κάθε 
γονέα, μιάς και πλέον το παιδί θα είναι νομάς χωρίς σταθερή κατοικία και θα μεταφέρεται από το ένα σπίτι στο 
άλλο παρά την θέλησή του, όπου με έναν χτύπο του ρολογιού θα μετατρέπεται από σταχτοπούτα σε 
πριγκιπόπουλο και το αντίστροφο. Τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα και στέγη-έδρα. Το πλαίσιο που 
προτείνεται από το νομοσχέδιο, προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα σε κάθε ανήλικο πλάσμα. Στην ουσία το παιδί 
θα μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο πομπούς διαφορετικών πληροφοριών και θα καλείται να προσαρμόζεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα στο εκάστοτε περιβάλλον που το τρέφει.ο γονιός πατέρας θυμάται τα δικαιώματά του και 
επιλεκτικά τις υποχρεώσεις του μόνο μετά την λήξη του γάμου και όχι κατά την διάρκειά του; Γιατί οι φωτεινές 
εξαιρέσεις που εντός του γάμου ασκούν πραγματικά τον γονεΪκό τους ρόλο, δεν χρειάζεται να 
«διαπραγματευτούν» την συνάσκηση της επιμέλειας, έχουν ήδη αποδείξει στον εαυτό τους και στο παιδί τους ότι 
είναι επαρκείς, άξιοι και ικανοί να συνασκήσουν την επιμέλεια και αυτό, στη διάσπαση της συμβίωσης, είναι ο 
παρονομαστής. Είναι άραγε πραγματικά μια τέτοια απόφαση για το συμφέρον του παιδιού; Και μήπως τελικά εδώ 
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φαίνεται η επιπολαιότητα που διακρίνει αυτό το νομοσχέδιο που ενώ η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να 
υποστηρίξει την συνεπιμέλεια κατανέμοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της γονεϊκότητας ισάξια και 
στους δύο γονείς, θέλει να το κάνει βεβιασμένα. δεν υφίσταται «ραγδαία αύξηση των οικογενειακών διαφορών 
που οδηγούνται στα δικαστήρια». Αντιθέτως, και ευτυχώς, υπάρχει ραγδαία αύξηση των γάμων που λύνονται με 
συναινετικά διαζύγια. ΟΧΙ στην χρησιμοποίηση του αντιεπιστημονικού συνδρόμου γονεϊκής αποξένωσης το οποίο 
όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται από επιστημονικούς φορείς αλλα και από πολλά δικαστήρια του εξωτερικού. Όπου 
λάθος εκτιμήσανε και το χρησιμοποίησαν είχαν ολέθρια αποτελέσματα,όπως στη Αμερική. 
 
31 Μαρτίου 2021, 03:56 | Χ. ΨΑΡΡΑ«Φυτεύεται» ο όρος «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης», όρος που κανένας 
αναγνωρισμένος επιστημονικός φορέας δεν αποδέχεται, και έχει ρίζες σε πολιτισμούς αμερικάνικης νοοτροπίας, 
όπου και εκεί απέτυχε παταγωδώς. Η εναλλασσόμενη κατοικία θα είναι καταστροφική για τον ψυχισμό των 
παιδιών ,αφού η ρυθμική εναλλαγή χώρου και γονέα θα φέρει στα παιδία όχι μόνο σύγχυση αλλά θα τα βάλει στη 
μέση του πεδίου της μάχης ανήμπορα να δέχονται τα εκατέρωθεν πυρά. Οι γονείς συνήθως χωρίζουν λόγω των 
διαφορών τους, διαφορές σε ιδέες, αξίες, διαφωνίες για προτιμήσεις ως προς τον τρόπο ζωής, συνήθειων, ακόμη 
και στην εκπαίδευση τον παιδιών και τον τρόπο διαβάσματος. Το παιδί θα βιώνει μια διπολική κατάσταση, 
αλλάζοντας κατοικία, όπου ο κάθε γονέας θα έχει διαφορετική νοοτροπία, συνήθειες και βιώματα, ενώ όλο αυτό 
θα συμπαρασύρει και το δικαίωμα των παιδιών στη διατροφή τους, διότι οι πατέρες επιθυμούν να συνεισφέρει ο 
κάθε γονέας μόνο με τις δικές του δυνατότητες κατά την διάρκεια που το παιδί θα φιλοξενείται από τον κάθε 
γονέα, μιάς και πλέον το παιδί θα είναι νομάς χωρίς σταθερή κατοικία και θα μεταφέρεται από το ένα σπίτι στο 
άλλο παρά την θέλησή του, όπου με έναν χτύπο του ρολογιού θα μετατρέπεται από σταχτοπούτα σε 
πριγκιπόπουλο και το αντίστροφο. Τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα και στέγη-έδρα. Το πλαίσιο που 
προτείνεται από το νομοσχέδιο, προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα σε κάθε ανήλικο πλάσμα. Στην ουσία το παιδί 
θα μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο πομπούς διαφορετικών πληροφοριών και θα καλείται να προσαρμόζεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα στο εκάστοτε περιβάλλον που το τρέφει.ο γονιός πατέρας θυμάται τα δικαιώματά του και 
επιλεκτικά τις υποχρεώσεις του μόνο μετά την λήξη του γάμου και όχι κατά την διάρκειά του; Γιατί οι φωτεινές 
εξαιρέσεις που εντός του γάμου ασκούν πραγματικά τον γονεΪκό τους ρόλο, δεν χρειάζεται να 
«διαπραγματευτούν» την συνάσκηση της επιμέλειας, έχουν ήδη αποδείξει στον εαυτό τους και στο παιδί τους ότι 
είναι επαρκείς, άξιοι και ικανοί να συνασκήσουν την επιμέλεια και αυτό, στη διάσπαση της συμβίωσης, είναι ο 
παρονομαστής. Είναι άραγε πραγματικά μια τέτοια απόφαση για το συμφέρον του παιδιού; Και μήπως τελικά εδώ 
φαίνεται η επιπολαιότητα που διακρίνει αυτό το νομοσχέδιο που ενώ η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να 
υποστηρίξει την συνεπιμέλεια κατανέμοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της γονεϊκότητας ισάξια και 
στους δύο γονείς, θέλει να το κάνει βεβιασμένα. δεν υφίσταται «ραγδαία αύξηση των οικογενειακών διαφορών 
που οδηγούνται στα δικαστήρια». Αντιθέτως, και ευτυχώς, υπάρχει ραγδαία αύξηση των γάμων που λύνονται με 
συναινετικά διαζύγια. ΟΧΙ στην χρησιμοποίηση του αντιεπιστημονικού συνδρόμου γονεϊκής αποξένωσης το οποίο 
όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται από επιστημονικούς φορείς αλλα και από πολλά δικαστήρια του εξωτερικού. Όπου 
λάθος εκτιμήσανε και το χρησιμοποίησαν είχαν ολέθρια αποτελέσματα,όπως στη Αμερική 
 
31 Μαρτίου 2021, 03:31 | B. ΓΟΥΛΑΣτο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» επικοινωνίας που ξαφνικά εισάγεται, 
ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που «τεκμαίρεται στο 1/3 του 
συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας γονέας) … ζητεί μικρότερη επικοινωνία. Και 
last but not least, η ακατανόητη και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη του όρου τεκμήριο, ως δήθεν «τεκμήριο 
χρόνου επικοινωνίας», σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο με την έννοια που έχει ο όρος στη γενική 
θεωρία του δικαίου.Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο πρέπει να 
επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, ώστε να 
είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ..  η ποσοτική 
συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην 
οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις 
που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, 
μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. Γεννώνται, εξάλλου, 
σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει ολόκληρο τον 
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χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες των σχολικών 
του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες μεγαλοστομίες της 
σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του άρθρου 13 (το 1/3 του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά διαστήματα των διακοπών 
καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν για παράδειγμα ως βάση για τον παρονομαστή που λέγεται 
«συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου (7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε 
το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 
πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος 
της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες 
ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 
24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 
αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν τα παιδιά 
στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα με το καθένα 
διαφοροποιείται. Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για ζήτημα μη οικονομικό. Πιο λογικό θα ήταν 
ενα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν με την 
ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα 
από τα επιδιωκόμενα . Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το ζήτημα του ‘’ χρόνου’’ Εάν δεν αναφέρεται 
στο συνολικό ελεύθερο χρόνο αλλά αναφορά το συνολικό χρόνο ( δηλαδή το 24ωρο )τότε είναι προφανώς ρύθμιση 
ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες 
την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο να μάθουν ξένες 
γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές δραστηριότητες και βεβαίως να μη στερηθούν τον 
ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη αποτελεί λογικό άτοπο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 03:55 | Δ. ΓΚΙΚΑ Στο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» επικοινωνίας που ξαφνικά εισάγεται, 
ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που «τεκμαίρεται στο 1/3 του 
συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας γονέας) … ζητεί μικρότερη επικοινωνία. Η 
ακατανόητη και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη του όρου τεκμήριο, ως δήθεν «τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας», 
σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο με την έννοια που έχει ο όρος στη γενική θεωρία του δικαίου.Στο 
νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει. η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής 
«εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ.. η ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου 
επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία 
των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του 
χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ 
ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα 
και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. Γεννώνται, εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως 
εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει 
αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί 
(βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει 
και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα 
συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν για 
παράδειγμα ως βάση για τον παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο 
του εβδομαδιαίου χρόνου (7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί 
από την Παρασκευή ώρα 14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα 
όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις 
ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). 
Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες 
ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το 
κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος 
επικοινωνίας του γονέα με το καθένα διαφοροποιείται. Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για 
ζήτημα μη οικονομικό. Πιο λογικό θα ήταν ενα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. 
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Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν με την ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων 
και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα . Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το 
ζήτημα του ‘’ χρόνου’’ Εάν δεν αναφέρεται στο συνολικό ελεύθερο χρόνο αλλά αναφορά το συνολικό χρόνο ( 
δηλαδή το 24ωρο )τότε είναι προφανώς ρύθμιση ανέφικτη και θα μείνει ́ ΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν 
μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά 
πρέπει να πάνε σχολείο να μάθουν ξένες γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές 
δραστηριότητες και βεβαίως να μη στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη 
αποτελεί λογικό άτοπο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 03:08 | Βασιλική Χριστοπούλου– Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: Ο 
γονέας με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δε διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού 
χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί 
μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο 
συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.31 Μαρτίου 2021, 02:04 | Φ. ΖιάκαςΟι Stolberg, Camplair, Currier and Wells (1987) εξέτασαν 
ατομικούς, οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή των παιδιών 
μετά το διαζύγιο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή ενός παιδιού, όπως η 
μετακόμιση σε νέο σπίτι ή η αλλαγή σχολείων, είναι πολλοί σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κακή 
προσαρμογή του παιδιού μετά το διαζύγιο. Στους καθοριστικούς παράγοντες ακολουθεί η οικογενειακή 
εχθρότητα και η δυσκολία προσαρμογής των γονέων . Συνεπώς, σε μια συγκρουσιακή διάσπαση συμβίωσης, όπου 
εκτός από τις σωματικές βλάβες, έχει επέλθει και εξακολουθητικά έντονη ψυχολογική βία και εκβιασμός του 
τύπου: «θα σε καταστρέψω, δεν θα ξαναδεις τα παιδιά ποτέ ξανα, εάν τολμήσεις τα πάρεις και φύγεις» και όλα 
αυτά μπροστά στα μάτια των παιδιών, πώς θα μπορέσουν να ξεπεραστούν, ώστε να οδηγηθεί το πρώην ζευγάρι 
σε πολιτισμένο καθορισμό της επιμέλειας των τέκνων; Έχετε διερωτηθεί ΤΙ σημαίνει κακοποιητικός σύντροφος; 
Ιδού, ενδεικτικά:  Στις 28/11/2019 η 31χρονη Κλειώ, ΑΜΕΑ, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 40χρονο φίλο 
της μέσα στο σπίτι τους στον Κατσαμπά Ηρακλείου Κρήτης.  Στις 22/12/2019 η 33χρονη Αδαμαντία 
δολοφονήθηκε από τον 54χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα 
στο σπίτι τους, όπου βρίσκονταν και το 4χρονο παιδί τους, στη Νέα Αλικαρνασσό Κρήτης.  Στις 23/01/2020 μια 
50χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 48χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική 
καραμπίνα του κι αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο μέσα στο σπίτι τους στην Μακρακώμη Φθιώτιδας. Στις 18/08/2020 
μια 52χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 60χρονο σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική 
καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους στην Παναγία Καλαμπάκας, όπου ζούσαν με τα 3 παιδιά τους.  Στις 
26/10/2020 μια 37χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην Καλλιθέα, 
όπου ζούσαν με τις 2 κόρες τους.  Στις 22/11/2020 μια 44χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 44χρονο σύζυγό 
της, ο οποίος την πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα του μέσα στο σπίτι τους στον Πύργο Διρού Μάνης, 
όπου ζούσαν με τα 2 παιδιά τους. 
 
31 Μαρτίου 2021, 02:34 | Elisavet Efstratiou Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι:  «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
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ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
031 Μαρτίου 2021, 02:25 | Chris Zervas Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι:  «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 02:05 | Elpis Zervas Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι: «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία;  Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ  -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
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31 Μαρτίου 2021, 02:36 | Νικόλαος Αναστασιου Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:52 | Γιώργος K. Άρθρο 13. Τα έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο τον γονέα που 
επικοινωνεί με το τέκνο του αλλά και τον άλλο γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:31 | Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο 
χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:27 | Ελενα Αποτελεί ένα ντροπιαστικό κείμενο για την Ελλάδα. Ένας νόμος που δεν προάγει 
την προστασία παιδιών και γυναικών εξ αρχής και διαπραγματεύεται την ασφάλεια τους με δικαιώματα πολλές 
φορές δραστών βίας εις βάρος παιδιών και γυναικών είναι μόνο για να μας πλημμυρίζει ντροπή. ΑΠΌΣΥΡΣΗ 
ΆΜΕΣΑ 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:10 | Ευαγγελία Το παρόν νομοσχέδιο δεν καλύπτει επαρκώς την περίπτωση που ο ένας 
γονιός είναι κακοποιητικός. Για να πάψει αυτός ο γονιός να βλέπει το παιδί πρέπει να φτάσει και να κερδηθεί η 
υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο. Αυτή είναι μια πολύ αργή διαδικασία που παίρνει χρόνια. Καταλαβαίνετε 
λοιπόν ότι δεν γίνεται τα θύματα (γονιός και παιδί) να έρχονται σε επαφή με τον κακοποιητή γονιό, πόσο μάλλον 
ένα ανήλικο παιδί να μένει ασυνόδευτο μαζί του. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το επιθυμητό απότελεσμα, 
που εν τέλει είναι το καλό του παιδιού. 
31 Μαρτίου 2021, 01:46 | Ιορδάνου Έλσα-ΑπόσυρσηΑπαράδεκτο και οξύμωρο.Με την πρόταση για το άρθρο 
1511 ΑΚ, το παιδί εξαφανίζεται από τη ρύθμιση και απλώς πλαισιώνει τα δικαιώματα και το ρόλο των γονέων. 
διατάξεις που βρίσκονται σε αντινομία με άλλες διατάξεις του ΑΚ ή και του ίδιου του σχεδίου, όπως εντελώς 
ενδεικτικά: α) Η παρανόηση της λειτουργίας του άρθρου 1511. Ενώ πρόκειται για τη διάταξη που προβλέπει το 
συμφέρον του παιδιού ως γενική προϋπόθεση για τη λήψη κάθε απόφασης, των γονέων ή του δικαστηρίου, που 
το αφορά, με το ΣχΝ ρυθμίζονται τα κριτήρια ανάθεσης της επιμέλειας (γιατί αυτό, προφανώς, είναι που 
ενδιαφέρει). Έτσι όμως η διάταξη περιέχει κριτήρια που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες περιπτώσεις 
λήψης απόφασης, λ.χ. επί ενός συγκεκριμένου θέματος γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512). β) Στο άρθρο 1441 ο 
νομοθέτης αγνοεί τις επόμενες ρυθμίσεις για την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και δεν αντιλαμβάνεται 
ότι ο ρόλος του άρθρου 1441 είναι να προβλέπει το ελάχιστο περιεχόμενο της συμφωνίας αναφορικά με τα παιδιά. 
γ) Στο άρθρο 1513 σε συνδυασμό με το 1520, εντοπίζεται το εξής παράδοξο: σε σχέση με την απαίτηση του νόμου 
να περνά το παιδί το 1/3 του χρόνου του με τον ένα γονέα, τίθενται προϋποθέσεις και δικλίδες για να 
διασφαλίζεται το συμφέρον του, αλλά για την επιχειρούμενη (με τη λέξη “εξίσου”) ισόχρονη παραμονή του με τον 
κάθε γονέα δεν τίθεται καμιά προϋπόθεση. Εξάλλου, η άνωθεν καθιέρωση της ισόχρονης εναλλασσόμενης 
διαμονής του παιδιού με τον κάθε γονέα αντιφάσκει με την ίδια την έννοια της συνεπιμέλειας, αφού ακριβώς 
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αυτό το θέμα (με ποιον θα μένει το παιδί και για πόσο χρόνο) είναι βασικό θέμα που πρέπει να συναποφασίζουν 
οι γονείς. 
δ) Στο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» επικοινωνίας που ξαφνικά εισάγεται, ανατρέπεται στη συνέχεια με την 
πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που «τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά 
τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας γονέας) … ζητεί μικρότερη επικοινωνία. Και last but not least, η ακατανόητη 
και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη του όρου τεκμήριο, ως δήθεν «τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας», σε μια 
ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο με την έννοια που έχει ο όρος στη γενική θεωρία του δικαίου.Στο 
νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα 
με τον οποίο δεν διαμένει. 
η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ 
ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ.. η ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι 
πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων 
όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, 
αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον 
χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο 
προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. Γεννώνται, εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο 
παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν 
αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε 
η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες μεγαλοστομίες της σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να 
εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα 
συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν για 
παράδειγμα ως βάση για τον παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο 
του εβδομαδιαίου χρόνου (7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί 
από την Παρασκευή ώρα 14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα 
όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις 
ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). 
Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες 
ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το 
κλάσμα μειώνεται ανάλογα. Αν τα  παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος 
επικοινωνίας του γονέα με το καθένα διαφοροποιείται. Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για 
ζήτημα μη οικονομικό. Πιο λογικό θα ήταν ενα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. 
Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν με την ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων 
και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα .ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΟΥΔΕΝ ΤΟ ΠΑΙΔΟΚΕΝΤΡΙΚΟ 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:55 | Άρτεμις ΒΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., 
π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:07 | E.Π.Ποιός καθορίζει το συμφέρον του παιδιου;Ποιός θεωρεί σωστό το παιδί να είναι 
βαλιτσάκι;Να μην έχει σταθερότητα;Να μην μπορεί να έχει προσωπικές σχέσεις με συνομίληκούς του γιατί θα 
είναι πέρα δώθε;Για τον εγωισμό του «μπαμπά»;Ποιός καθορίζει οτι το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει 
με τον κακοποιητή;Έχω υπάρξει αυτό το παιδί και δε θέλω κάτι τέτοιο για τα άλλα παιδιά!Αποσύρετε το όπως 
είναι,διαβάζοντάς το μου ξύπνησαν μνήμες.Είναι η καταστροφή του παιδιού. 
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31 Μαρτίου 2021, 00:47 | Elisavet Efstratiou Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, Αρχηγοί 
Κομμάτων και Όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου.Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου που θα 
επιβάλλει Αναγκαστική Συνεπιμέλεια με τον Αναγκαστικό Χρόνο επικοινωνίας 1/3 του χρόνου.  Δείτε Παρακάτω 
το Επίσημο site (European Justice), τι ισχύει στο οικογενειακό δίκαιο της Ελλάδας και όλων των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπάρχον οικογενειακό δίκαιο Της Ελλάδας δεν διαφέρει σε τίποτα από όλα τα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς την συμφωνία και των δύο γονέων κανένα κράτος της ΕΕ Δεν νομοθετεί αναγκαστική 
επιμέλεια η αναγκαστικό χρόνο επικοινωνίας τέκνων – προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού εξετάζοντας την 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά. ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΤΟ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE).ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ερώτημα προς την Επίτροπο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Δικαιοσύνη …το οποίο Είχε ήδη υποβληθή τον Ιανουάριο 2016 στο EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE από το σύλλογο Συνεπιμέλεια και Είχε δοθεί η παρακάτω ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δείτε link:Γενικές γραμμές: τι 
απάντησε το Συμβούλιο της Ευρώπης : 1. Τα δικαστήρια επιλύουν τις υποθέσεις που αφορούν παιδιά ανάλογα 
την κάθε περίπτωση δηλαδή εξειδικευμένα κατά περίπτωση και όχι με ένα γενικό κανόνα. 2. Τα κράτη μπορεί να 
εισάγουν διαφορετικούς νόμους και πρακτικές για τα δικαιώματα του παιδιού – οι αποφάσεις που αφορούν 
παιδιά πρέπει να εξασφαλίζουν το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο όπως προαναφέρεται κρίνεται case 
by case, δηλαδή κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία νο 14 (2013) της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
του παιδιού, με προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού. 
  
31 Μαρτίου 2021, 00:29 | Φωτιος Αγγελοπουλος Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» 
πρέπει να απαλειφθεί άμεσα.Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. 
Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό 
τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από 
τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση 
ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:51 | Αλεξανδρα Ο  υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. 
Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα 
προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών 
διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. 
Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις 
γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και 
τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε 
γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε 
βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
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ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με 
αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά 
σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και 
την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής  
 
31 Μαρτίου 2021, 00:47 | ΑΠΟΣΥΡΣΗ!!Πρόκειται για ένα κακογραμμένο σχέδιο νόμου, με πρόχειρες και 
αντιφατικές διατυπώσεις που έχουν προκαλέσει ανησυχία στις/ους νομικούς και δικηγόρους που υπερασπίζονται 
τα δικαιώματα των γυναικών και των ευάλωτων γονέων γενικά, καθώς δεν μπορούν να προβλέψουν πως αυτές 
θα ερμηνευτούν από τα δικαστήρια. Παράδειγμα αποτελεί το τεκμήριο του 1/3 του συνολικού χρόνου τον οποίο 
δικαιούται ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί. 
31 Μαρτίου 2021, 00:40 | Φεμινιστικη Στλλογικότητα ΘΕΟΔΩΡΑXωρίς να αναφέρεται ρητώς, η υποχρεωτική 
επιμέλεια και η εναλλασσόμενη κατοικία εισέρχεται πλαγίως στο νομοσχέδιο. Ωστόσο, η υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια παρεμποδίζει και αποτρέπει τα διαζύγια διαταραγμένων γάμων, μιας και η μητέρα και στις δύο 
περιπτώσεις, όσο και αν το θέλει, δεν θα μπορεί να προστατέψει ούτε τα παιδιά της ούτε και τον εαυτό της από 
το κακοποιητικό περιβάλλον. Αυτό θέλουμε; Να ξέρει όλη η γειτονιά ότι υπάρχει διαρκής κακοποίηση, να 
ακούγονται καθημερινά κλάματα και φωνές και να υποχρεώνονται τα αθώα αυτά πλάσματα, τα παιδιά, να 
υπομένουν νοσηρές οικογενειακές τραγωδίες και να φορτώνονται με ψυχολογικά τραύματα, απλώς επειδή η 
μητέρα θα αποτρέπεται με τέτοια νομοθέτηση να τα απομακρύνει από το προβληματικό και κακοποιητικό 
περιβάλλον.Μηπώς κίνητρο δεν είναι η ουσιαστική και ενεργή παρουσία του γονέα, που δεν διαμένει με το τέκνο 
στη ζωή του, αλλά η εκδίκηση προς τις μητέρες που τολμούν να σηκώσουν το κεφάλι και να προστατεύσουν τα 
παιδιά τους και τους εαυτούς τους από νοσηρές και κακοποιητικές συμπεριφορές και φυσικά σκοπός είναι να μην 
πληρώνουν έστω και αυτήν την πενιχρή διατροφή; «Φυτεύεται» ο όρος «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης»,χωρίς 
να διατυπώνεται ευκρινώς, όρος που κανένας αναγνωρισμένος επιστημονικός φορέας δεν αποδέχεται, και έχει 
ρίζες σε πολιτισμούς αμερικάνικης νοοτροπίας, όπου και εκεί απέτυχε παταγωδώς. Η δε εναλλασσόμενη κατοικία 
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θα είναι καταστροφική για τον ψυχισμό των παιδιών,αφού η ρυθμική εναλλαγή χώρου και γονέα θα φέρει στα 
παιδιά όχι μόνο σύγχυση, αλλά θα τα βάλει στη μέση του πεδίου της μάχης ανήμπορα να δέχονται τα εκατέρωθεν 
πυρά. Οι γονείς συνήθως χωρίζουν λόγω των διαφορών τους, διαφορές σε ιδέες, αξίες, διαφωνίες για προτιμήσεις 
ως προς τον τρόπο ζωής, συνήθειων, ακόμη και στην εκπαίδευση τον παιδιών και τον τρόπο διαβάσματος. Το 
παιδί θα βιώνει μια διπολική κατάσταση, αλλάζοντας κατοικία, όπου ο κάθε γονέας θα έχει διαφορετική 
νοοτροπία, συνήθειες και βιώματα. Ολο αυτό θα συμπαρασύρει και το δικαίωμα των παιδιών στη διατροφή τους, 
διότι οι πατέρες επιθυμούν να συνεισφέρει ο κάθε γονέας μόνο με τις δικές του δυνατότητες κατά την διάρκεια, 
που το παιδί θα φιλοξενείται από τον κάθε γονέα. Πλέον το παιδί θα είναι νομάς χωρίς σταθερή κατοικία και θα 
μεταφέρεται από το ένα σπίτι στο άλλο παρά την θέλησή του, όπου με έναν χτύπο του ρολογιού θα μετατρέπεται 
από σταχτοπούτα σε πριγκιπόπουλο και το αντίστροφο. Τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα και στέγη-έδρα. Το 
πλαίσιο που προτείνεται από το νομοσχέδιο, προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα σε κάθε ανήλικο πλάσμα. Στην 
ουσία το παιδί θα μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο πομπούς διαφορετικών πληροφοριών και θα καλείται να 
προσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο εκάστοτε περιβάλλον που το τρέφει. Ο γονιός πατέρας θυμάται 
τα δικαιώματά του και επιλεκτικά τις υποχρεώσεις του μόνο μετά την λήξη του γάμου και όχι κατά την διάρκειά 
του; Γιατί οι φωτεινές εξαιρέσεις που εντός του γάμου ασκούν πραγματικά τον γονεΪκό τους ρόλο, δεν χρειάζεται 
να «διαπραγματευτούν» την συνάσκηση της επιμέλειας, έχουν ήδη αποδείξει στον εαυτό τους και στο παιδί τους 
ότι είναι επαρκείς, άξιοι και ικανοί να συνασκήσουν την επιμέλεια και αυτό, στη διάσπαση της συμβίωσης, είναι 
ο παρονομαστής. Είναι άραγε πραγματικά μια τέτοια απόφαση για το συμφέρον του παιδιού; Και μήπως τελικά 
εδώ φαίνεται η επιπολαιότητα που διακρίνει αυτό το νομοσχέδιο που ενώ η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να 
υποστηρίξει την συνεπιμέλεια κατανέμοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της γονεϊκότητας ισάξια και 
στους δύο γονείς, θέλει να το κάνει βεβιασμένα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:30 | Νεκτάριος 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας; Υπάρχει γονέας με τον οποίο το 
παιδί συνήθως διαμένει. Γιατί; Που πήγε το 1/2; Η ισότητα για την οποία αγωνιζόμαστε; Και 1/3 ποιανού χρόνου; 
Του συνολικού χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των διανυκτερεύσεων, και του σχολείου και άλλων 
υποχρεώσεων, και των διακοπών κλπ 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:59 | Chris Zervas Κύριοι Μητσοτάκης και Τσιάρα. Ο βασικός λόγος στις αλλαγές στο 
οικογενειακό δίκαιο είναι ειδικά για να εξυπηρετήσουν τα λόμπι πλουσίων μπαμπάδων για την μη καταβολή 
διατροφής τέκνων χρησιμοποιώντας το άλλοθι της δήθεν γονικής αποξένωσης ως κακή άσκηση της επιμέλειας, 
ειδικά στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Στην Αυστραλία υπάρχει ειδικός φορέας που Διαπιστώνει την 
ακριβή οικογενειακή κατάσταση και εισοδήματα του υπόχρεου γονέα και διεκπεραιώνει εκ μέρους του 
δικαιούχου χωρίς χρέωση, την διαδικασία για την μη καταβολή της διατροφής τέκνων «Αυτόματα» χωρίς ο άλλος 
γονέας Να υποχρεώνεται σε μακροχρόνιες δικαστικές μάχες για να καταβληθεί η διατροφή Και τις περισσότερες 
φορές χωρίς αποτέλεσμα.Όταν συντρέχει περίπτωση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίαςΣτο άρθρο 13 & 14 επιχειρείται μία παράκαμψη, απαλοιφή θα λέγαμε του όρου γονική αποξένωση 
και το περνάτε διαφορετικά …είναι τραγική η κατάσταση αν το αφήσετε όπως είναι…διαγράψτε το παντελώς Όσον 
αφορά στο άρθρο 14 για την διατροφή : αφήνεται ένα ορθάνοιχτο παράθυρο για το τι σημαίνει το δικαιολογημένη 
και αδικαιολόγητη διατροφή … Δίνετε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο δηλαδή στους μπαμπάδες για να μην 
πληρώνουν την μηνιαία διατροφή … θα γεμίσουν τα δικαστήρια με μπαμπάδες κατηγορούμενους που δεν θα 
καταβάλουν επίτηδες την διατροφή … αυτό κάνετε δεν κάνετε κάτι άλλο… Δηλαδή: αυτό που ζητούσαν οι 
μπαμπάδες: να δέρνουν τις γυναίκες τους οπότε θέλουνε, δηλαδή ενδοοικογενειακή βία και δεύτερον, να μην 
πληρώνουν διατροφή. Μα αυτό θέλουνε – γι’ αυτό δεν θέλουνε τον ισχύοντα νόμο. Εφαρμογή του νόμου να 
πληρώνουν διατροφή και εάν δεν το κάνουν να συλλαμβάνονται με αυτόφωρη διαρκή διαδικασία χωρίς 
παραγραφή μέχρι να πληρωθεί η διατροφή!  
 
30 Μαρτίου 2021, 23:31 | Elisavet Efstratiou Κύριοι Μητσοτάκης και ΤσιάραΟ βασικός λόγος στις αλλαγές στο 
οικογενειακό δίκαιο είναι ειδικά για να εξυπηρετήσουν τα λόμπι πλουσίων μπαμπάδων για την μη καταβολή 
διατροφής τέκνων χρησιμοποιώντας το άλλοθι της δήθεν γονικής αποξένωσης ως κακή άσκηση της επιμέλειας, 
ειδικά στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Στην Αυστραλία υπάρχει ειδικός φορέας που Διαπιστώνει την 
ακριβή οικογενειακή κατάσταση και εισοδήματα του υπόχρεου γονέα και διεκπεραιώνει εκ μέρους του 
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δικαιούχου χωρίς χρέωση, την διαδικασία για την μη καταβολή της διατροφής τέκνων «Αυτόματα» χωρίς ο άλλος 
γονέας Να υποχρεώνεται σε μακροχρόνιες δικαστικές μάχες για να καταβληθεί η διατροφή Και τις περισσότερες 
φορές χωρίς αποτέλεσμα.Όταν συντρέχει περίπτωση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίαςΣτο άρθρο 13 & 14 επιχειρείται μία παράκαμψη, απαλοιφή θα λέγαμε του όρου γονική αποξένωση 
και το περνάτε διαφορετικά …είναι τραγική η κατάσταση αν το αφήσετε όπως είναι…διαγράψτε το παντελώς Όσον 
αφορά στο άρθρο 14 για την διατροφή : αφήνεται ένα ορθάνοιχτο παράθυρο για το τι σημαίνει το δικαιολογημένη 
και αδικαιολόγητη διατροφή … Δίνετε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο δηλαδή στους μπαμπάδες για να μην 
πληρώνουν την μηνιαία διατροφή … θα γεμίσουν τα δικαστήρια με μπαμπάδες κατηγορούμενους που δεν θα 
καταβάλουν επίτηδες την διατροφή … αυτό κάνετε δεν κάνετε κάτι άλλο… Δηλαδή: αυτό που ζητούσαν οι 
μπαμπάδες: να δέρνουν τις γυναίκες τους οπότε θέλουνε, δηλαδή ενδοοικογενειακή βία και δεύτερον, να μην 
πληρώνουν διατροφή. Μα αυτό θέλουνε – γι’ αυτό δεν θέλουνε τον ισχύοντα νόμο. Εφαρμογή του νόμου να 
πληρώνουν διατροφή και εάν δεν το κάνουν να συλλαμβάνονται με αυτόφωρη διαρκή διαδικασία χωρίς 
παραγραφή μέχρι να πληρωθεί η διατροφή! 
  
30 Μαρτίου 2021, 23:35 | Ελπίς Ζέρβα Κύριοι Μητσοτάκης και ΤσιάραΟ βασικός λόγος στις αλλαγές στο 
οικογενειακό δίκαιο είναι ειδικά για να εξυπηρετήσουν τα λόμπι πλουσίων μπαμπάδων για την μη καταβολή 
διατροφής τέκνων χρησιμοποιώντας το άλλοθι της δήθεν γονικής αποξένωσης ως κακή άσκηση της επιμέλειας, 
ειδικά στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Στην Αυστραλία υπάρχει ειδικός φορέας που Διαπιστώνει την 
ακριβή οικογενειακή κατάσταση και εισοδήματα του υπόχρεου γονέα και διεκπεραιώνει εκ μέρους του 
δικαιούχου χωρίς χρέωση, την διαδικασία για την μη καταβολή της διατροφής τέκνων «Αυτόματα» χωρίς ο άλλος 
γονέας Να υποχρεώνεται σε μακροχρόνιες δικαστικές μάχες για να καταβληθεί η διατροφή Και τις περισσότερες 
φορές χωρίς αποτέλεσμα.Όταν συντρέχει περίπτωση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίαςΣτο άρθρο 13 & 14 επιχειρείται μία παράκαμψη, απαλοιφή θα λέγαμε του όρου γονική αποξένωση 
και το περνάτε διαφορετικά …είναι τραγική η κατάσταση αν το αφήσετε όπως είναι…διαγράψτε το παντελώς Όσον 
αφορά στο άρθρο 14 για την διατροφή : αφήνεται ένα ορθάνοιχτο παράθυρο για το τι σημαίνει το δικαιολογημένη 
και αδικαιολόγητη διατροφή … Δίνετε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο δηλαδή στους μπαμπάδες για να μην 
πληρώνουν την μηνιαία διατροφή … θα γεμίσουν τα δικαστήρια με μπαμπάδες κατηγορούμενους που δεν θα 
καταβάλουν επίτηδες την διατροφή … αυτό κάνετε δεν κάνετε κάτι άλλο… Δηλαδή: αυτό που ζητούσαν οι 
μπαμπάδες: να δέρνουν τις γυναίκες τους οπότε θέλουνε, δηλαδή ενδοοικογενειακή βία και δεύτερον, να μην 
πληρώνουν διατροφή. Μα αυτό θέλουνε – γι’ αυτό δεν θέλουνε τον ισχύοντα νόμο. Εφαρμογή του νόμου να 
πληρώνουν διατροφή και εάν δεν το κάνουν να συλλαμβάνονται με αυτόφωρη διαρκή διαδικασία χωρίς 
παραγραφή μέχρι να πληρωθεί η διατροφή!https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/child-
support/child-support-assessment/how-manage-your-assessment/compare-your-child-support-collection-
options/child-support-collect#a1 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:05 | Φεμινιστική Συλλογικότητα ΘΕΟΔΩΡΑ  Στο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» επικοινωνίας 
που ξαφνικά εισάγεται, ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που 
«τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας γονέας) … ζητεί 
μικρότερη επικοινωνία. Και υπάρχει και η ακατανόητη και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη του όρου τεκμήριο, ως 
δήθεν «τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας», σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο με την έννοια που έχει 
ο όρος στη γενική θεωρία του δικαίου.*Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά 
τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. H γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό 
μέγεθος, ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ.. η 
ποσοτική συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, 
στην οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές 
αποφάσεις που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες 
ανά εβδομάδα, μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται, αφ’ ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, αφ’ ετέρου η σταθερότητα και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο.  Γεννώνται, 
εξάλλου, σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει 
ολόκληρο τον χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον, που απομένει, αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες 
των σχολικών του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί η διάταξη του άρθρου 13 (το 1/3 του συνολικού χρόνου 
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επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά διαστήματα των διακοπών καλοκαιριού, Πάσχα 
και Χριστουγέννων. Αν για παράδειγμα ως βάση για τον παρονομαστή που λέγεται «συνολικός χρόνος 
επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου (7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε το 1/3 είναι 168 : 3 
= 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 πρέπει να είναι με 
τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος της εβδομάδας, 
αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες ύπνου (7 Χ 8 = 56) 
και οι ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 24 ώρες, που 
«βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 αφαιρεθούν και οι ώρες 
των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα. 
Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα με το 
καθένα διαφοροποιείται. 
Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για ζήτημα μη οικονομικό. Πιο λογικό θα ήταν ενα μαθηματικό 
τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν με την ρύθμιση 
κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα από τα 
επιδιωκόμενα . Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το ζήτημα του ‘’ χρόνου’,’ Εάν δεν αναφέρεται στο 
συνολικό ελεύθερο χρόνο αλλά στο συνολικό χρόνο ( δηλαδή το 24ωρο )τότε είναι προφανώς ρύθμιση ανέφικτη 
και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄, διότι κανένας γονέας δεν μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες την ημέρα 
ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο, να μάθουν ξένες γλώσσες να 
ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές δραστηριότητες και, βεβαίω,ς να μη στερηθούν τον ύπνο ή την 
καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη αποτελεί λογικό άτοπο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:37 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά 
εκτός γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση 
παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:36 | Γ.Τ.Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως 
εξής:Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο 35% του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:32 | Αλεξανδρα Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα.Δεν φροντίζει το συμφέρον των παιδιών. 
Είναι παράλογο και επικίνδυνο τοσο για τα παιδια οσο και για τις μητέρες που με τόσο κόπο μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους. Να εφαρμόζεται ο παρόν νόμος καλύτερα και να γίνουν οικογενειακά δικαστηρια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:45 | Παναγιωτης Αβραμης Άρθρο 13 . Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !! 
 



3799 
 

30 Μαρτίου 2021, 23:29 | Κωνσταντίνος ΑμπατζηςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [εντός αγκυλών] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:56 | Ειρήνη ΜαυρίδουΗ από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ 
ίσα δικαιώματα κ χρόνο και στους δύο γονείς θα επιλύσει πολλά προβλήματα στα διαζύγια. Ισότητα σε όλα. 
Αφαίρεση της μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις κ αυστηροποιηση των ποινών σε παραβιάση αποφάσης! Τα παιδιά 
δεν είναι λάφυρο ούτε ιδιοκτησία κανενός!!! Έχουν δικαίωμα να έχουν και τους δύο γονείς στη ζωή τους ενεργούς! 
Ίσος χρόνος σε δύο λειτουργικά σπίτια! Εναλλασσόμενη κατοικία!! Αυστηρές ποινές στους αποξενωτές γονείς που 
με διάφορα τεχνάσματα και δόλιο τρόπο θέλουν να αποκόψουν τον άλλο γονέα από τη ζωή του παιδιού! Όλα από 
κοινού και εξίσου!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:45 | Τ22Αν και στόχος του νομοθέτη, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο είναι η εξυπηρέτηση 
της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής 
μέριμνας, δηλαδή σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Η ρύθμιση 
αντιστρατεύεται πλήρως την αιτιολογία της. Πρέπει να απαλειφθεί. Επίσης δυσχεραίνεται βαρύτατα η 
απομάκρυνση του παιδιού από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτείται για την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το Νομοσχέδιο εξαρτά την προστασία 
του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η 
απόφαση.Επίσης, παρατηρείται η ανεπίτρεπτη αντίφαση για τον κακοποιητικό γονέα, να απαιτείται αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για το γονέα που κατηγορείται για ψυχική 
απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, να αρκεί η πιθανολόγηση. Καταλύεται η προστασία 
που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας 
μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η 
απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, 
τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας» και καταστρατηγείται ο σκοπός των διατάξεων της 
Κωνσταντινούπολης. Ως προς την προσωπική επικοινωνία, με βάση και τα παραπάνω, δημιουργούνται σοβαροί 
κίνδυνοι συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια. 
Η εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, παραγνωρίζει τις δυσχέρειες εφαρμογής της στην πράξη 
και αντιβαίνει έτσι στο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να εξετάζεται από το δικαστή 
εξατομικευμένα, αφού λάβει υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:32 | Τ22 Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ταυτίζει το συμφέρον του παιδιού 
αξιωματικά «πρωτίστως» με «την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του τέκνου, καθώς επίσης από την αποτροπή αποξένωσής του από καθένα από αυτούς» , επίσης 
περιέχει αναφορά σε «ίση» επιμέλεια και «τεκμήρια» χρόνου επικοινωνίας κατά το 1/3 του χρόνου του παιδιού. 
Κινείται στην εσφαλμένη κατεύθυνση της επιβολής μιας γενικής και προειλημμένης αντίληψης για το συμφέρον 
του παιδιού, δεσμεύοντας αδικαιολόγητα τον δικαστή. Τέτοιες ρυθμίσεις δεν απαντώνται σε δίκαια που κατά 
κανόνα αποτελούν πρότυπα για το ελληνικό δίκαιο, όπως το γερμανικό, το γαλλικό και το ελβετικό. Το συχνά 
λεγόμενο από τους υποστηρικτές της διά νόμου πρόβλεψης ισόχρονης κατανομής της επιμέλειας και στους δύο 
γονείς, με υποχρεωτική την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου, ότι τούτο προβλέπεται σε διεθνή κείμενα ή σε 
ξένες νομοθεσίες, είναι επίσης ανακριβές. Διότι αυτό που πράγματι προβλέπεται διεθνώς (και δικαίως) είναι να 
δίνει ο νόμος τη δυνατότητα για συνεπιμέλεια και εναλλαγή διαμονής του τέκνου και να ενθαρρύνει σχετικώς τον 
δικαστή και όχι να επιβάλλει τούτο ο νόμος εκ προοιμίου. Περαιτέρω, περιέχει νομοτεχνικές αστοχίες, που δεν 
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έχουν θέση σε ένα νομοθέτημα της ιστορικής και συστηματικής εμβέλειας του ΑΚ (λ.χ. παραπομπή του ΑΚ σε άλλο 
νόμο, αντινομία μεταξύ της «εξίσου» άσκησης της επιμέλειας και της υπό προϋποθέσεις εναλλασσόμενης 
διαμονής του παιδιού, ενώ στην πραγματικότητα ταυτίζονται, ατυχής διατύπωση της δυνατότητας παράκαμψης 
της συνεπιμέλειας με συμφωνία). Τέλος, δεν αποφεύγει ακραίες ρυθμίσεις, όπως εκείνη της συμπερίληψης στον 
ΑΚ της διεθνώς αμφισβητούμενης και πάντως αμφιλεγόμενης έννοιας της γονεϊκής αποξένωσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:40 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΗ θέσπιση 
τεκμηρίου σε ποσοστό 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, είναι ασαφής σε σχέση με τον παρονομαστή του 
κλάσματος: Νοείται όλο το 24ωρο; Νοείται ο χρόνος που το παιδί δεν πηγαίνει σχολείο ή δεν απασχολείται σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες;Η απαίτηση της αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, ως σοβαρού 
λόγου αποκλεισμού ή περιορισμού της επικοινωνίας μπορεί να έρθει στην πράξη σε αντίθεση με περιοριστικούς 
όρους που τυχόν επιβληθούν κατ’ άρθρο 18 του ν. 3500/2006 (οι οποίοι επιβάλλονται προ της έκδοσης ακόμη και 
πρωτοβάθμιας απόφασης του ποινικού δικαστηρίου), σε συμμόρφωση με τη θετική υποχρέωση του κράτους για 
την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 4531/2018).Το σχετικό τεκμήριο τελεί σε αντίθεση με τις 
θετικές υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους σύμφωνα με το άρθρο 19 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού (κυρώθηκε με τον Ν. 2101/1992) και σύμφωνα με το άρθρο 31 της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, 
κυρωθείσα με το Ν. 4531/2018. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:34 | NIKOLAOS ειμαι πατερας 1 παιδιου !! ειμαστε σε διασταση 1 χρονοκαι ενα μηνα ! ο 
λογος που δεν προχωρησε το διαζυγιο ειναι οτι επιθυμο την συνεπιμελεια του γιου μου!!! αναγκαζομαι να 
πληρωσω ασφαλιστικα μετρα για να βλεπω το παιδι μου ,και το δικαστηριο ορισε προσορινη διαταγημε 2 φορες 
εποικινωνια τηλεφονικα με το παιδι μου καθημερινα !! και ρωταω…. για ποιν ολογο??? χωρισ δικη !!! χωρισ 
ενδοοικογενεικη βια .ναρκομανησ δεν ειμαι ,αλκοολ δεν πεινω ,πως αποφασησε προσωρινα ( 8 μηνες τραβαει 
αυτηη προσωρινη ελεω covid ) να εχω μονο 2 φορες τηλ . επικ.με το παιδι μου ?) αυτο ελεγεται δικαιωσυνη? ΧΟΡΙΣ 
ΚΑΝ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ? ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ η εχω την επιμελεια αρνειται να συνεργαστει για το σφερων του 
παιδιου και μονημη κουβεντα που ακουω απ το στομα της ειναι μια ….οτι λεει ο νομοσ !!!!!!!! ο νομοσ λοιπον εχει 
δωσει κδικαιωμα στον εχων την επιμελεια να χειραγογει να βιαζει ψυχολογικα και το παιδι και τον πατερα !!!! τα 
ξερετε κ υπουργε μου!! τα γνωριζετε !! το ειπατε μονο σας οτι τα ξερετε ! ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ !!! ΟΙ 
ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ !!!! Ο ΑΝΤΡΑΣ ΓΕΝΝΑΕΙ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΥΚΤΕΙ !! ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ 
ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟς ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ,ΠΟΙΟς ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ 
ΠΟΥ ΔΗΜΙΡΟΥΓΕΙ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΟΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ?? ΑΥΤΟςΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΥΤΟς 
ΠΟΥ ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ!!! ΚΑΙ ΕΝΑΣΑΠΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥς ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΡΦΗ !!! ΠΟΙΟ ΑΙΣΧΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΟΜΑ ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:52 | Άλεξ ΔημΗ από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και στους δύο γονείς κ ίσο χρόνο θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάντε αλλαγές στο 

νομοσχέδιο➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 
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κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνεπ́ειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:01 | Ιωάννης Αμαλλος Άρθρο 13.Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:40 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΣΤΕΙ ΠΟΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ? Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Η Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ? ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΚΑΠΟΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ 
ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ. ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΙΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΗΝ ΣΥΝΟΣΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥΣ. Κε 
ΥΠΟΥΡΓΕ ΜΙΛΗΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ 
ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΝΟΥΡΓΙΟ ΡΟΛΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΠΟΥ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΣΩΣΤΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:14 | ΕλίναΤο σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης (PAS) ή γονεϊκή αποξένωση (PA) είναι μια 
θεωρία που επινόησε ο Δρ. Richard Gardner με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει ενάντια σε μητέρες και παιδιά που 
υφίστανται ενδοοικογενειακή βία σε δικαστικές υποθέσεις για το διαζύγιο και την επιμέλεια. Το σύνδρομο 
γονεϊκής αποξένωσης δε βασίζεται σε καμία επιστημονική έρευνα, αλλά στις προσωπικές αντιλήψεις, τις εμπειρίες 
και τις προκαταλήψεις του Δρ. Gardner. Θεωρούσε δεδομένο πώς όλες οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία 
και παιδική κακοποίηση είναι ψευδείς. Το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης (PAS) δεν αναγνωρίζεται από κανέναν 
έγκυρο επιστημονικό οργανισμό και δε συμπεριλαμβάνεται σε καμία έκδοση του Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM). Από τις 20 Σεπτεμβρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει αφαιρέσει 
κάθε αναφορά στον όρο γονεϊκή αποξένωση, αναγνωρίζοντας όχι μόνο ότι είναι ψευδοεπιστημονικός, αλλά και 
επικίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών όταν χρησιμοποιείται στην επίλυση δικαστικών υποθέσεων όπου 
υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική κακοποίηση. 
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30 Μαρτίου 2021, 22:25 | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Κ.Η αμετάκλιτη καταδίκη που απαγορεύει σε έναν κακοποιητικό άτομο 
να βλέπει το παιδί του είναι μια πολύ αργή νομική διαδικασία που στα ελληνικά δικαστήρια κρατάει χρόνια. Αυτό 
σημαίνει ότι ο κακοποιητικός σύντροφος που ασκεί ενδοοικογενειακή βία θα μπορεί να βλέπει το παιδί του για 
χρόνια, μέχρι να παρθεί μια τέτοια απόφαση. Ένας γονιός ο οποίος ασκεί ενδοοικογενειακή βία είναι επικίνδυνος 
για την σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεχίσει να βλέπει το 
παιδί του. Είναι χρέος του νομικού μας συστήματος να προστατέψει το συμφέρον των πιο ευαίσθητων μελών 
αυτής της κοινωνίας, όπως είναι τα παιδιά, τα οποία δεν είναι σε θέση να προασπίσουν τον εαυτό τους. 
Ακολούθως, ένας τέτοιος νόμος θέτει σε κίνδυνο και την σωματική και ψυχική ακεραιότητα των συντρόφων-
θυμάτων της βίας. Σε πολλές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ο θύτης παγιδεύει το θύμα-σύντροφο σε αυτήν 
την κακοποιητική σχέση απειλώντας ότι θα βλάψει το παιδί αν εκείνος/εκείνη αποφασίσει να χωρίσει. Έτσι, τα 
θύματα οικογενειακής βίας, φοβούμενα τις απειλές του κακοποιητή εγκλωβίζονται σε μια τέτοια ειδεχθή 
κατάσταση. Είναι σημαντικό ένας νόμος να προωθεί την δικαιοσύνη και την ασφάλεια των θυμάτων, όχι των 
κακοποιητών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:04 | Νικόλαος ΒέλλιοςΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία 
με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν 
έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να 
απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία 
πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του 
μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το 
άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος 
έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, 
άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:43 | Καλιρρόη Μουστρούφα Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» 
πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη 
κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση 
του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 
1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, 
ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των 
γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
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χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:36 | Αναστάσιος ΑλτούνηςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:23 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΝΟΥ Στο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» επικοινωνίας που ξαφνικά 
εισάγεται, ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που «τεκμαίρεται στο 
1/3 του συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας γονέας) … ζητεί μικρότερη 
επικοινωνία. Και last but not least, η ακατανόητη και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη του όρου τεκμήριο, ως δήθεν 
«τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας», σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο με την έννοια που έχει ο όρος 
στη γενική θεωρία του δικαίου.Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο 
πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, 
ώστε να είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ.. η ποσοτική 
συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην 
οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις 
που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, 
μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. Γεννώνται, εξάλλου, 
σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει ολόκληρο τον 
χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες των σχολικών 
του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες μεγαλοστομίες της 
σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του άρθρου 13 (το 1/3 του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά διαστήματα των διακοπών 
καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:56 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΓΟΝΕΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΥΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ 
ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 
ΓΟΝΕΑ, ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ Ο 
ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ Η’ ΚΑΙ 
ΓΟΝΕΑΣ) ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΙΡΑ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΘΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ. ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, Η ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ Η’ ΟΧΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΟΥΣ 
ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, Κ.ΛΠ.;; 
ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 100 ΤΟΙΣ 100 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:48 | Αλκιβιάδης Αλερτάς Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας . Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520. Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:50 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ Άρθρο 13Το Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική 
παρουσία και των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά 
δεδομένα (ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής 
Εταιρείας, του Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου 
κρίνεται ως θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία.· Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γεν́ει.· Λόγω της ασάφεια των εξαιρεσ́εων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφης́ (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τεκ́νου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.· Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονεών, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρεπ́ει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθετ́ως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα ειν́αι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικες́ διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13:· «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονεά, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο εν́α δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνιάς για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφερ́ον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας ειν́αι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονεάς με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο εχ́ει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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30 Μαρτίου 2021, 22:56 | Νικολετα Β Στο άρθρο 1520, η «υποχρέωση» επικοινωνίας που ξαφνικά εισάγεται, 
ανατρέπεται στη συνέχεια με την πρόβλεψη ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που «τεκμαίρεται στο 1/3 του 
συνολικού» δεν ισχύει, αν ο (κατά τη διάταξη υπόχρεος επικοινωνίας γονέας) … ζητεί μικρότερη επικοινωνία. Και 
last but not least, η ακατανόητη και άστοχη χρήση στην ίδια διάταξη του όρου τεκμήριο, ως δήθεν «τεκμήριο 
χρόνου επικοινωνίας», σε μια ρύθμιση που δεν εισάγει νόμιμο τεκμήριο με την έννοια που έχει ο όρος στη γενική 
θεωρία του δικαίου.Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο πρέπει να 
επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. η γονική μέριμνα δεν αποτελεί διαιρετό μέγεθος, ώστε να 
είναι δεκτική η άσκηση αυτής «εξίσου» ή κατ’ ισομοιρίαν ή κατά ½ ή κατά 1/3, ¾ κ.ο.κ.. η ποσοτική 
συγκεκριμενοποίηση αυτή του τρόπου επικοινωνίας είναι πολύ περισσότερο αόριστη από την πρακτική, στην 
οποία κατατείνει και συγκλίνει η νομολογία των δικαστηρίων όλα τα τελευταία χρόνια. Οι δικαστικές αποφάσεις 
που εκδίδονται δεν προβλέπουν 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, αλλά συγκεκριμένες μέρες και ώρες ανά εβδομάδα, 
μήνα και έτος. Έτσι επιτυγχάνεται αφ’ ενός η συνέχεια στον χρόνο επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, και βέβαια η σταθερότητα και ο προγραμματισμός για το ίδιο το τέκνο. Γεννώνται, εξάλλου, 
σοβαρότατα ερμηνευτικά προβλήματα, όπως εάν ο παρονομαστής του κλάσματος περιλαμβάνει ολόκληρο τον 
χρόνο του παιδιού ή μόνο εκείνον που απομένει αν αφαιρεθούν οι ώρες του ύπνου του και οι ώρες των σχολικών 
του υποχρεώσεων, όπως δείχνει να εννοεί (βλέπετε η Αιτιολογική έκθεση παρά τις αόριστες μεγαλοστομίες της 
σιωπά προς όσα έχει καθήκον να διευκρινίσει και να εξηγεί συγκεκριμένα) η διάταξη του άρθρου 13 (το 1/3 του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας) και αν ακόμα συναριθμούνται σε αυτόν τα χρονικά διαστήματα των διακοπών 
καλοκαιριού, Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν για παράδειγμα ως βάση για τον παρονομαστή που λέγεται 
«συνολικός χρόνος επικοινωνίας» θεωρείται το σύνολο του εβδομαδιαίου χρόνου (7 μέρες Χ 24 ώρες = 168) τότε 
το 1/3 είναι 168 : 3 = 56 ώρες. Αρα πρακτικά το παιδί από την Παρασκευή ώρα 14.00 έως την Κυριακή ώρα 22.00 
πρέπει να είναι με τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα όλες τις εβδομάδες του χρόνου. Αν πάλι ο ελεύθερος χρόνος 
της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις ώρες μιας εβδομάδας (7 Χ 24 =168), αφαιρούνται οι ώρες 
ύπνου (7 Χ 8 = 56) και οι ώρες του σχολείου (5 Χ 8 = 40). Μένουν 72 ώρες (168 – 56 – 40 = 72). Το 1/3 τους είναι 
24 ώρες, που «βγάζουν μία διανυκτέρευση μαζί με τις ώρες ύπνου κάθε εβδομάδα, εκτός αν από τις 72 
αφαιρεθούν και οι ώρες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οπότε το κλάσμα μειώνεται ανάλογα. 
Αν τα παιδιά στην οικογένεια είναι δύο και οι ώρες τους δεν συμπίπτουν, ο χρόνος επικοινωνίας του γονέα με το 
καθένα διαφοροποιείται. 
Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για ζήτημα μη οικονομικό. Πιο λογικό θα ήταν ενα μαθηματικό 
τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία. Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν με την ρύθμιση 
κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα από τα 
επιδιωκόμενα . Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το ζήτημα του ‘’ χρόνου’’ Εάν δεν αναφέρεται στο 
συνολικό ελεύθερο χρόνο αλλά αναφορά το συνολικό χρόνο ( δηλαδή το 24ωρο )τότε είναι προφανώς ρύθμιση 
ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες 
την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο να μάθουν ξένες 
γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές δραστηριότητες και βεβαίως να μη στερηθούν τον 
ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη αποτελεί λογικό άτοπο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:02 | Maria M Η εναλλασσόμενη κατοικία θα είναι καταστροφική για τον ψυχισμό των 
παιδιών ,αφού η ρυθμική εναλλαγή χώρου και γονέα θα φέρει στα παιδία όχι μόνο σύγχυση αλλά θα τα βάλει στη 
μέση του πεδίου της μάχης ανήμπορα να δέχονται τα εκατέρωθεν πυρά. Οι γονείς συνήθως χωρίζουν λόγω των 
διαφορών τους, διαφορές σε ιδέες, αξίες, διαφωνίες για προτιμήσεις ως προς τον τρόπο ζωής, συνήθειων, ακόμη 
και στην εκπαίδευση τον παιδιών και τον τρόπο διαβάσματος. Το παιδί θα βιώνει μια διπολική κατάσταση, 
αλλάζοντας κατοικία, όπου ο κάθε γονέας θα έχει διαφορετική νοοτροπία, συνήθειες και βιώματα, ενώ όλο αυτό 
θα συμπαρασύρει και το δικαίωμα των παιδιών στη διατροφή τους, διότι οι πατέρες επιθυμούν να συνεισφέρει ο 
κάθε γονέας μόνο με τις δικές του δυνατότητες κατά την διάρκεια που το παιδί θα φιλοξενείται από τον κάθε 
γονέα, μιάς και πλέον το παιδί θα είναι νομάς χωρίς σταθερή κατοικία και θα μεταφέρεται από το ένα σπίτι στο 
άλλο παρά την θέλησή του, όπου με έναν χτύπο του ρολογιού θα μετατρέπεται από σταχτοπούτα σε 
πριγκιπόπουλο και το αντίστροφο. Τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα και στέγη-έδρα. Το πλαίσιο που 
προτείνεται από το νομοσχέδιο, προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα σε κάθε ανήλικο πλάσμα. Στην ουσία το παιδί 
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θα μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο πομπούς διαφορετικών πληροφοριών και θα καλείται να προσαρμόζεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα στο εκάστοτε περιβάλλον που το τρέφει. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:46 | Sofia Δεν μπορεί να καθορίζει το δικαστήριο ένα χρονικό πλαίσιο για όλες τις 
περιπτώσεις. Πολλοί άντρες φέρονται άθλια στις συζύγους/ συντρόφους τους. Δεν τους αξίζει ένα δικαστικά 
ορισμένο πλαφόν για να τις ταλαιπωρήσουν κι άλλο. Που θα στραφούν αργότερα; Στην κοινωνία; Στην αστυνομία; 
Στην δικαιοσύνη που τις περιπαίζει με τα γελοία άρθρα 5 και 13; 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:59 | Κωνσταντίνος ΒαλσαμάκηςΣτην παράγραφο 1 στο σημείο που αναφέρει 1/3 του 
χρόνου η δίκαιη διατύπωση του νόμου πρέπει να είναι : «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία 
με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» 
Σε αντίθετη περίπτωση αντίκεται ακόμα και στην αρχή της ισότητας.Επίσης προτείνω παράγραφο 4 ως εξής:4. 
Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με απόφαση των οικείων υπουργών, για τη διασφάλιση των όρων επικοινωνίας και 
την μη καταστρατήγηση αυτής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:07 | Αντιγόνη ΠαπασταύρουΗ Γαλλία νομοθετεί αναστολή του δικαιώματος γονικής 
μέριμνας και επικοινωνίας του κακοποιητή με το παιδί, από την πρώτη στιγμή της Ποινικής Δίωξης. Την ίδια 
στιγμή, στην Ελλάδα συζητάμε για ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο, μέχρι την «αμετάκλητη» απόφαση, 
δηλαδή μέχρι την χρονοβόρα και πολυδάπανη απόφαση του Άρειου Πάγου, ο κακοποιητής θα μπορεί να παίρνει 
το παιδί μέχρι και 1/3 του συνολικού χρόνου. Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική Βουλή ψήφισε το Ν. 2020-936 με 
σκοπό την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό το νόμο προβλέπονται -ανάμεσα σε άλλες 
σημαντικότατες διατάξεις- οι παρακάτω, που σχετίζονται με την επικοινωνία γονέα – παιδιού. Εκ του νόμου 
αναστέλλεται προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας και το δικαίωμα επικοινωνίας σε περίπτωση ποινικού 
αδικήματος από γονέα στον άλλο γονέα ή στο παιδί, από την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση 
καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να χρειάζεται ειδική μνεία του ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή. Πριν 
την άσκηση ποινικής δίωξης, μπορούν ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσουν, με αιτιολογημένη 
απόφαση, σχετικά με την αναστολή του δικαιώματος που έχει το υπό εξέταση άτομο ως προς την επικοινωνία και 
διαμονή με το ανήλικο παιδί του. Δικαίωμα διαμονής στη συζυγική στέγη στον σύζυγο που δεν είναι ο δράστης 
της άσκησης βίας, ακόμη κι αν έχει φιλοξενηθεί προσωρινά σε άλλη κατοικία, όπως σε καταφύγιο. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η ανάληψη ευθύνης για τα έξοδα που σχετίζονται με αυτό το προσωρινό καταφύγιο μπορεί να 
επιβαρύνουν τον βίαιο σύζυγο. Τα ίδια ισχύουν για συντρόφους που συγκατοικούσαν με σύμφωνο συμβίωσης ή 
χωρίς σύμφωνο. Με αυτόν τον τρόπο, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για 
εγκατάλειψη συζυγικής στέγης, και παύει το ζήτημα της κατοικίας να είναι αποτρεπτικός λόγος ως προς την 
απόφαση καταγγελίας της βίας. Τέλος, στα συμπεράσματα της έκθεσης ήταν ότι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια 
είναι συχνά για τον πρώην σύντροφο το μέσο άσκησης εξουσίας και συνιστά νέα μορφή άσκησης βίας στο θύμα 
του. Το δικαίωμα επίσκεψης και φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και τα παιδιά μεγάλο 
ρίσκο, θέτει τις γυναίκες θύματα βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους και κάποιες φορές τις 
εκθέτει σε αυτόν χωρίς καμία απολύτως ασφάλεια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:35 | PKΤο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ταυτίζει το συμφέρον του παιδιού 
αξιωματικά «πρωτίστως» με «την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του τέκνου, καθώς επίσης από την αποτροπή αποξένωσής του από καθένα από αυτούς», επίσης περιέχει 
αναφορά σε «ίση» επιμέλεια και «τεκμήρια» χρόνου επικοινωνίας κατά το 1/3 του χρόνου του παιδιού. Κινείται 
στην εσφαλμένη κατεύθυνση της επιβολής μιας γενικής και προειλημμένης αντίληψης για το συμφέρον του 
παιδιού, δεσμεύοντας αδικαιολόγητα τον δικαστή. Τέτοιες ρυθμίσεις δεν απαντώνται σε δίκαια που κατά κανόνα 
αποτελούν πρότυπα για το ελληνικό δίκαιο, όπως το γερμανικό, το γαλλικό και το ελβετικό. Το συχνά λεγόμενο 
από τους υποστηρικτές της διά νόμου πρόβλεψης ισόχρονης κατανομής της επιμέλειας και στους δύο γονείς, με 
υποχρεωτική την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου, ότι τούτο προβλέπεται σε διεθνή κείμενα ή σε ξένες 
νομοθεσίες, είναι επίσης ανακριβές. Διότι αυτό που πράγματι προβλέπεται διεθνώς (και δικαίως) είναι να δίνει ο 
νόμος τη δυνατότητα για συνεπιμέλεια και εναλλαγή διαμονής του τέκνου και να ενθαρρύνει σχετικώς τον δικαστή 
και όχι να επιβάλλει τούτο ο νόμος εκ προοιμίου. Περαιτέρω, περιέχει νομοτεχνικές αστοχίες, που δεν έχουν θέση 
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σε ένα νομοθέτημα της ιστορικής και συστηματικής εμβέλειας του ΑΚ (λ.χ. παραπομπή του ΑΚ σε άλλο νόμο, 
αντινομία μεταξύ της «εξίσου» άσκησης της επιμέλειας και της υπό προϋποθέσεις εναλλασσόμενης διαμονής του 
παιδιού, ενώ στην πραγματικότητα ταυτίζονται, ατυχής διατύπωση της δυνατότητας παράκαμψης της 
συνεπιμέλειας με συμφωνία). Τέλος, δεν αποφεύγει ακραίες ρυθμίσεις, όπως εκείνη της συμπερίληψης στον ΑΚ 
της διεθνώς αμφισβητούμενης και πάντως αμφιλεγόμενης έννοιας της γονεϊκής αποξένωσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:54 | Μιχάλης ΑλέξηςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας . Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:41 | Γιώργος Δικαίος Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν 
έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να 
απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία 
πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του 
μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.  
Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής: «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο 
άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των 
γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511».ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΡΑ ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:47 | ΤΕΟΑν και στόχος του νομοθέτη, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο είναι η εξυπηρέτηση 
της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής 
μέριμνας,δηλαδή σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Η ρύθμιση 
αντιστρατεύεται πλήρως την αιτιολογία της. Πρέπει να απαλειφθεί. Επίσης δυσχεραίνεται βαρύτατα η 
απομάκρυνση του παιδιού από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτείται για την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το Νομοσχέδιο εξαρτά την προστασία 
του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η 
απόφαση. Επίσης, παρατηρείται η ανεπίτρεπτη αντίφαση για τον κακοποιητικό γονέα, να απαιτείται αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα,ενώ για το γονέα που κατηγορείται για ψυχική 
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απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, να αρκεί η πιθανολόγηση. Καταλύεται η προστασία 
που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας 
μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η 
απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, 
τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας» και καταστρατηγείται ο σκοπός των διατάξεων της 
Κωνσταντινούπολης. Ως προς την προσωπική επικοινωνία, με βάση και τα παραπάνω, δημιουργούνται σοβαροί 
κίνδυνοι συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια. Η 
εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας,παραγνωρίζει τις δυσχέρειες εφαρμογής της στην πράξη 
και αντιβαίνει έτσι στο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να εξετάζεται από το δικαστή 
εξατομικευμένα, αφού λάβει υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:09 | Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο 
χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:58 | Μαρια Παπαδοπουλου Ντρεπομαι για ορισμενες μανες που θελουν το κακο του ιδιου 
του παιδιου τους μονο και μονο για τα λεφτα και την εκδικηση. Καλως η κακως οταν το ζευγαρι χωριζει το παιδι 
ΠΡΕΠΕΙ να εχει ΔΥΟ ΣΠΙΤΙΑ. Της μαμας και του μπαμπα. Το καλο του παιδιου κοιταμε. Και εγω μανα ειμαι και το 
καταλαβα στη πορεια. Οσο για την ενδ. βια που λενε ορισμενες αρκει να δουν τα επισημα στοιχεια του χαμογελου 
του παιδιου που ΜΑΝΕΣ ΤΕΡΑΤΑ χτυπανε πολυ περισσοτερο τα παιδια τους απο τους μπαμπαδες. 
30 Μαρτίου 2021, 21:42 | ΧΑΡΗΣ Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, 
με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, 
δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσα.Η 
επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής». 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:13 | Δημητρης Φιλιππου ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΙ ΜΑΝΕΣ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΨΕΥΔΩΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:17 | Διαμαντής Αθανασίου Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
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επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:47 | VM Πατεράδες με κακή γονική μέριμνα, που δεν πληρώνουν διατροφή, που πρυτανεύει 
στις σκέψεις τους ο εγωισμός κι η αντεκδίκηση, που ήταν κακοποιητικοί στον έγγαμο βίο τους, πιστεύετε ότι θα 
γίνουν τρυφεροί και προστατευτικοί για τα παιδιά τους; 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:42 | chrys3 Αυτό το δίπολο που προσπαθεί το νομοσχέδιο να επιβάλει διαταράσσει την 
οικογενειακή γαλήνη, ανατρέπει τον προγραμματισμό των οικογενειών, βλάπτει τον ψυχισμό του παιδιού εφόσον 
δε ζει σε σταθερό περιβάλλον με σταθερές αρχές. Μα άμα μπορούσαν πατέρας και μητέρα να συμφωνήσουν ως 
προς την ανατροφή, τότε δε θα υπήρχε το διαζύγιο! 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:49 | Βανα Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί 
πιθανώς θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με 
αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά 
σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και 
την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της.  
 
30 Μαρτίου 2021, 20:35 | χχ Η αγάπη δε χρειάζεται νόμους κι εξαναγκασμούς. Το νομοσχέδιο είναι το άλλοθι 
κακοποιητικών, εκδικητικών ανδρών που μετά από ένα κακό διαζύγιο θέλουν πεδίο να εκτονώσουν τα ταπεινά 
ένστικτά τους και το παιδί θα πέσει βορά στα χέρια τους 
30 Μαρτίου 2021, 20:55 | Θεόδωρος ΑβράμποςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
30 Μαρτίου 2021, 20:42 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας της παραγράφου 1 είναι ταυτόχρονα 
δικαίωμα και υποχρέωση τουλάχιστον για το 1/3 του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός εάν ο γονέας θέλει 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας (ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ;;;;;), τότε θα οδηγηθούμε στο εξής 
παράλογο αποτέλεσμα: Ο γονέας θα έχει όση επικοινωνία εκείνος επιθυμεί, θα την ασκεί κατά το δοκούν (εφόσον 
είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση) θα πληρώνει ένα ποσό διατροφής ασφαλώς μειωμένο εξαιτίας του ευρύτατου 
χρονικά δικαιώματος επικοινωνίας, και με το ποσό αυτό θα έχει στην υπηρεσία του τον έτερο γονέα να αναθρέφει 
το τέκνο 24/7, ενώ ταυτόχρονα θα απειλεί τον έτερο γονέα ότι θα του πάρει την επιμέλεια, θα τον κατηγορεί για 
τα δικά του λάθη και ανευθυνότητες και ο ανατρέφων το τέκνο θα είναι υποχρεωμένος να απαντά στα 
κακοποιητικά του μηνύματα (ειδάλλως θα κατηγορηθεί για αποξένωση με κίνδυνο να απωλέσει μέχρι τη γονική 
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μέριμνα). Συνεπώς ένας γονιός θα έχει στη διάθεσή του ένα ανήλικο παιδί, το οποίο δεν θα φροντίζει ο ίδιος, για 
όποτε το χρειαστεί νομικά ή συναισθηματικά. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:18 | Γεωργιος ΚρανιωτηςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
30 Μαρτίου 2021, 20:24 | zoe21 Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ταυτίζει το συμφέρον του παιδιού 
αξιωματικά «πρωτίστως» με «την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του τέκνου, καθώς επίσης από την αποτροπή αποξένωσής του από καθένα από αυτούς» , επίσης 
περιέχει αναφορά σε «ίση» επιμέλεια και «τεκμήρια» χρόνου επικοινωνίας κατά το 1/3 του χρόνου του παιδιού. 
Κινείται στην εσφαλμένη κατεύθυνση της επιβολής μιας γενικής και προειλημμένης αντίληψης για το συμφέρον 
του παιδιού, δεσμεύοντας αδικαιολόγητα τον δικαστή. Τέτοιες ρυθμίσεις δεν απαντώνται σε δίκαια που κατά 
κανόνα αποτελούν πρότυπα για το ελληνικό δίκαιο, όπως το γερμανικό, το γαλλικό και το ελβετικό. Το συχνά 
λεγόμενο από τους υποστηρικτές της διά νόμου πρόβλεψης ισόχρονης κατανομής της επιμέλειας και στους δύο 
γονείς, με υποχρεωτική την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου, ότι τούτο προβλέπεται σε διεθνή κείμενα ή σε 
ξένες νομοθεσίες, είναι επίσης ανακριβές. Διότι αυτό που πράγματι προβλέπεται διεθνώς (και δικαίως) είναι να 
δίνει ο νόμος τη δυνατότητα για συνεπιμέλεια και εναλλαγή διαμονής του τέκνου και να ενθαρρύνει σχετικώς τον 
δικαστή και όχι να επιβάλλει τούτο ο νόμος εκ προοιμίου. Περαιτέρω, περιέχει νομοτεχνικές αστοχίες, που δεν 
έχουν θέση σε ένα νομοθέτημα της ιστορικής και συστηματικής εμβέλειας του ΑΚ (λ.χ. παραπομπή του ΑΚ σε άλλο 
νόμο, αντινομία μεταξύ της «εξίσου» άσκησης της επιμέλειας και της υπό προϋποθέσεις εναλλασσόμενης 
διαμονής του παιδιού, ενώ στην πραγματικότητα ταυτίζονται, ατυχής διατύπωση της δυνατότητας παράκαμψης 
της συνεπιμέλειας με συμφωνία). Τέλος, δεν αποφεύγει ακραίες ρυθμίσεις, όπως εκείνη της συμπερίληψης στον 
ΑΚ της διεθνώς αμφισβητούμενης και πάντως αμφιλεγόμενης έννοιας της γονεϊκής αποξένωσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:03 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Η καθιέρωση του 1/3 ως ελαχίστου χρονικού διαστήματος επικοινωνίας, σε 
συνδυασμό με την, αντισυνταγματική κατά την άποψή μου, απαίτηση του Νομοθέτη για να αλλάξει πόλη, ο έχων 
την επιμέλεια γονέας να έχει την σύμφωνη γνώμη του άλλου γονέα ή δικαστική απόφαση, εκτός του ότι 
καταδεικνύει μια επιπόλαιη αντιμετώπιση για τον γονέα που μοχθεί, τον αφήνει συγχρόνως και εκτεθειμένο σε 
εκβιαστικά διλλήματα που ενδεχομένως, ιδίως εις το πλαίσιο συγκρουσιακού διαζυγίου, θα του θέσει ο έτερος 
γονέας, λχ εις το εκβιαστικό δίλημμα ¨αν δεν συναινέσεις σε μικρή διατροφή τότε δεν θα συναινέσω να 
μετακομίσεις είτε θα ασκώ το δικαίωμα του 1/3 μόνο τους θερινούς μήνες και Χριστούγεννα και Πάσχα¨. 
30 Μαρτίου 2021, 20:01 | Δημήτρης ΡεθΗ από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα κ χρόνο και στους δύο γονείς θα επιλύσει πολλά προβλήματα στα διαζύγια. Ισότητα σε όλα. Αφαίρεση 
της μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις κ αυστηροποιηση των ποινών σε παραβιάση αποφάσης 
30 Μαρτίου 2021, 20:20 | chrys3Αν και στόχος του νομοθέτη, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο είναι η εξυπηρέτηση 
της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής 
μέριμνας, δηλαδή σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Η ρύθμιση 
αντιστρατεύεται πλήρως την αιτιολογία της. Πρέπει να απαλειφθεί. Επίσης δυσχεραίνεται βαρύτατα η 
απομάκρυνση του παιδιού από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτείται για την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το Νομοσχέδιο εξαρτά την προστασία 
του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η 
απόφαση. Επίσης, παρατηρείται η ανεπίτρεπτη αντίφαση για τον κακοποιητικό γονέα, να απαιτείται αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για το γονέα που κατηγορείται για ψυχική 
απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, να αρκεί η πιθανολόγηση. Καταλύεται η προστασία 
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που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας 
μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η 
απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, 
τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας» και καταστρατηγείται ο σκοπός των διατάξεων της 
Κωνσταντινούπολης. Ως προς την προσωπική επικοινωνία, με βάση και τα παραπάνω, δημιουργούνται σοβαροί 
κίνδυνοι συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια. Η 
εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, παραγνωρίζει τις δυσχέρειες εφαρμογής της στην πράξη 
και αντιβαίνει έτσι στο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να εξετάζεται από το δικαστή 
εξατομικευμένα, αφού λάβει υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:00 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο αυθαίρετος, καθώς δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, χρονικός 
προσδιορισμός της επικοινωνίας σε 1/3 (που θυμίζει – ίσως όχι τυχαία, αλλά ενδεικτικό των προθέσεων του 
νομοσχεδίου – την κατά τεκμήριο συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου, και παραβλέπει το ότι ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΤΗΜΑ, ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ), πέραν της ασάφειας που διαθέτει (ο υπολογισμός σε ποια 
βάση θα γίνεται; ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια;), και πέραν της ¨ελαστικότητας¨ που διαθέτει (ως 
μαχητό τεκμήριο), οδηγεί τον γονέα που λχ όλο το σχολικό έτος (οκτώ και πλέον μήνες) φροντίζει με κοπιώδεις 
προσπαθείας την καθημερινότητα του παιδιού (σχολείο, διάβασμα, κλπ) να αδυνατεί να έχει χρόνο διακοπών με 
το παιδί του (λχ να πάνε ένα ταξίδι). Θεωρείτε ότι με τη ρύθμιση αυτή εξασφαλίζεται η από κοινού και εξ ίσου 
ανατροφή του ανήλικου τέκνου; 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:09 | Ευαγγελος ΔελλιοςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:42 | Κατερίνα Κρεμμύδα Είμαι γιαγιά μιας αξιαγάπητης εγγονής που έχει και το όνομα μου. 
Δυστυχώς το πουλάκι μου δεν το βλέπω τακτικά και μάλιστα όταν προλαβαίνω να τη δώ, φεύγοντας κλαίει με 
σπαραγμους. Είμαστε πάντα δεμένες από μωρό. Εγώ την μεγάλωσα από μωρό μέχρι πέρσυ 7ετων, όπου και 
χώρισαν οι γονείς της. Ο γιός μου την εκλιπαρεί να έχει περισσότερο χρόνο και εκείνη ανένδοτη! Το παιδί πονάει 
όμως κ. Υπουργέ. Ξέρω ότι το δίκαιο θα νικήσει, για τα παιδιά και το δίκαιο ορίζει συνεπιμελεια 50- 50 με 
εναλλασσόμενη κατοικία. Ευχαριστώ. 
30 Μαρτίου 2021, 19:06 | Έφη γερακοπ. Ως μητέρα 2 παιδιών σε γάμο θα ήθελα συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη 
κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς μετά από ένα διαζύγιο. Η επιστήμη μιλησε. Δώστε ισότητα στα 
παιδιά  
 
30 Μαρτίου 2021, 19:47 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – Η ΛΙΤΣΑ Το συμφέρον του γονέα που 
έχει την επιμέλεια (της γυναίκας) είναι μία ορισμένη νομική έννοια που εξειδικεύεται κατά περίπτωση από το 
Δικαστήριο με την μορφη διατροφάρας. Υπάρχει αυτός ο ενδεδειγμένος και οριζόντιος τρόπος εξυπηρέτησης του 
συμφέροντος της μητέρας που ονομάζεται διατροφή σε άνεργο 500 ευρώ υπολογιζόμενη σε εισοδήματα 
επιστημονικής φαντασίας Σε κάποιες περιπτώσεις το συμφέρον του γονέα με την επιμέλεια υπαγορεύει την 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα και η επιδίκαση των υπερδιατροφάρων επιτυγχάνεται με 
ψευδείς καταγγελίες. να γίνει γνωστοποίηση σε όλες τις κυρίες του συνδέσμου (και στην λίτσα) ότι μέχρι άυρθιο 
θα μπει η διατροφάρα πάμε για μπύρες . Εκ του Κέντρου. Η λίτσα 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:40 | Ιωάννης Παπαζήσης Σαν πατέρας με δύο ανήλικα τέκνα τα οποία τα έχω σπίτι μου, 
μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, έχω να επισημάνω κ.υπουργε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όπως έχει 
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ανέβει στη διαβούλευση, πραγματικά δεν εξυπηρετεί. Επειδή επί της ουσίας πάλι κάποιος θα είναι ο ριγμένος. 
Αυτός που θα έχει το λιγότερο χρόνο, τη μη καθημερινή επαφή με το παιδί του. Να το διαβάζει, να το συμβουλεύει 
με τις ώρες φιλοσοφώντας και μαθαίνοντας πάντα κάτι καινούργιο. Ελπίζω πραγματικά ότι όταν τελικά ψηφιστεί 
να οριστεί η επιμέλεια από κοινού και εξίσου (50-50) με εναλλασσόμενη κατοικία. Σκεφτείτε μόνο ότι απέχω από 
το σπίτι που μένουν τα παιδιά μου με τη μητέρα τους μόλις τρία οικοδομικά τετράγωνα. Γιατί να μην έχω 
συνεπιμελεια? Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:37 | Χαρούλα Το συμφέρον του τέκνου είναι πρωτίστως να ανατρέφεται και από τους δύο 
γονείς με ισοχρονη και αδιάσπαστη γονική μέριμνα. Τα παιδιά μας πρέπει να μεγαλώνουν με ισότητα και ισονομία 
και με τους δύο γονείς.Ισος χρόνος με εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:19 | Χάρης Η εξατομικευμένη κρίση με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και την 
θεσμοθέτηση εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ρύθμιση των 
οικογενειακών διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Παρακαλώ να 
αποσυρθεί το σχέδιο νόμου, να ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση η διαδικασία των Κωδίκων και να υιοθετηθεί η 
παιδοκεντρική αντίληψη στα υπό ρύθμιση ζητήματα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:35 | Ελισάβετ ΠαπαθανασίουΔεν μπορεί να μιλάμε για ίσες αξίες γονέων όταν πάει για 
ψήφιση νομοσχέδιο που αναγνωρίζει περισσότερο άξιο και ικανό έναν από τους δύο γονείς, δίνοντας τα 2/3, ενώ 
το υπόλοιπο 1/3 θα παρέχεται στον άλλο! 
Ποιός θα κρίνει ποιός γονιός είναι πιο άξιος??? 
Ποιός είναι αυτός ο δικαστής που μπορεί να δεί τί συμβαίνει στις παιδικές Ψυχές και τί είναι αυτό που αναζητάει 
η Ψυχή ενός παιδιού??? 
Άμεσα να ψηφιστεί συνεπιμελεια 50-50 με εναλλασσόμενη κατοικία και από κοινού και εξίσου, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. 
Ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι το λογικό ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:36 | δεσποινα Πολλά λάθη έχει ο νόμος σοβαρά και επικίνδυνα. Πως θα κάνεις γονιό αυτόν 
που δε θέλει με το ζόρι? Τι σημαίνει δε έχει συνεπιμέλεια όποιος καταδικάζεται ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ για κακοποίηση? 
Δλδ για καμιά 10 χρόνια που θα χρειαστεί για να γίνει αυτό από τα ελληνικά δικαστήρια θα συνεχίζει να μένει 
μόνος μαζί του και να το κακοποιεί. Ο κόσμος δεν βλέπει τις παγίδες δυστυχώς. Λυπάμαι….Ωραία η συνεπιμέλεια 
Όχι όμως η υποχρεωτική. Βρείτε λύσεις κύριοι. Τα παιδιά δεν είναι μπαλάκια να κάνουν εναλλαγή έδρας κάθε δύο 
βδομάδες ούτε δύο άνθρωποι που χωρίζουν γιατι ΔΕ συμφωνούν θα Πρέπει να συναποφασίζουν τα πάντα για το 
παιδί. 
30 Μαρτίου 2021, 19:30 | ΓΙΑΝΝΗΣ Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
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γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:07 | ΘΩΜΑΣ Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511».30 Μαρτίου 2021, 19:49 | ΒΑΣΙΛΗΣΗ 
φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η 
λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με 
το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 
1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει 
ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το 
τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της 
επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού 
προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του 
συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός 
αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με 
τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την 
επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε 
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με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 1511».30 Μαρτίου 2021, 19:33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ50/50 ίσος χρόνος εναλασσόμενη κατοικία 
τίποτα λιγότερο30 Μαρτίου 2021, 19:32 | ΝΑΤΑΣΣΑΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» 
πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη 
κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση 
του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 
1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, 
ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των 
γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511».30 Μαρτίου 
2021, 19:15 | ΜΠΑΜΠΗΣΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, 
δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ 
επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511».30 Μαρτίου 2021, 19:52 | ΤΡΥΦΩΝΑΣΗ 
φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η 
λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με 
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το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 
1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει 
ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το 
τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της 
επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού 
προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του 
συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός 
αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με 
τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την 
επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε 
με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 1511».30 Μαρτίου 2021, 19:30 | ΑΦΡΟΔΙΤΗΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με 
φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» 
πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη 
κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση 
του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 
1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, 
ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των 
γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή 
διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511».30 Μαρτίου 
2021, 19:12 | ΘΑΝΑΣΗΣΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, 
δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ 
επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
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επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511».30 Μαρτίου 2021, 19:53 | ΧΡΗΣΤΟΣΗ 
φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η 
λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με 
το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 
1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει 
ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το 
τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της 
επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού 
προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του 
συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός 
αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με 
τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την 
επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε 
με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 1511».30 Μαρτίου 2021, 19:33 | ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΟΥΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού 
χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. 
Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό 
τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από 
τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση 
ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
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σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511».30 Μαρτίου 
2021, 19:10 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, 
δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ 
επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:43 | ΑΡΗΣ Η άμμεση τιμωρία του αποξενωτή γονέα δεν επιτυγχάνεται με το ανωτέρω 
άρθροΚατ’ αρχάς οι αποφάσεις επικοινωνίας στο Α βαθμό δεν αποτελούν εκτελεστό τίτλο, η απόφαση αγωγής 
δεν σου δίνει δικαίωμα επικοινωνίας όταν δεν υπάρχει τελεσιδικία.Αυτό πως θεραπεύεται.. Στον Ποινικό κώδικα 
βλέπω Άρθρο 358Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφήςΌποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση 
διατροφής που την επιβάλει σ΄ αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστή δικαστική 
απόφαση, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια άλλων, 
τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.Δεν βλέπω 
άρθρο που να λεει παραβίαση επικοινωνίας γονέα με τέκνο Αρθρο @@@ .Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την 
υποχρέωση να διευκολύνει την επικοινωνία των παιδιών με τον βιολογικό τους γονέα που την επιβάλει σ΄ αυτόν 
ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστή δικαστική απόφαση, με τρόπο τέτοιο ώστε ο 
δικαιούχος να υποστεί γονεική αποξένωση, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για την 
ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.Επίσης στο Ποινικό Κώδικα διαβάζουμε Άρθρο 105 
Έκτιση της ποινής στην κατοικία1. Όποιος καταδικάστηκε σε ποινή στερητική της ελευθερίας έως δέκα έτη και έχει 
υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας εκτίει την ποινή ή το υπόλοιπο της ποινής στην κατοικία του, εκτός αν 
το δικαστήριο, με ειδική αιτιολογία, κρίνει ότι η έκτιση της ποινής σε κατάστημα κράτησης είναι απολύτως 
αναγκαία για να αποτραπεί από την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων. Αν το πιο πάνω όριο 
ηλικίας έχει συμπληρωθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, αποφασίζει το δικαστήριο που επιβάλλει την ποινή. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση αποφασίζει το συμβούλιο πλημμελειοδικών της περιοχής που εδρεύει το δικαστήριο 
αυτό, μετά από αίτηση του καταδικασθέντος.2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις 
μητέρες που έχουν την επιμέλεια ανήλικων τέκνων, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας 
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τους.Οι επιστήμονες της Νομοπαρασκευαστικής που το συνέταξαν αυτό το σεξιστικό ποινικό Κώδικα κάνοντας 
έμφυλες διακρίσεις μεταξύ γονέων που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων ανάλογα το φύλο είχαν κάποια ποινή, εκτός 
του ότι ο Κος Υουργός τον έφερε προς ψήφιση?Θεραπείανα κινείται αυτέπάγγελτα απο την εισαγγελέια η 
διαδικασία όπως και στην ενδοοικογενειακή βία και ο αποξενωτής εγκληματίας γονέας να τιμωρείται 
άμεσα,Αλλαγή Ποινικου κώδικα περι συκοφαντικής δυσφήμησης στην ειδική διαδικασία των οικογενειακών.Οι 
ψευδείς καταγγελίες ενός γονέα προς τον άλλον μόνο όταν υπάρχει η ιδιότητα του γονέα και αφορά το παιδί να 
τιμωρείται με κάθειρξη.(5ετη)Αυτην την στιγμή εχουμε κατεγγελίες και ψευδείς κατηγορίες κατα δηλωση. 
Αναπόδεικτες, μηδεν τιμωρία για τον συκοφάντη.Συλλαμβάνονται ανθρώποι χωρίς ουδείς να εξετάσει αν έχει 
συμβεί καν το αδίκημα. Αν αποδειχθεί ψευδής η κατηγορία ΟΥΔΕΙΣ ΤΙΣ ΤΙΜΩΡΕΊ. Η διαδικάσια δεν ειναι 
αυτεπαγγελτη και πρεπει το θύμα ( ο πατερας) να υποβάλει νέα μήνυση,οταν κάποτε δικασθεί οι δικαστες τις 
συκοφάντισες τις περιστοιχίζουν με τόση στοργή… στυλ μην το ξανακάνεις, δεν το ηθελες αλλα θα ειναι η 
τελευταια σου φορα και κατι τέτοια αυστηρά!Το αυτό θα θεραπευθεί με αυτεπαγγελτο αδίκημα που θα ενταχθει 
και αυτό στην ενδοοικογενειακη βία και θα τιμωρείται με καθειρξη. Υπαρχει κενό δικαίου με τις ψευδείς 
καταγγελίες. ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ, αυτό τις εχει πολλαπλασιάσει. 
30 Μαρτίου 2021, 19:33 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΔΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:04 | VIDASΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, 
με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, 
δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ 
επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
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επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:47 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:28 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
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εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:10 | ΣΩΣΩ Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, 
με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, 
δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ 
επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511».30 Μαρτίου 2021, 19:50 | 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί 
σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία 
του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο ½ και 
τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, 
πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:«Σε 
περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το 
δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία 
περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου 
με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να 
αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
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30 Μαρτίου 2021, 19:34 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:11 | ΚΩΣΤΑΣ Μ Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:43 | ΚΩΣΤΑΣ Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
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τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:24 | ΤΑΣΟΣ Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, 
με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, 
δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ 
επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:58 | ΛΑΜΠΡΟΣ Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
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στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:48 | Φωτεινή ΔεληγιάννηΆρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς 
κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
30 Μαρτίου 2021, 19:24 | ΣΤΡΑΤΟΣΗ φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει 
νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να απαλειφθεί 
άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρέπει να 
προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού 
τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 
1520 να τεθεί ως εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει 
το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως 
αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην 
επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, 
δύναται όμως να αυξηθεί έως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους 
ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση 
οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την 
επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511». 
30 Μαρτίου 2021, 19:08 | Φωτεινή Δεληγιάννη Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
30 Μαρτίου 2021, 18:38 | Ζαχαρίας ΔανιηλάκηςΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
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επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από 
το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
30 Μαρτίου 2021, 18:21 | Giorgos Θελουμε τα παιδιά μας …θελουμε να είμαστε στην ζωή τους να τα 
μεγαλώσουμε να ζήσουμε τα πάντα στο πλευρό τους …ίσο χρονο και με τους δυο γονείς για το καλό των παιδιών 
μας 
30 Μαρτίου 2021, 18:19 | Δημητρης Δ.Είναι δικαίωμα των παιδιών ΕΚΤΟΣ ή εντός γάμου να ανατρέφονται και 
από τους δύο γονείς με φυσική παρουσία και διανυκτερεύσεις στο 50-50.Αν υπάρχει μεγάλη χιλιομετρική 
απόσταση στα σπίτια των δύο γονέων, ο χρόνος που θα περνά κάθε παιδί με τον γονιό του δεν θα είναι λιγότερος 
από το 1/3 για τον καθένα γονιό κατά την περίοδο της σχολικής περιόδου.Στις σχολικές διακοπές των 
Χριστουγέννων και Πάσχα από 1/2 σε κάθε γονέα.Στις καλοκαιρινές διακοπές που αρχίζουν μέσα Ιουνίου έως τα 
μέσα Σεπτεμβρίου, δηλαδή 90 μέρες, το παιδί θα περνάει στον κάθε γονιό το 1/2 δηλαδή 45 ημέρες στο σύνολο 
μοιρασμένες ανά μήνα στον μπαμπά και τις υπόλοιπες 45 στην μαμά.Τα παιδιά εκτός από γονείς έχουν και 
παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείους και ξαδέρφια, οπότε πρέπει να φροντίσουν οι δικαστές το παιδί να χτίσει 
σχέση και με τους ανιόντες του.Επίσης οι μετακινήσεις και οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στα δύο σπίτια να 
γίνονται εναλλάξ από τους δύο γονείς σε ποσοστό 50-50. Δεν θα επιβαρύνεται μόνο ο ένας γονέας τα έξοδα και 
τον χρόνο που απαιτείται στα χιλιόμετρα που κάνει το παιδί στα δύο σπίτια.Όλα από ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και στα 
παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥΤα παιδιά έχουν μαμά και μπαμπά. Δεν μπορεί να γίνουν εκπτώσεις σ’αυτό 
30 Μαρτίου 2021, 18:47 | ΘανάσηςΊσο χρονο επικοινωνίας και με τους δυο γονείς το αυτονόητο ζητάμε να 
είμαστε με τα παιδιά μας 
30 Μαρτίου 2021, 18:53 | Αννα ΔανιδουΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
30 Μαρτίου 2021, 18:55 | Μαργαρίτα Η γονεϊκή αποξένωση αποτελεί παιδική κακοποίηση. Σταματήσαμε να 
είμαστε σύζυγοι, δε σταματήσαμε ποτέ να είμαστε γονείς. Το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο γονείς το ίδιο και 
μπορεί να διαμένει με απόλυτη συναισθηματική ασφάλεια και στις δύο οικίες εφόσον ικανοποιούνται οι 
χιλιομετρικές αποστάσεις.ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΌλα τα 
υπόλοιπα είναι ημίμετρα άδικα. Επιτέλους αποτινάξτε την αδικία!! Βγάλτε μας επιτέλους από αυτήν την κοινωνική 
τραγωδία που ζούμε!! 
Δώστε μας πίσω τα παιδιά μας!!Το 90% των πολιτών είναι μαζί σας. Εχω να δω τα παιδιά μου 5 χρόνια.Υφίσταμαι 
ακραία γονική αποξένωση και ο αποξενωτής μένει ατιμώρητος.Φτάνει πια. 
30 Μαρτίου 2021, 18:41 | Στυλανη ΓρεκαΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος 
χρόνος επικοινωνίας. 
( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) 
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Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
30 Μαρτίου 2021, 18:03 | Γεωργίου ΚΕπίτιμοι νομικοί, ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί διχογνωμούν όπως όλη η 
Ελλάδα για το προτεινόμενο νομοσχέδιο σύμφωνα με το τι είναι καλύτερο για κάθε παιδί. Τι θα πει 1/3 και 1/30? 
Όταν δεν προσδιορίζεται καμία συνθήκη, κανένα στοιχείο αξιολόγησης?Ας το βρούμε λοιπόν σας παρακαλώ, τι 
είναι καλύτερο για ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ξεχωριστά. Μην νομοθετείτε γενικούς κανόνες. Αφήστε τους έμπειρους και 
εξειδικευμένους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους. Μη ρισκάρετε τη ζωή των παιδιών μας, γιατί δεν ξέρετε τι 
κρύβει πίσω της κάθε πόρτα. 
Επενδύστε στη δικαιοσύνη και στην εφαρμογή των νόμων 
30 Μαρτίου 2021, 18:18 | ΕΥΑΗ προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο 
ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς αποτελεί διατύπωση που 
αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή 
να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από διεθνείς συμβάσεις. Επίσης πρόκειται για 
απαράδεκτη συγκαλυμμένη προσθήκη του ψευδοεπιστημονικού συνδρόμου της γονικής αποξένωσης. 
30 Μαρτίου 2021, 18:10 | ΕΥΑΝΘΙΑΟι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί πιθανώς θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν 
ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης 
(αντιβαίνει στη σύμβαση της 
Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την 
υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον 
πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες 
την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών 
ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα 
ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της.  
30 Μαρτίου 2021, 18:00 | ΜαρίαΠαρακαλώ να αποσυρθεί το άρθρο. Κανένα παιδί και καμία οικογένεια δεν είναι 
ίδιοι για να μπορεί αν προαποφασισθεί το συμφέρον τους γενικότερα.Λάβετε το υπ’οψιν σας! Τα παιδιά αξίζουν 
τη μέριμνά μας για το συμφέρον τους ώς μονάδα και όχι ώς τσουβάλι. 
30 Μαρτίου 2021, 18:39 | Αντωνία ΓρεκαΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος 
γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο 
τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
30 Μαρτίου 2021, 18:05 | ΠεννυΤο τεκμήριο του 1/3 είναι συγκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία 
όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην 
αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του 
βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και 
αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από 
την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, 
δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών. 
30 Μαρτίου 2021, 18:28 | Παναγιώτα Παραλίκα Το τεκμήριο του 1/3 είναι συγκαλυμμένη αναγκαστική 
εναλασσόμενη κατοικία. Δεν μπορεί η εναλασσόμενη κατοικία να είναι παντα στο συμφέρον του τέκνου. Κάθε 
τέκνο έχει διαφορετικές ανάγκες και κάθε οικογένεια είναι διαφορετική. Επίσης, η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ 
περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα.Ορίζεται ακόμη πως: 
«αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό 
πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα 
μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας 
τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, 
το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή 
έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή 
με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας του με το παιδί. 
30 Μαρτίου 2021, 17:09 | Ελένη ΓαβράΔεν γίνεται να πάνε δυο γονείς να τα βρούνε, όταν εκ των προτέρων 
γνωρίζουν ότι ο ένας εκ των δύο θα έχει το πλεονέκτημα των 2/3 της επιμέλειας του τέκνου. Η λογική το λέει, όχι 
εγώ! Ενώ εάν γνώριζαν ότι θα είναι από κοινού 1/2 & 1/2 ,να δείτε πως θα κάθονταν να συζητήσουν και να 
υιοθετήσουν για το συμφέρον του παιδιού τους!!!! Άρα ξεκινάμε 50%-50% με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 
παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό θα πει ίση αντιμετώπιση των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου! 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:07 | Γεωργία Νικολάου Ιδιαίτερα προβληματική η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του παιδιού όσο 
και του έτερου γονέα. Ορίζεται πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου 
Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά 
αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. 
Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής 
κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό 
η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη 
διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:54 | ΆνναΜονόπλευρο άρθρο. Καμία πρόβλεψη για περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας 
(συνήθως πατέρας) είναι επιβλαβής για τα παιδία είτε επειδή είναι αμελής, είτε επειδή είναι κακοποιητικός. Είναι 
αδιανόητο τα παιδιά και η πρώην σύζηγος να υποχρεούνται να έχουν στη ζωή τους έναν ανθρωπο από τον οποίο 
κινδυνεύουν.Η συνεπιλεία και οι επικονωνία και με τους δύο γονείς υπάρχει ήδη ως επιλογή για τις περιπτώσεις 
που πραγματικά αρμόζει, το να γίνει υποχρεωτική χωρίς όρους και προϋποθέσεις θα αφήσει αμέτρητα παιδιά και 
γυναίκες εκτεθειμένα σε άντρες από τους οποίους κινδυνεύουν. 
30 Μαρτίου 2021, 17:33 | ΝΙΚΟΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΑμεση απόσυρση του νομοσχεδίου που θυματοποιεί θύτες και 
μετατρέπει σε θύτες θύματα!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:37 | Ελενη ΓκιοκαΆρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός 
αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του 
τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας.  ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του 
άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο 
που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο 
άλλοςγονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το 
δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:47 | Σωτήρης Νικολάκης Σήμερα που όλοι διεκδικούμε ίσα δικαιώματα, ίσες αξίες, ίσες 
ευκαιρίες, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, εθνότητας κλπ, πόσο άδικο ακούγεται το 1/3 & 2/3 αντιστοίχως!!Έεεεεε?? 
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Έτσι δεν είναι?1/2 και για τους δύο και να δείτε πως θα κάτσουν ΌΛΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΎΝΕ!!ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ 
ΙΣΌΤΗΤΑ!!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:58 | Αντώνης Παύλου Ο διαχωρισμός δύο πρώην συζύγων σε γονέα με τον οποίο διαμένει 
το παιδί και σε γονέα που έχει δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό είναι απαράδεκτος . Θα μπορούσε να ορίσει μόνο 
τους γονείς που είναι ήδη διαζευγμένοι και υπάρχει ανάμεσα τους μεγάλη χιλιομετρική απόσταση . Σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις και οι δύο γονείς πρέπει να είναι ίσοι με ίδια δικαιώματα . Το συμφέρον κάθε παιδιού είναι να 
ανατρέφεται και από τους δύο γονείς . Με εναλλασσόμενη κατοικία και ίσο χρόνο παραμονής στα σπίτια των δύο 
γονέων . Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο νέο νομοσχέδιο . 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:55 | Κατερίνα Π. Κύριε Υπουργέ, κατανοώ ότι φιλοδοξείτε να μείνετε στην Ιστορία για το 
νομοθετικό σας έργο. Φοβάμαι όμως ότι η πολυπόθητη υστεροφημία σας θα έχει αρνητικό πρόσημο. Παρακαλώ 
να επανεξετάσετε το νομοσχέδιο στο σύνολο του, αφού λάβετε σοβαρά υπόψιν το πόρισμα της Ελληνικής 
Παιδοψυχιατριακής Εταιρείας και άλλων αρμόδιων φορέων. Τα παιδιά δεν πρέπει να είναι ούτε βαλίτσες ούτε 
αντικείμενο διαμάχης. Έχετε χρέος να τα προστατέψετε εξασφαλιζοντας τους ένα ήρεμο και σταθερό περιβάλλον. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:25 | Γιάννης Αλεξίου ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:24 | ΕΛΕΝΑ Σε περίπτωσης ενδοοικογενειακής βίας ποσο θα χρειαστεί να περιμένει το παιδί 
και ο γονέας για να απομακρυνθεί ο κακακοποίητης τους όταν δικαστήρια σαν αυτό παίρνουν χρονια και τέτοιες 
υποθέσεις σπάνια φτάνουν στο δικαστήριο; Πως ακριβως προστατεύετε το παιδί όταν το αναγκάζεται να περνάει 
χρόνο με τον κακοποιητη του; 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:25 | K.P.Το Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης δεν αναγνωρίζεται ως διαταραχή από την ιατρική 
και την νομική κοινότητα και οι θεωρίες του Gardner καθώς και οι σχετικές έρευνες έχουν δεχτεί ευρεία κριτική 
για την έλλειψη επιστημονικής βάσης.Το λεγόμενο Σύνδρομο Γονική Αποξένωσης έχει απορριφτεί μεταξύ άλλων 
από έκθεση ειδικών και από το Εφετείο της Αγγλίας, από το Εθνικό Συμβούλιο Οικογενειακών Δικαστών και 
Δικαστών Δικαστηρίων Ανηλίκων των Η.Π.Α. (National Council of Juvenile and Family Court Judges) και από τα 
Ανώτερα Δικαστήρια των Η.Π.Α.Δεν περιλαμβάνεται είτε στο International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) είτε στο Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (APA). 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:57 | Γιώτα Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο όταν παρεμποδίζει την επικοινωνία με 
τον άλλο γονέα και όλο το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του άλλου γονέα πρέπει να τιμωρείται άμεσα και 
όχι μετά από χρόνια. Η οικογένειά μου(μητέρα, παππούδες, θείοι, ξαδέλφια, νονοί, φίλοι) έχει 5 χρόνια να 
επικοινωνήσει με τα παιδιά και ακόμη δεν έχει τιμωρηθεί ο αποξενωτής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:05 | Μαρίνα Αθανασίου50/50 Εναλλασσόμενη κατοικία ίσες υποχρεώσεις ίσα δικαιώματα 
και φυσικά προώθηση της σχέσης με τον άλλο γονέα Σε περιπτώσεις παρεμπόδισης επικοινωνίας χωρίς λόγο και 
γονικής αποξένωσης να υπάρξουν αυστηρές ποινές μέχρι και απώλεια επιμέλειας.Η γονική αποξένωση είναι 
παιδική κακοποίηση 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:00 | Τάσος Ίση επικοινωνία και με τους δυο γονείς δεν χωρίζαμε ως γονείς αλλα ως ζευγάρι 
…τα παιδιά θέλουνε και τους δυο γονείς 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:24 | Κωστας ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ. ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΦΑΙΜΑΞΗ. ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ 
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ.ΑΝ 
ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:16 | Ελένη Υπάρχουμε και εμεις οι γιαγιάδες και παππούδες που δεν μπορουμε να δουμε 
τα εγγόνια μας …γιατι αυτο επειδή χώρισε το ζευγάρι ;;εμάς ποιος μας σκέφτεται ;;θελουμε τα εγγόνια μας να τα 
δουμε να τα παίξουμε να νιώσουμε γιαγιάδες …ίσες ημέρες επικοινωνίας για τους δυο γονείς  
 
30 Μαρτίου 2021, 16:44 | Τάσος Τα παιδιά χρειάζονται και τον μπαμπά τους …ο χρόνος επικοινωνίας πρέπει να 
ειναι ίσος και με τους δυο γονείς και όχι να σκοτωνόμαστε στα δικαστήρια ή να δίνουμε τα λεφτά μας στους 
δικηγόρους …θα πρέπει επιτέλους και οι δικαστές να αποφασίζουν με τον νέο νόμο και όχι copy paste αποφάσεις  
 
30 Μαρτίου 2021, 16:43 | charalampos Οι γονείς που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την 
μέριμνα του παιδιου μέσα στο γάμο δεν μπορούν να το κάνουν μετα εκτός γάμου.. Ο μόνος λόγος θα είναι να 
χρησιμοποιηθεί το παιδι για να εκδικηθούν ο ένας τον αλλο..Το παιδάκι στη μέση έρμαιο στις πράξεις των 
μεγάλων..το μεγάλο θύμα κλασικά..Να αναλαμβάνει την ευθύνη ο Ποιο υπεύθυνος γονέας ο δοκιμασμενος για το 
καλό του παιδιού..Αλλο η απλή επικοινωνία του παιδιού που επιβάλετε να έχει και με τους δύο και να ειναι υγιείς 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:11 | Κωνσταντίνα Γιαταγάνα Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:04 | Βασιλεια Γιαννωτα Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας.Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλοςγονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το 
δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:11 | Ελ Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ταυτίζει το συμφέρον του παιδιού 
αξιωματικά «πρωτίστως» με «την ισόχρονη και ουσιαστική παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του τέκνου, καθώς επίσης από την αποτροπή αποξένωσής του από καθένα από αυτούς» , επίσης 
περιέχει αναφορά σε «ίση» επιμέλεια και «τεκμήρια» χρόνου επικοινωνίας κατά το 1/3 του χρόνου του παιδιού. 
Κινείται στην εσφαλμένη κατεύθυνση της επιβολής μιας γενικής και προειλημμένης αντίληψης για το συμφέρον 
του παιδιού, δεσμεύοντας αδικαιολόγητα τον δικαστή. Τέτοιες ρυθμίσεις δεν απαντώνται σε δίκαια που κατά 
κανόνα αποτελούν πρότυπα για το ελληνικό δίκαιο, όπως το γερμανικό, το γαλλικό και το ελβετικό. Το συχνά 
λεγόμενο από τους υποστηρικτές της διά νόμου πρόβλεψης ισόχρονης κατανομής της επιμέλειας και στους δύο 
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γονείς, με υποχρεωτική την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου, ότι τούτο προβλέπεται σε διεθνή κείμενα ή σε 
ξένες νομοθεσίες, είναι επίσης ανακριβές. Διότι αυτό που πράγματι προβλέπεται διεθνώς (και δικαίως) είναι να 
δίνει ο νόμος τη δυνατότητα για συνεπιμέλεια και εναλλαγή διαμονής του τέκνου και να ενθαρρύνει σχετικώς τον 
δικαστή και όχι να επιβάλλει τούτο ο νόμος εκ προοιμίου. Περαιτέρω, περιέχει νομοτεχνικές αστοχίες, που δεν 
έχουν θέση σε ένα νομοθέτημα της ιστορικής και συστηματικής εμβέλειας του ΑΚ (λ.χ. παραπομπή του ΑΚ σε άλλο 
νόμο, αντινομία μεταξύ της «εξίσου» άσκησης της επιμέλειας και της υπό προϋποθέσεις εναλλασσόμενης 
διαμονής του παιδιού, ενώ στην πραγματικότητα ταυτίζονται, ατυχής διατύπωση της δυνατότητας παράκαμψης 
της συνεπιμέλειας με συμφωνία). Τέλος, δεν αποφεύγει ακραίες ρυθμίσεις, όπως εκείνη της συμπερίληψης στον 
ΑΚ της διεθνώς αμφισβητούμενης και πάντως αμφιλεγόμενης έννοιας της γονεϊκής αποξένωσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:04 | Σοφία Κύριε Υπουργέ σε πρόσφατη συνέντευξή σας ισχυριστήκατε ότι το νομοσχέδιο 
διασφαλίζει το 1/3 της επικοινωνίας για τον κάθε γονέα, ενώ το υπόλοιπο 1/3 είναι μαχητό και μοιράζεται 
αναλόγως ανάμεσα στους δύο. Αυτό δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση από το παρόν κείμενο, το οποίο 
περιγράφει ως μαχητό το αρχικό 1/3 του χρόνου, το οποίο μάλιστα δύναται να μειωθεί για λόγους αόριστους που 
δεν προσδιορίζονται στο άρθρο. Και εδώ θα πρέπει να οριστούν οι εξαιρέσεις. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι το 
1/3 του χρόνου ήδη αποτελεί απώλεια για τον γονέα που δεν θα έχει την επιμέλεια, δε γίνεται να του βάζουμε 
επιπλέον λόγους να μειωθεί αυτός ο χρόνος ακόμα περισσότερο χωρίς εξαιρετικά σημαντική αιτία. Για άλλη μια 
φορά το πρόβλημα εντοπίζεται στον όρο «γονέας με τον οποίο το παιδί δε διαμένει», ο οποίος πρακτικά δεν θα 
έχει επιμέλεια όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα. Αναγκαστικά καταλήγουμε και πάλι σε αντιδικία εξαιτίας των 
πολλών παραθύρων και διαφορετικών ερμηνειών. Επίσης δεν διευκρινίζεται επί ποιου χρόνου θα υπολογίζεται το 
1/3 (θα είναι επί των συνολικών ωρών, ημερών, διαθέσιμων απογευμάτων;). Πολύ φοβάμαι ότι και εδώ δεν θα 
αλλάξει τίποτα από τη σημερινή νομολογία, δηλαδή θα δίνεται στον πατέρα ένα απόγευμα καθημερινής και δύο 
Σ/Κ τον μήνα για να περνάει με το παιδί του. Θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να καθοριστεί το 1/3 των ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 
ως χρόνος που πρέπει να δοθεί στον πατέρα αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Δεν ορίζεται διαμονή κα χρόνος 
επικοινωνίας χωρίς διανυκτέρευση, τα δίωρα-τρίωρα που παραχωρούνται σήμερα τις καθημερινές πιο πολύ 
αγχώνουν το παιδί και τον πατέρα και λιγότερο προσφέρουν κάτι στη μεταξύ τους σχέση. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:26 | Αλεξανδρα ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ. ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΦΑΙΜΑΞΗ. 
ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ. 
ΑΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ.Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον 
διαχειριστή. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:13 | Βλεπακη Α. Φέρτε ισότητα στην Ελλάδα. Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με 
εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς προάγουν τον πολιτισμό κ είναι υπερ των παιδιών 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:44 | Ο. Μαντάς Βαθιά προβληματικές διατάξεις. Συγχέεται η μέριμνα (που σύμφωνα με την 
παρούσα νομοθετική και νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την επιμέλεια, με 
αποτέλεσμα να επέρχεται κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής της. 
Καθιερώνονται τεκμήρια, όπως το δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός είναι αόριστα 
(ποιός είναι ο συνολικός χρόνος στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή στην 
προσπάθειά του να προβεί σε εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης που 
δικάζει. Το σημαντικότερο, οι διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, 
που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του 
γάμου. Αντίθετα, το παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις 
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ορέξεις…) γονέων που αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να 
εργαλειοποιούν το παιδί.Ακόμα, είναι χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο 
θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, 
μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση αμετάκλητη! 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:52 | Παναγιώτης Κατσικερός, Εφέτης ΑθηνώνΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ‘Αρθρο 1520 Α.Κ. : 
«Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και 
η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. [ Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, 
με φυσική παρουσία με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας, εφόσον, σε 
κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. ] ( 1 ) Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν 
την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος 
λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει 
μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511. [ 
Όταν συντρέχει περίπτωση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, ο άλλος γονέας ή κάθε 
ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη 
μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. ] ( 2 )»ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :( 1 ) ( το γ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών 
] αντικαθίσταται ως εξής : ) Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 2 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ :Με το άρθρο 1520 Α.Κ. δεν κατοχυρώνεται επαρκώς το τεκμήριο 1/3 ως ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας 
του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, καθόσον προβλέπεται πλήθος εξαιρέσεων με αόριστο περιεχόμενο 
(«συνθήκες διαβίωσης» του τέκνου, μη διατάραξη της «καθημερινότητάς» του, «εξαιρετικά σοβαροί» λόγοι, 
«κακή» ή «καταχρηστική» άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας), οι οποίες έχουν παγιωθεί νομολογιακά επί 
δεκαετίες, ως λόγοι για ποικίλους, χρονικούς και ποιοτικούς, περιορισμούς του δικαιώματος επικοινωνίας. 
Είναι ορθότερο να προβλεφθεί, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον δικαστικό περιορισμό του δικαιώματος 
επικοινωνίας, να ασκείται αυτή με τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως όταν αποδεικνύεται (με 
βάρος απόδειξης του έχοντα την επιμέλεια γονέα) κακοποίηση του τέκνου ή παραμέληση της διατροφής, 
φροντίδας, φύλαξης και διαπαιδαγώγησης αυτού από τον δικαιούχο γονέα (βλ. το υπ. αρ. 2079/2015 ψήφισμα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, που καλεί τα κράτη – μέλη, στην παρ. 5.5. : «να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους 
την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το χωρισμό, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην 
περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης του παιδιού ή της ενδοοικογενειακής βίας και ρυθμίζοντας τον 
χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών»). 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:05 | Αναστασια Σιδερη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ. 1) Στο 
νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα 
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με τον οποίο δεν διαμένει Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για ζήτημα μη οικονομικό . Πιο λογικό 
θα ήταν ένα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία 
Αν αφορά το συνολικό χρόνο είναι προφανώς ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄, διότι κανένας γονέας δεν 
μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες την ημέρα, ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά 
πρέπει να πάνε σχολείο, να μάθουν ξένες γλώσσες, να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές 
δραστηριότητες και βεβαίως να μη στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως σύντομα η 
διάταξη θα αποτελεί λογικό άτοπο. Η δε διάταξη ότι ο γονέας, με τον οποίο διαμένει το τέκνο, οφείλει να 
λογοδοτεί καθημερινώς, κρίνεται ανεφάρμοστη και παράνομη καθώς παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ περί 
ιδιωτικότητας (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Παιδιού).1). Στο νομοσχέδιο εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού, αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει, αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση, που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου, μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της, ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από 
τον οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού.Το νομοσχεδιο φαινεται να αγνοει τη φτώχεια 
που βιώνουν μητέρες και παιδιά λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης(άνεργες, χαμηλόμισθες, 
ανασφάλιστες), της υπερβολικής καθυστέρησης των δικαστικών αποφάσεων διατροφής και της μη εκτέλεσής τους 
(λόγω COVID ακόμα χειρότερα, τα δικαστήρια είναι κλειστά 1 χρόνο). Αλλά και της αδυναμίας πολλών μητέρων 
να προσφύγουν στη δικαιοσύνη λόγω οικονομικής δυσπραγίας ή ενδοοικογενειακής βίας. Το ζήτημα αυτό στην 
υπόλοιπη Ευρώπη είναι λυμένο εδώ και δεκαετίες. Είναι ο λόγος που δεν συνωστίζονται στα δικαστήρια λόγω 
συγκρουσιακών διαζυγίων και υπάρχει σχετική κοινωνική ειρήνη σε αυτό το θέμα. Όταν μιλάς για δημογραφική 
πολιτική, πρέπει να στηρίζεις έμπρακτα τις οικογένειες.2) Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προσκρούουν ευθέως σε 
διεθνείς συμβάσεις και, αν τυχόν ψηφιστεί, κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα, το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης!!!!!! 
Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 
έτη, τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις, όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του 
τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να 
επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει 
απαθής.Και η άποψη έγκριτου παιδοψυχιάτρου για το ίδιο θέμα:Τιμωρεί η πολιτεία τα παιδιά που καταγγέλλουν 
κακοποίηση;Από τον Γιώργο Νικολαΐδη, Ψυχίατρο και Διευθυντή Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Προ λίγων ημερών δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άσκηση της γονεϊκής μέριμνας, νομοσχέδιο που είναι περισσότερο γνωστό ως 
«συνεπιμέλεια» καθώς εισάγει για πρώτη φορά την υποχρεωτική συνεπιμέλεια των παιδιών των χωρισμένων 
γονιών καθιερώνοντας υποχρέωση διαμονής των ανηλίκων κατά τα 2/3 του χρόνου στον έναν και κατά το 1/3 του 
χρόνου στον άλλο γονέα τους. Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων ένθεν κακείθεν. Ωστόσο μια 
από τις ρυθμίσεις που εμπεριέχει μοιάζει να έχει ξεχωριστή σημασία. Το Άρθρο 13 του υπό διαβούλευση 
νομοσχεδίου, το οποίο αντικαθιστά το Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι «Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας» (δηλαδή τον διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 2/3-1/3) «είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι αν ο ένας 
γονέας έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά του παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική απόφαση να 
γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να αναιρεθεί ο κανόνας του «2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση θεωρείται 
όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα – στην πράξη «αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου. 
Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν. 
Μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, 
να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην 
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πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα 
πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:40 | Ιάσων Λασπας Δεν υπάρχει αλλαγή όταν υπάρχουν εκφράσεις όπως γονέας με τον 
οποίο τα τέκνα διαμένουν η δε διαμένουν. Δεν υπάρχει αλλαγή όταν δεν αναφέρονται διανυκτερεύσεις σαφώς 
στο τεκμηριο του 1/3. Δεν διευκρινίζεται τίποτα απολύτως. Πάλι οι δικαστές θα κάνουν αυτό που έκαναν τόσα 
χρονια γιατί δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι 40 χρονια έκαναν λαθος!!! Είναι λυπηρό που πονταραμε 
πραγματικα σε αυτον τον υπουργό και αυτή την κυβερνηση που μας άφησε ελπίδες εδώ και ένα χρονο.30 Μαρτίου 
2021, 16:16 | Απόστολος ΑσλανίδηςΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο 
η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν 
να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:00 | ΥΚ Ένα επικίνδυνο νομοσχέδιο που επιδιώκει τη σχετικοποίηση της ίδιας της γονικής 
μέριμνας. Η γονική μέριμνα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση αναγκαστικού δικαίου και δημόσιας τάξης, η 
οποία επιβάλλεται και ταυτόχρονα απονέμεται από το νόμο και στους δύο γονείς. Η γονική μέριμνα δεν αποτελεί 
διαιρετό μέγεθος, ώστε να μοιράζεται σε οποιοδήποτε ποσοστό. Δεν είναι δυνατόν να αφαιρείται παρά για πολύ 
σοβαρούς λόγους που προβλέπονται στον ΑΚ 1510 παρ. 2 και 3. Η επιμέλεια είναι ένα μέρος μόνο της γονικής 
μέριμνας, που περιλαμβάνει την ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών. Η επιμέλεια λόγω της καθημερινότητας 
δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού να ασκείται από κοινού, ιδίως όταν οι σχέσεις των γονέων είναι κακές 
ώστε να μπορούν να συνεργάζονται. Για αυτό και επικρατεί η ανάθεσή της, συναινετικά η δικαστικά, στον ένα 
μόνο γονέα. Η επικοινωνία με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια ρυθμίζεται είτε συναινετικά με έγγραφη 
συμφωνία των γονέων είτε δικαστικά, δηλαδή κατά περίπτωση, όπου το δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όψη τις όλες τις 
ιδιαιτερότητες. Όλα αυτά προβλέπονται ήδη στον ισχύοντα νόμο. ΟΙ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΥΕΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Το άρθρο αυτό θα είναι καταστροφικό. Να μην ψηφιστεί.  
 
30 Μαρτίου 2021, 16:52 | ΑλεξάνδραΑνακοίνωση της «Εναλλακτικής Παρέμβασης» για το σ/ν του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου» Το νομοσχέδιο αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου που φέρνει προς ψήφιση το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, με περιεχόμενο τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά γονέων που τελούν σε διάσταση 
ή έχουν λύσει τον γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσής τους, δεν συνιστά κάποια μείζονα «μεταρρύθμιση», όπως 
ισχυρίζεται ο Υπουργός, κάνοντας συγκρίσεις με την πραγματικά αναγκαία και προοδευτική μεταρρύθμιση του ν. 
1329/1983. Το επισπεύδον Υπουργείο Δικαιοσύνης διέρρεε όλο το προηγούμενο διάστημα μέσω πανομοιότυπου 
περιεχομένου δημοσιευμάτων την πρόθεση επιβολής με οριζόντιο τρόπο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, 
εισάγοντας την έννοια της γονεϊκής αποξένωσης (όρος αμφισβητούμενης επιστημονικής σημασίας και 
τεκμηρίωσης στην ψυχολογική επιστήμη) ως ενός από τα τεκμήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, με 
κατανομή του χρόνου που περνά το παιδί ισομερώς και στους δύο γονείς και με υποχρεωτική προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση. Το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου που ήδη τέθηκε σε διαβούλευση αποκλίνει από τις 
παραπάνω «διαρροές», προσπαθώντας προφανώς να συγκεράσει ένα «παρασκηνιακό παζάρεμα» με τους 
υπερασπιστές της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και την αποφυγή εξόφθαλμων ρυθμίσεων που αντιβαίνουν στη 
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η παράκαμψη της διαδικασίας Κωδίκων του Κανονισμού της 
Βουλής, η οποία επιτάσσει την υιοθέτηση ή μη (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης) του πορίσματος της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστήνεται προς τούτο τον σκοπό, οδήγησε ουσιαστικά στην άνευ συνοχής 
και τεκμηρίωσης παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του πορίσματος, με αποτέλεσμα το τελικό κείμενο 
του σχεδίου νόμου να πάσχει από ασυνέχειες και νομοτεχνικά προβλήματα. Ο δημόσιος λόγος και αντίλογος που 
αναπτύχθηκε σχετικά, δυναμιτίστηκε από το κενό της έλλειψης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, 
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που υπό κανονικές συνθήκες θα είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν με οργανωμένο και νηφάλιο τρόπο την οπτική 
και την κριτική τους στις προωθούμενες ρυθμίσεις. Αντ’ αυτού, με κυβερνητική ευθύνη δημιουργήθηκαν συνθήκες 
πόλωσης που κάθε άλλο παρά έχουν ως επίκεντρο, επίδικο και επιδιωκόμενο, το συμφέρον του παιδιού. Έτσι η 
επιχειρούμενη νομοθετική αλλαγή έχει λάβει τον χαρακτήρα ρεβανσισμού «πατέρων» έναντι δήθεν 
«προνομιούχων μέχρι σήμερα μητέρων», στο όνομα του συμφέροντος του παιδιού που παραμένει ως άλλοθι στο 
επίκεντρο μιας στρεβλά παρουσιαζόμενης ως «διαμάχης μεταξύ των δύο φύλων». Οι βασικές αλλαγές που εισάγει 
το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες: το συμφέρον του τέκνου (ά. 1511 του Αστικού Κώδικα) ορίζεται πλέον με βάση 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων ως προς αυτό («ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του… αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς»). Η γονική μέριμνα 
ασκείται «εξίσου» (α. 1513 ΑΚ). Καθιερώνεται «τεκμήριο επικοινωνίας» με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο στο ένα τρίτο του «συνολικού χρόνου» (α. 1520 ΑΚ). Η κακή άσκηση της επιμέλειας, οριζόμενη με πολύ 
ευρύ τρόπο, μπορεί να σημάνει την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον γονέα (α. 1532 ΑΚ). Οι διατάξεις αυτές 
είναι βαθύτατα προβληματικές. Συγχέουν την μέριμνα (που σύμφωνα με την παρούσα νομοθετική και 
νομολογιακή πρακτική ασκείται από αμφότερους τους γονείς) με την επιμέλεια, με αποτέλεσμα να επέρχεται 
κίνδυνος απώλειας της μέριμνας στο όνομα δήθεν της ισότιμης άσκησής της. Καθιερώνουν τεκμήρια, όπως το 
δικαίωμα επικοινωνίας κατά το ένα τρίτο του χρόνου, που αφενός είναι αόριστα (ποιός είναι ο συνολικός χρόνος 
στη ζωή ενός παιδιού;), αφετέρου θα «δέσουν τα χέρια» του δικαστή στην προσπάθειά του να προβεί σε 
εξατομικευμένη κρίση ανάλογα με τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης που δικάζει. Το σημαντικότερο, οι 
διατάξεις αυτές πλήττουν την παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, που θα έπρεπε να είναι 
κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του γάμου. Αντίθετα, το 
παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις ορέξεις…) γονέων που 
αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να εργαλειοποιούν το παιδί. Είναι 
χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το νομοσχέδιο θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας 
ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση 
αμετάκλητη! Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα που ζητούν απαντήσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις και 
που θα βοηθούσαν τόσο στην ομαλή οικογενειακή ζωή των ζευγαριών, ετερόφυλων και ομόφυλων, όσο και στην 
ζωή των παιδιών που οι γονείς τους ζουν σε διάσταση. Αλήθεια: Τι πράττει η Κυβέρνηση για να υποστηρίξει το 
εισόδημα των γονέων και μονογονέων για να μπορούν να μεγαλώνουν αξιοπρεπώς το παιδί τους; Πώς ενισχύει 
τις κοινωνικές υπηρεσίες που καλούνται αν και υποστελεχωμένες να ανταποκριθούν στις παραγγελίες των 
εισαγγελέων ανηλίκων για την καταλληλότητα του περιβάλλοντος όπου διαβιούν τα παιδιά; Πώς αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα εκτέλεσης των αποφάσεων, κυρίως ως προς τις περί καταβολής διατροφής διατάξεις τους; Ποια 
πρωτοβουλία λαμβάνει για να ρυθμίσει τη σχέση του παιδιού με τον μη βιολογικό γονέα του στις μη 
ετεροκανονικές οικογένειες; Πώς υποστηρίζει τους δικαστές στο έργο τους, όταν καλούνται να εκδικάσουν 
υποθέσεις οικογενειακής φύσης; Αντί να επικεντρωθεί η Κυβέρνηση λοιπόν στις παραπάνω διαγνωσμένες 
ανάγκες, εισάγει «τιμωρητικές» διατάξεις για τους γονείς που είτε δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος 
επικοινωνίας, δεν καταβάλλουν υπαιτίως τη διατροφή του τέκνου ή δεν διασφαλίζουν την καλή σχέση του παιδιού 
με τους συγγενείς του έτερου γονέα. Προφανώς τέτοιες συμπεριφορές απαντώνται και έχουν κατά τεκμήριο 
αρνητική επίπτωση στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Είναι όμως η απάντηση σε αυτό, η απώλεια της γονικής 
μέριμνας, δηλαδή το να καταστεί ένα παιδί «ορφανό»; Προφανώς επιλέγει η κυβέρνηση να δαπανήσει χρήματα 
στους συμβούλους/στις εταιρείες συμβούλων που θα αναλάβουν την επιμόρφωση των δικαστών, παρά στην 
ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για να υποστηρίζουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο. Ο διακηρυγμένος 
σκοπός της επίτευξης της ισότητας των δύο φύλων και της εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων σε σχέση με την 
κατασκευή των ρόλων και την άσκηση των καθηκόντων τους ως γονέων, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί «εν κενώ» 
και με μία νομοθετική μεταρρύθμιση, όσο παιδευτικό χαρακτήρα και εάν έχει ένα νομοθέτημα. Η μειονεκτική 
θέση των γυναικών από άποψη εισοδήματος, αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του 
καθημερινού σεξισμού και της κακοποιητικής βίας, είναι μια πραγματικότητα που οι διατάξεις του νομοσχεδίου 
θα την επιτείνουν προς το χειρότερο. Πώς θα αποτραπεί, για παράδειγμα, η εργαλειοποίηση της πρόβλεψης για 
υποχρεωτική συναπόφαση (ή προηγούμενη ενημέρωση για κάθε καθημερινό ζήτημα) από τον θύτη 
ενδοοικογενειακής βίας (και μάλιστα ψυχολογικής για την οποία δεν θα υποβληθεί ποτέ μήνυση); Από τα 
παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των σχέσεων του τέκνου με τους εν διαστάσει γονείς δεν είναι απλό, 
ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί «οριζόντια», με εισαγωγή τεκμηρίων ή «υποχρεωτικά». Η εξατομικευμένη δικαστική 
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κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων δικαστών, τους οποίους θα συνεπικουρούν 
ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος τρόπος για να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του παιδιού, 
αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των γονέων του. Εν κατακλείδει: 
– Η «υποχρεωτική συνεπιμέλεια» δεν προωθείται τελικά από το νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση. Τα 
πρόσθετα όμως «περιθώρια» που δίνονται για συναπόφαση και υποχρέωση ενίσχυσης της σχέσης του έτερου 
γονέα με το παιδί (επί ποινή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας), καθώς και η ασαφής αναφορά στην «εξίσου» 
άσκηση της γονικής μέριμνας, θα εντείνουν τις αντιδικίες σε βάρος των παιδιών. 
– Η πρόβλεψη δυνατότητας παραπομπής σε διαμεσολάβηση με δικαστική απόφαση, υποβάλλει τους γονείς σε 
περαιτέρω κόστη. Από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι/ες στον θεσμό της υποχρεωτικής (δια νόμου ή δια δικαστικής 
απόφασης) διαμεσολάβησης, η οποία συνιστά απεμπόληση του καθήκοντος δικαστικής προστασίας, 
ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης και επιβάρυνσης των διαδίκων. Εξυπηρετεί μόνο την αδυναμία στελέχωσης των 
δικαστηρίων και τη δυνατότητα επαγγελματικής ψευτοαποκατάστασης μερικών χειμαζόμενων από την κρίση και 
τη μείωση της ύλης δικηγόρων. Θα αποτύχει όπως και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, αυτή τη φορά όμως 
σε βάρος των παιδιών. – Η προϋπόθεση αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα 
προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται 
τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (θυμίζουμε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως 
θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το παιδί ενώπιον του οποίου ασκείται ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την 
πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη 
και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν το Υπουργείο την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι 
που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού. – Οποιαδήποτε αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου προκειμένου να είναι 
αποτελεσματική, σύγχρονη και συμπεριληπτική απαιτεί γενικότερη στήριξη της μητρότητας, της γονεϊκότητας, των 
παιδιών, άρση των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο γάμο και την τεκνοθεσία, αναγνώριση διαφορετικών 
μοντέλων οικογένειας πέραν του πυρηνικού. Απαιτεί προνοιακές πολιτικές και ενίσχυση γονέων και παιδιών από 
δημόσιους φορείς, χωρίς την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων. – Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ 
των χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα 
προωθεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και άρα μεταξύ των φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί 
παραβλέπει την πραγματικότητα των υπαρχουσών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η 
γυναίκα βιώνει τρομακτικές ανισότητες, καταπιέσεις, διακρίσεις και επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής 
αναπαραγωγής (οικιακή εργασία, φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων κλπ). – Η εξατομικευμένη κρίση με την αρωγή 
κοινωνικών υπηρεσιών και την θεσμοθέτηση εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ρύθμιση των οικογενειακών διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού. Η Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή ζητάει να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου, να 
ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση η διαδικασία των Κωδίκων και να υιοθετηθεί η παιδοκεντρική αντίληψη στα υπό 
ρύθμιση ζητήματα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:36 | ΚΟΚΟΛΗΣ Κωνσταντίνος «Άρθρο 1520 . Προσωπική επικοινωνία (1. Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με 
αυτό….) Ο γονέας έχει φροντίδα, ανατροφή, επιμέλεια. Πρέπει να αλλάξει ο τίτλος του άρθρου σε χρόνο 
επιμέλειας. Δεν μπορεί να έχει ο γονέας τα παιδιά του 120 ημέρες τουλάχιστον τον χρόνο και αυτό να το 
αποκαλούμε επικοινωνία. Εκτός εάν νοείται από τον νομοθέτη ότι ο γονέας με τον οποίο συνήθως μένει το παιδί, 
αυτομάτως θα ασκεί κατά αποκλειστικότητα την επιμέλεια. Αυτό όμως δεν θα άλλαζε τίποτε σε σχέση με την 
σημερινή κατάσταση, στην οποία χρησιμοποιούνται τα παιδιά ως εργαλεία, από τον γονέα που ασκεί κατά 
αποκλειστικότητα την επιμέλεια. Όχι λοιπόν Προσωπική επικοινωνία ως τίτλος του άρθρου αλλά «Χρόνος 
επιμέλειας-φροντίδας». Επιπλέον ο χρόνος της επιμέλειας-φροντίδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/3. Και ως 
καθημερινότητα του τέκνου και συνθήκες διαβίωσης να νοούνται οι συνθήκες που υπήρχαν έως την διάσπαση 
της κοινής συμβίωσης και όχι αυτές που τεχνηέντως δημιουργούνται μετά το διαζύγιο για να δυσχεράνουν την 
επαφή του ενός γονέα με τα παιδιά του και για να διεκδικηθούν υπέρογκες διατροφές.30 Μαρτίου 2021, 15:20 | 
ΕλΑν και στόχος του νομοθέτη, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης επαφής του 
τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας,δηλαδή σε πλήρη και 
ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Η ρύθμιση αντιστρατεύεται πλήρως την αιτιολογία 
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της. Πρέπει να απαλειφθεί. Επίσης δυσχεραίνεται βαρύτατα η απομάκρυνση του παιδιού από έναν γονέα που το 
κακοποιεί, εφόσον απαιτείται για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. Το Νομοσχέδιο εξαρτά την προστασία του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης 
πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Επίσης παρατηρείται η ανεπίτρεπτη αντίφαση 
για τον κακοποιητικό γονέα να απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική 
μέριμνα,ενώ για το γονέα που κατηγορείται για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου 
να αρκεί η πιθανολόγηση. 
Καταλύεται η προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, 
η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες 
στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας» και καταστρατηγείται ο σκοπός των 
διατάξεων της Κωνσταντινούπολης. Ως προς την προσωπική επικοινωνία, με βάση και τα παραπάνω, 
δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή 
χρονική διάρκεια. Η εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας,παραγνωρίζει τις δυσχέρειες 
εφαρμογής της στην πράξη και αντιβαίνει έτσι στο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να 
εξετάζεται από το δικαστή εξατομικευμένα, αφού λάβει υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της 
υπόθεσης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:12 | Σταματίνα Αυγερινού Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του 
συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο 
συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ 
εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται 
κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας 
του, ο άλλοςγονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το 
δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:50 | Πέτρος Σκ.το νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον 
οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού 
τεκμηρίου για ζήτημα μη οικονομικό . Πιο λογικό θα ήταν ένα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην 
επικοινωνία Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το ζήτημα του ‘’ χρόνου’’ Εάν δεν αναφέρεται στο 
συνολικό ελεύθερο χρόνο αλλά αναφορά το συνολικό χρόνο ( δηλαδή το 24ωρο )τότε είναι προφανώς ρύθμιση 
ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες 
την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο να μάθουν ξένες 
γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές δραστηριότητες και βεβαίως να μη στερηθούν τον 
ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη αποτελεί λογικό άτοπο.  Πρόβλημα θα αποτελέσει αν 
κάποιος ερμηνεύσει την διάταξη ως υποχρεωτική εναλλασσόμενη κατοικία ή επιχειρεί να αθροίζει οκτώ ώρες 
ημερησίως και να απαιτεί επικοινωνία σε όλα τα σαββατοκύριακα η το σύνολο του ελεύθερου χρόνου των 
διακοπών, κάτι που όμως θα υποβαθμίζει τον άλλο γονέα σε απλό διεκπεραιωτή της καθημερινότητας και θα 
αποστερούσε το δικό του δικαίωμα επικοινωνίας.Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν με την ρύθμιση 
κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων και καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσματα από τα 
επιδιωκόμενα . Αντιθέτως ένας εξειδικευμένος οικογενειακός δικαστής πλαισιωμένος από κοινωνικές υπηρεσίες 
θα είχε τα εχέγγυα να ορίζει την ευρύτερη δυνατή επικοινωνία με βάση τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά κάθε 
οικογένειας. 
30 Μαρτίου 2021, 15:33 | Μαρίνα Παναγιωτοπούλου Εισάγεται αυθαιρέτως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του 
χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να 
προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο 
είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως 
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αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η 
αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:13 | Μ. ΖΙΑΚΑ Σαν γυναίκα, μητέρα και γιαγιά σας παρακαλώ πολύ και τον πρωθυπουργό 
Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κύριο Τσιάρα και όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης θα πρέπει να ακούσουν τις απόψεις της Επιτροπής Ισότητας για την πιθανή ψήφιση 
Νομοσχεδίου για Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικό Χρόνο Επικοινωνίας όπου θα ακυρώνει το 
συμφέρον του παιδιού και θα προωθεί μόνο το συμφέρον του πατέρα. Ελπίζω η κυβέρνηση να μην υποκύψει στις 
ακραίες φωνές των «Ενεργών Μπαμπάδων» και άλλα «Λόμπι Ανδρών» που έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ για δήθεν 
γονεική αποξένωση και εκφράζουν απειλητικές και πολεμικές κραυγές εναντίον των γυναικών και μανάδων. Σε 
καμιά χώρα του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει «Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια» και «Υποχρεωτικός Χρόνος 
Επικοινωνίας όταν διαφωνούν οι γονείς. Υπάρχει μόνο το Συμφέρον των παιδιών και των εγγονών μας! 
30 Μαρτίου 2021, 15:44 | Δανάη Γιαννούλη Κύριε Υπουργέ είμαι ένας παππούς που βλέπει το εγγόνι του όποτε 
μπορέσει να το φέρει ο γιός μου, από τα δύο Σαββατοκύριακα που το παίρνει. Σας παρακαλώ δώστε ίσο χρόνο 
και στους δύο γονείς. Είμαστε κρίμα εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Καλή δύναμη. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:35 | Εφη Αργυράκη Δεληγιωργη Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία 1.Οι 
γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:32 | Ελπίδα 50% του χρόνου και στους δύο γονείς. Ο ρόλος και των δύο είναι πολύ 
σημαντικός για τα παιδιά. 
30 Μαρτίου 2021, 15:55 | Ελένη Η εξατομικευμένη δικαστική κρίση, με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και 
εξειδικευμένων δικαστών, τους οποίους θα συνεπικουρούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ο μόνος 
τρόπος για να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του παιδιού, αλλά και η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των 
γονέων του. Η πρόβλεψη δυνατότητας παραπομπής σε διαμεσολάβηση με δικαστική απόφαση, υποβάλλει τους 
γονείς σε περαιτέρω κόστη. Από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι/ες στον θεσμό της υποχρεωτικής (δια νόμου ή δια 
δικαστικής απόφασης) διαμεσολάβησης, η οποία συνιστά απεμπόληση του καθήκοντος δικαστικής προστασίας, 
ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης και επιβάρυνσης των διαδίκων. Εξυπηρετεί μόνο την αδυναμία στελέχωσης των 
δικαστηρίων και τη δυνατότητα επαγγελματικής ψευτοαποκατάστασης μερικών χειμαζόμενων από την κρίση και 
τη μείωση της ύλης δικηγόρων. Θα αποτύχει όπως και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, αυτή τη φορά όμως 
σε βάρος των παιδιών. Η προϋπόθεση αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα 
προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται 
τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας αγνοεί την πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών διαδικασιών 
που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν το Υπουργείο 
την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. 
Οποιαδήποτε αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου προκειμένου να είναι αποτελεσματική, σύγχρονη και 
συμπεριληπτική απαιτεί γενικότερη στήριξη της μητρότητας, της γονεϊκότητας, των παιδιών, άρση των διακρίσεων 
κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στο γάμο και την τεκνοθεσία, αναγνώριση διαφορετικών μοντέλων οικογένειας πέραν 
του πυρηνικού. Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη ισότητας των φύλων για 
το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα προωθεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και άρα μεταξύ των 
φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί παραβλέπει την πραγματικότητα των υπαρχουσών οικονομικών 
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και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η γυναίκα βιώνει τρομακτικές ανισότητες, καταπιέσεις, διακρίσεις και 
επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής (οικιακή εργασία, φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων κλπ). 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:48 | Ιωάννης ΑζέληςΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:08 | Άννα Στριφτού Σαν θεία που είμαι και μίας και μου επιτρέπεται να γράψω την άποψη 
μου, δηλώνω πως ενώ φαίνεται να γίνεται μια αλλαγή, στην πραγματικότητα όλες οι παράμετροι μένουν σταθερά 
οι ίδιοι. Τί θέλω να πω? Ποιός θα έχει το 1/3? Ποιός τα 2/3? Με ποιο γνώμονα θα παίρνει την απόφαση ο δικαστής? 
Ποιοί παράγοντες είναι αυτοί που θα καθορίσουν την δίκαιη απόφαση? Δηλαδή απ’ότι καταλαβαίνει κανείς, ο 
λαός μας καλά τα λέει: «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» Κρίμα! 
Πρέπει να σεβαστούμε τα παιδιά, τα παιδιά όλου του κόσμου και να ψηφιστεί το περιβόητο νομοσχέδιο 
ξεκινώντας με 50-50 και για τους δύο γονείς. Ευχαριστώ! 
30 Μαρτίου 2021, 15:04 | Παναγιώτα Αρχικά, ποια είναι η βάση υπολογισμού για τον χρόνο επικοινωνίας, θα 
υπολογίζεται βάσει του συνολικού χρόνου του τέκνου ή μόνο του ελεύθερο χρόνου αυτού. Πρόκειται για ένα 
κρίσιμο θέμα το οποίο απαιτείται αφενός να διευκρινιστεί από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, αφετέρου να 
διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να εξυπηρετείται πραγματικά το καλύτερο δυνατό συμφέρον του τέκνου. Δεν 
είναι δυνατόν να τίθεται εκ των προτέρων ένας ποσοτικός προσδιορισμός του χρόνου επικοινωνίας, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη κάθε φορά σχέση γονέα και τέκνου, με αποτέλεσμα μετά το διαζύγιο το τέκνο 
να καλείται να περάσει με τον γονέα πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι περνούσε πριν το διαζύγιο των γονέων του. 
Δεύτερον, η διάταξη παρουσιάζεται προβληματική και ως προς τον ορισμό του αμετάκλητου μιας δικαστικής 
απόφασης προκειμένου να περιοριστεί η επικοινωνία ενός γονέα με το τέκνο του. Λαμβάνοντας υπόψη την 
μακρόχρονη καθυστέρηση στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων, είναι πιθανόν το τέκνο να αναγκαστεί σε 
επικοινωνία με τον κακοποιητικό γονέα του καθ’ όλη τη διάρκεια σχεδόν της ανήλικης ζωής του. Και εδώ έρχεται 
το εξής παράδοξο: η οριστική ή τελεσίδικη μόνο δικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία είναι αρκετή για 
την αφαίρεση της γονικής μέριμνας (όπως ορίζεται από πρότερο άρθρου του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου) 
ωστόσο κρίνεται ως ανεπαρκής για την διακοπή της επικοινωνίας τέκνου-γονέα. Συνολικά, το νομοσχέδιο 
υποπίπτει σε αντιφάσεις, παραβλέπει τη διάκριση γονικής μέριμνας και επιμέλειας, συγχέοντας τις δύο έννοιες, 
και παρουσιάζει σημαντικές νομικές ελλείψεις και αστοχίες. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:49 | Γιώργος Λιαρας Κλαίω πραγματικά που ενώ πιστέψαμε στην καθιέρωση της 
συνεπιμελειας, βλέπουμε εγώ και όλοι οι πολίτες, να κατεβαίνει στη δημόσια διαβούλευση ως 1/3. Δηλαδή πάλι 
θα εξακολουθούν οι δικαστές να επιλέγουν που θα δίνουν τα 2/3!!!! Πού άραγε? Κατάντια! Από τη μία μιλάμε για 
ισότητα και από την άλλη κάνουμε διακρίσεις. Και μη βγει κανείς και μιλήσει δήθεν για το συμφέρον του παιδιού… 
Όλοι γνωρίζουμε πως όλες οι επιστημονικές έρευνες και μελέτες, από όλες τις επιστημονικές κοινότητες δείχνουν 
πως τα παιδιά που μεγαλώνουν εξίσου ισόχρονα, με εναλλασσόμενη κατοικία και ίση καθημερινότητα, 
μεγαλώνουν σε μία φυσιολογικότητα και με ισορροπημένο χαρακτήρα. Κύριοι, κύριοι 50-50 ! Καμιά έκπτωση σε 
αυτό, ως βάση. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:08 | Βασίλης Αδριανουπολίτης Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία. 1.Οι 
γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
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οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:39 | Χρήστος προφανώς ενοχλείστε από τον όρο συνεπιμέλεια. Είναι απλό να 
αντικατασταθεί σε καθημερινή και ελεύθερη φυσική επικοινωνία με το τέκνο !!! Εφόσον μιλάμε για γονείς που 
δεν είναι εκδικητικοί και πράττουν για το συμφέρον του παιδιού, είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ! Τέλος με τις 4 μέρες το μήνα, 
τέλος με τα 4ωρα μια μέρα τη βδομάδα! ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕ 
ΓΟΝΕΑ ΤΟΥΣ ! 
30 Μαρτίου 2021, 14:16 | Μαρίνα ΓαρμπήΘα υπάρχει δηλαδή κακοποιητικος γονεας ο οποιος δεν εχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα και θα μπορεί να εχει επικοινωνια στο 1/3 του χρονου του παιδιου. Και ο αλλος γονεας 
ενω ξερει οτι γίνεται κακοποιηση θα υποχρεούται να προωθεί και να διευκολυνει αυτη την επικοινωνια σε 
καθημερινή βάση; γνωρίζετε ποσα χρονια κανουν να τελεσιδικησουν τα ελληνικα δικαστήρια; δηλαδη να 
καταστραφει ολοσχερως η ψυχη του παιδιου. Ντροπή 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:06 | Γιωργος Π .Εμεις οι παππουδες απο τη μερια του πατερα γιατι να ειμαστε μονιμως τα 
θυματα? Πρεπει να δλδ να καναμε κορη για να χαιρομαστε τα εγγονια μας? Οι γονεις απεναντι στο παιδι ειναι 
ΙΣΟΙ. Επιτελους καταλαβαιτε το. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:52 | I.T.Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε 
βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο, 
αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και 
βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή 
γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. 
30 Μαρτίου 2021, 14:24 | Στρατος ΓαλανακηςΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΛΩΝΟΥΝ. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ 
ΓΟΝΕΙΣ ΕΣΕΙΣ? ΠΑΛΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ? ΠΑΛΙ ΝΑ ΠΛΗΓΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ?? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50 ΩΣ ΠΡΩΤΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ. 
30 Μαρτίου 2021, 14:58 | Λιάνα Σάλτα Τα εγγόνια μας έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς κύριε Υπουργέ. Δώστε 
1/2 χρόνο στον κάθε γονέα και όποιος θέλει να το διαφοροποιήσει να το κάνει. Είναι πραγματικά ψυχοφθόρο να 
βλέπω τον εγγονό μου να κλαίει κάθε φορά που φεύγει από τον γιό μου για να επιστρέψει στη μητέρα του? Αν 
παραμείνει έτσι στο 1/3 ο ένας και στα 2/3 ο άλλος, μου εγγυάται κανείς ότι ο γιός μου θα πάρει τα 2/3??Φυσικά 
όχι, επειδή οι μέχρι τώρα δικαστικές αποφάσεις ήταν υπέρ της μητέρας, στην ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΖΥΓΊΩΝ! 50%-
50% τίποτα λιγότερο! 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:28 | Δημήτρης Νανόπουλος Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανατροφή και των δύο γονέων 
τους εξίσου. Όπως κατά τη διάρκεια του γάμου, έτσι και μετά από το διαζύγιο των γονέων τους πρέπει να 
μεγαλώνουν εξίσου και από τους δύο. Το 1/3 κ.υπουργε είναι ψίχουλα, όταν γνωρίζετε πως το 50%-50% είναι το 
βέλτιστο για την ανατροφή των παιδιών και το ιδανικό κτίσιμο του χαρακτήρα τους. Ξεκινήστε με το 1/2 , αυτό να 
είναι η αφετηρία. Είναι το δίκαιο! 
30 Μαρτίου 2021, 14:48 | Μαρινα Θέμα πρώτο: Μεταρρύθμιση. Τι λέει το λεξικό Τριανταφυλλίδη για τον όρο; 
Απάντηση: Η εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων ή μεθόδων σε ένα σύνολο, σε έναν θεσμό, επιδιώκοντας 
αλλαγή προς το καλύτερο. Παραδείγματος χάριν η γλωσσική μεταρρύθμιση από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 
Τι λέει ο κ. Τσιάρας, ο υπουργός δικαιοσύνης; Ότι η μεταρρύθμιση είναι η αλλοίωση ενός ολόκληρου νομοθετικού 
έργου με επιτυχία 40 ετών. Κρατάμε ότι αλλοιώνεται τμήμα συνόλου μεταρρύθμισης. Έτσι καταρρέει η αρχική 
μεταρρύθμιση. Συνεπώς, έχουμε αντιμεταρρύθμιση, στην οποία όσοι και όσες αντιπαρατίθενται δεν στρέφονται 
εναντίον της εξέλιξης, αλλά της οπισθοδρόμησης σε χρόνια και νοοτροπίες πριν την αρχική μεταρρύθμιση. Θέμα 



3839 
 

δεύτερο: Το νομοσχέδιο ενδιαφέρεται για το παιδί. Η αλήθεια κρύβεται στις απαντήσεις που μας δίνει η πολιτική 
οικονομία. Το νομοσχέδιο υπόσχεται οικονομικές προσδοκίες σε διάφορες ειδικότητες πτυχιούχων 
επαγγελματιών, ακόμα και σε μέσα ενημέρωσης που μόλις εγκαινίασαν μια νέα οικονομική πίτα, διότι συστήνεται 
ένας νέος οικονομικός τομέας, αυτός της ιδιωτικής δικαιοσύνης. Καλλιεργεί προσδοκίες σε υπόχρεους και 
υπόχρεες διατροφής, που δεν τους υπόσχεται μεν κέρδος, αλλά μείωση των «εξόδων» για το παιδί τους λόγω 
μείωσης της διατροφής με την αλλαγή χρόνων επικοινωνίας. Κρατάμε, συνεπώς, ότι η επικείμενη νομοθέτηση όχι 
μόνο ως πρόσχημα το παιδί. Εδώ ας κρατήσουμε και μία ακόμα σημείωση. Η γενεαλογία της οπτικής του παιδιού 
ως αποκτήματος, που πρέπει να κατέχεται ή να διαιρείται ως εν δυνάμει οικονομική μονάδα ανάγεται στον 
Μεσαίωνα και είναι κάτι που δεν άλλαξε ο καπιταλισμός, αλλά σε μορφές του, όπως η σημερινή, το επιδείνωσε 
κιόλας. Θέμα τρίτο: Συνεπιμέλεια. Η λέξη έχει εντελώς διαφορετικό νόημα και κυρίως περιεχόμενο, όταν 
διατυπώνεται στο πολιτικό περιβάλλον των σκανδιναβικών χωρών ή σε όσες χώρες του δυτικού κόσμου διαθέτουν 
τις ίδιες προϋποθέσεις. Έχει εκ διαμέτρου αντίθετο και αρνητικό περιεχόμενο όταν τη διατυπώνει κανείς στο 
πολιτικό περιβάλλον αφενός των ΗΠΑ ή της Αγγλίας των Ρήγκαν και Θάτσερ τότε που ανασυντασσόταν ο 
λαϊκιστικός ευαγγελικός νεοπουριτανισμός συσκευασμένος στο ιδεολόγημα της Νέας Δεξιάς, σε συνύπαρξη με 
τον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό τη δεκαετία του ’80 ή όταν επαναθερμάνθηκε με τον πρόσφατο τραμπισμό. 
Είναι ακόμα χειρότερο, όμως, όταν διατυπώνεται σε αρνητικότερο κακέκτυπο του προαναφερθέντος αρνητικού , 
δηλαδή ως παράγωγο της οικονομικής κρίσης του ακροδεξιού λαϊκισμού και εκφασισμού ή της μεταμοντέρνας 
του μετάλλαξης του «σοβαρού» φασισμού σε χώρες όπως ή Ιταλία του Σαλβίνι, η Πορτογαλία και η Ισπανία 
κομμάτων όπως το ΒΟΞ ή η Γαλλία της Λεπέν. Η ιστορία μας ομολογεί ότι η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η 
θετική συνεπιμέλεια (ας ονομάσουμε έτσι το σκανδιναβικό μοντέλο) είναι συναινετική και προϋποθέτει δεδομένη 
παιδεία γενική, αλλά και ειδική για την έμφυλη ισότητα, ελάχιστη οικονομική άνεση, αλλά και ανεξαρτησία ακόμα 
και των χαμηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών, ύπαρξη κοινωνικών δομών υποστήριξης , φροντίδας και 
ελέγχου για τα ζευγάρια πριν το γάμο, μετά το γάμο και την απόκτηση παιδιών στη μετά το διαζύγιο οικογένεια. 
Τέλος, την ύπαρξη οικογενειακών δικαστηρίων με την συνύπαρξη ειδικών συμβούλων επιστημόνων του Δημοσίου 
, που συνδράμουν το δικαστικό προσωπικό για ad hoc αποφάσεις ανά παιδί και δευτερευόντως για τους γονείς 
τους. Θέμα τέταρτο: η προπαγάνδα της νομοθέτησης (βλέπε –κατά τη γνώμη μου- αντιγραφή των μεθόδων των 
μνημονίων). Για να περάσει η αντιμεταρρύθμιση, που μας απασχολεί, κατασκευάστηκε δήθεν επιστήμη και το 
γλωσσάριό της (βλέπε γονική αποξένωση και όλα τα παράγωγα, ψευτοέρευνες κλπ). Υπάρχει πολιτική διγλωσσία 
και διπλή πρακτική από κοινοβουλευτικά κόμματα ή παντελής απουσία μέχρι σήμερα άλλων, υπάρχουν όμως και 
εξαιρέσεις. Ακολουθείται η μονομερής υπέρ του λόμπυ Τσιάρα, αντιδημοσιογραφική, αντιδεοντολογική, 
επικοινωνιακή κάλυψη του θέματος σε όλα τα καθιερωμένα, συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έτσι, δημιουργείται 
ένα μονομερώς πληροφορημένο κοινό, απληροφόρητο στην ουσία για το διακύβευμα της τυχόν νομοθέτησης. Για 
τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της χρήσης των ετεροσυμπτωτικών δημοφιλών προσωπικοτήτων. 
Αξιοποιούνται για την πρόθεση και την προώθηση της νομοθέτησης γλωσσικά τάγματα εφόδου. Ευτυχώς, λόγω 
καραντίνας δραστηριοποιούνται οργανωμένα και συστηματικά στους δρόμους, αναρτώντας παραπιστικά πανό –
δε ξέρω αν θυμάται κανένας ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή , πριν «νομιμοποιηθεί» στον κοινωνικό διάλογο -
, στο διαδίκτυο τραμπουκίζοντας οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω γιατί κανείς 
δεν θυμάται ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή. Τέλος, υπάρχει μια ασύλληπτη διαφορά πόρων που έχουν 
επενδυθεί υπέρ αυτής της νομοθέτησης τόσο από ιδιωτικούς φορείς , όσο και από δημόσιους, γεγονός 
απαράδεκτο. Τα τελευταία παραδείγματα που εκδιπλώθηκαν εν όψει της αναφοράς του θέματος στη Βουλή είναι 
τα ακόλουθα: • Ιδιωτική εταιρία διαχείρισης διαφημιστικών χώρων σε δημόσιους χώρους , που παρέχει δωρεάν 
χορηγικά προβολή καμπάνιας για την αντιδραστική νομοθέτηση. Εδώ, μιας και μιλάμε για το ενδιαφέρον μας για 
τα παιδιά, ας θυμίσουμε ότι η εν λόγω εταιρία είναι μετασχηματισμός προηγούμενης, που είχε καταδικαστεί 
αμετάκλητα ως υπαίτια για την πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων με νεκρούς νέους οδηγούς, ενώ μία  από τις 
σημερινές δραστηριότητές της είναι η συμμετοχή της σε νόμιμα καταστήματα τζόγου –μικρά καζίνο, που 
υπάρχουν πλέον σε αναρίθμητες γειτονιές στην Ελλάδα. • Εταιρία μεταφορών που ελέγχει το κράτος, η ΟΣΥ ΑΕ, 
που ανήκει στον επίσης κρατικά ελεγχόμενο ΟΑΣΑ και είναι χορηγός παρόμοιας καμπάνιας σε συνεργασία με 
ιδιωτικό φορέα που προωθεί την νομοθέτηση της δήθεν συνεπιμέλειας. Θυμίζω ότι μόλις πέρσι , πάλι εταιρία 
μεταφορών κρατικά ελεγχόμενη είχε συνεργαστεί με ιδιωτικό φορέα χορηγικά για να προωθήσει την απαγόρευση 
της νομοθέτησης των αμβλώσεων . Κρατάμε ότι σε αυτό το εντελώς άνισο επικοινωνιακό επίπεδο, για το οποίο 
υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αγωνίζονται δημοκρατικοί άνθρωποι της κοινωνίας, επιστήμονες και 
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επιστημόνισσες, συλλογικότητες , φορείς, φεμινιστές και φεμινίστριες, κοινωνίστριες και κοινωνιστές να 
καταγραφεί και η δική τους άποψη ή και να υπερισχύσει, όπως θα μπορούσε να γίνει σε ένα πραγματικά 
δημοκρατικό περιβάλλον. Προσωπικά δίνω θερμά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα πρόσωπα. Συμπερασματικά… Το 
νομοσχέδιο δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά αντιμεταρρύθμιση. Νομοθετείται σε ένα πλαίσιο κατασκευασμένο και 
ένα πλαστό επικοινωνιακό περιβάλλον, ακριβώς επειδή έχει να εξυπηρετήσει αντιμεταρρύθμιση. Πρόκειται για 
ένα μη επικοινωνιακό, αλλά βαθιά πολιτικό γεγονός, που θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και 
δυσβάσταχτες επιπτώσεις στις ενδοοικογενειακές σχέσεις εντός και μετά το γάμο , με χρονικό βάθος. Αποτελεί 
ουσία οικονομικό γεγονός, που στηρίζεται στον κοινωνικό αυτοματισμό για να ικανοποιήσει προεκλογικά 
συγκεκριμένες επαγγελματικές στρωματώσεις , από την τσέπη όμως συμπολιτών τους και όχι του υπόχρεου 
κράτους. Στόχος του είναι να αποσύρει τη λογική, δικαστική κρίση για κάθε παιδί και τους γονείς του ξεχωριστά, 
διότι κρίθηκε ότι είναι εμπόδιο για τα παραπάνω συμφέροντα, αναιρώντας την μόνη προστασία που είχε ο/η 
γονέας μετά το διαζύγιο σε ένα οικονομικά άδικο και κακοποιητικό και ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, 
θέλω να προσθέσω και να ρωτήσω πότε συζητάμε με αναχρονιστικούς όρους στην Ελλάδα αυτό το θέμα. 
Απάντηση: όταν την ίδια στιγμή στην ΕΕ, που ούτε τον σοσιασλισμό ούτε τον κοινωνισμό διακονεί, η αρμόδια 
επιτροπή για την ισότητα των φύλων αύριο (25η μαρτίου) συνεδριάζει για δεύτερη από τις τρεις φορές που θα 
χρειαστούν για να στείλει κείμενο –απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο , που θα προβλέπει νέα δεδομένα για την 
ειδική μέριμνα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στο συντροφικό, συζυγικό και μετασυζυγικό βίο με αλλαγή 
του καθεστώτος για την επιμέλεια και την επικοινωνία κατά τρόπο αυστηρότερο και μάλιστα με άμεσες ενέργειες, 
όχι τώρα που μιλάμε για ύπαρξη αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Στη συνέχεια θα απαιτηθεί σχετική 
νομοθέτηση και από τα κράτη –μέλη, αφού κυρωθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και περάσει και το Συμβούλιο της 
ΕΕ. Επίσης, έχει αρχίσει η συζήτηση για το νομικό πλαίσιο και ρυθμίσεις για νέους τύπους οικογένειας , που έχουν 
προκύψει στη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι το σημαινόμενο περιεχόμενο της λέξης «συνεπιμέλεια», όπως τη 
διατυπώνει ο κύριος Τσιάρας και το σχετικό λόμπυ που στηρίζει και από το οποίο στηρίζεται. Ομολογείται –κατά 
συμβιβασμό κατά τη γνώμη μου- σε ιδιωτικές συνομιλίες ως «υποχρεωτική συνεπιμέλεια». Λάθος και αυτή η 
διατύπωση κατά τη γνώμη μου, διότι στην ουσία έχουμε εξαναγκασμένη συνεπιμέλεια, αφού επιχειρείται με 
συγκαλυμμένη ή και απτή βία. Οχι σε αυτό το νομοσχεδιο έκτρωμα 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:46 | ΙΩΑΝΝΑ Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, 
μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα αφαιρείται 
ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η επικοινωνία 
με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο 
γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει 
συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν 
προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση;Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για 
παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά 
χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό 
του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον 
κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος 
να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:52 | ΙΩΑΝΝΑ Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, 
μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; Θα αφαιρείται 
ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον η επικοινωνία 
με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως μπορεί ο 
γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, δεν έχει 
συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν δεν 
προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση; 
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30 Μαρτίου 2021, 14:17 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΦΤΗ Αξιότιμοι κύριοι, επιτρέψατε μου να θέσω υπ΄οψιν σας ότι το άρθρο 
αυτό έχει τύχει δεκάδων διαφορετικών ερμηνειών από νομικούς , συλλογικούς φορείς και καθηγητές 
πανεπιστημίων. Αρθρο καθηγητή στην εφημερίδα καθημερινή το ερμήνευσε ως 10ημερο συνεχούς επικοινωνίας 
, άρθρο καθηγητή στο πρώτο θέμα, ως οκτάωρο επί εικοσιτετραώρου βάσεως, ενώ η ερμηνεία καθηγητών που 
έλαβαν μέρος στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή προσανατολίζεται στο ότι αφορά τον ελεύθερο χρόνο των 
παιδιών και όχι τον χρόνο του σχολείου του ύπνου ή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων .Ο νομοθέτης δεν πρέπει 
και δεν επιτρέπεται να επιφυλάσσει εκπλήξεις στους διοικουμένους και οι συνεχιζόμες εικασίες γεννούν έντονη 
ανασφάλεια δικαίου μη συμβατή με το συμφερον των τέκνων των γονέων και μη συμβατή με δημοκρατική και 
φιλελεύθερη διακυβερνηση. Αποσαφηνίστε την θέση του υπουργείου όποια και αν είναι αυτή και διευκρινίστε το 
μέγεθος με το οποίο θα πολλαπλασιαστεί το κλάσμα 1/3 Οταν χρησιμοποιούμε μαθηματικά ( που κατα την αποψη 
μας κατ αρχήν δεν αρμόζουν σε οικογενειακές σχέσεις) πρέπει να είμαστε ακριβείς. 
30 Μαρτίου 2021, 14:12 | ΑΡΤΕΜΗ ΠΕΝΑΚΗ«έχει καταδικαστεί αμετάκλητα» –δηλαδή μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο 
μπορεί άνετα να μένει με κακοποιητικό γονέα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γνωρίζοντας και τους ρυθμούς με τους 
οποίους κινείται η ελληνική δικαιοσύνη και το πόσο δύσκολο είναι συχνά να αποδειχθούν «αμετάκλητα» τέτοια 
περιστατικά, το παιδί μπορεί να περνάει χρόνια π.χ. βιασμών, κακοποίησης, εκφοβισμού από έναν γονιό. Αίσχος. 
Σταματήστε να ισχυρίζεστε ότι το κάνετε για τα παιδιά. Το νομοσχέδιο δεν είναι αποτέλεσμα καμπάνιας των 
παιδιών, αλλά καμπάνιας ενηλίκων αντρών. Και όλη η νοοτροπία πίσω από αυτό υπονοεί ότι όσα παιδιά 
μεγαλώνουν τόσα χρόνια μόνο με έναν γονιό λόγω χηρείας, εγκατάλειψης, εργασιακών αναγκών του απόντος 
γονέα, κλπ. δεν έχουν μεγαλώσει σωστά και έχουν προβλήματα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:14 | ΜαριναΘέμα πρώτο: Μεταρρύθμιση. Τι λέει το λεξικό Τριανταφυλλίδη για τον όρο; 
Απάντηση: Η εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων ή μεθόδων σε ένα σύνολο, σε έναν θεσμό, επιδιώκοντας 
αλλαγή προς το καλύτερο. Παραδείγματος χάριν η γλωσσική μεταρρύθμιση από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 
Τι λέει ο κ. Τσιάρας, ο υπουργός δικαιοσύνης; Ότι η μεταρρύθμιση είναι η αλλοίωση ενός ολόκληρου νομοθετικού 
έργου με επιτυχία 40 ετών. Κρατάμε ότι αλλοιώνεται τμήμα συνόλου μεταρρύθμισης. Έτσι καταρρέει η αρχική 
μεταρρύθμιση. Συνεπώς, έχουμε αντιμεταρρύθμιση, στην οποία όσοι και όσες αντιπαρατίθενται δεν στρέφονται 
εναντίον της εξέλιξης, αλλά της οπισθοδρόμησης σε χρόνια και νοοτροπίες πριν την αρχική μεταρρύθμιση. Θέμα 
δεύτερο: Το νομοσχέδιο ενδιαφέρεται για το παιδί. Η αλήθεια κρύβεται στις απαντήσεις που μας δίνει η πολιτική 
οικονομία. Το νομοσχέδιο υπόσχεται οικονομικές προσδοκίες σε διάφορες ειδικότητες πτυχιούχων 
επαγγελματιών, ακόμα και σε μέσα ενημέρωσης που μόλις εγκαινίασαν μια νέα οικονομική πίτα, διότι συστήνεται 
ένας νέος οικονομικός τομέας, αυτός της ιδιωτικής δικαιοσύνης. Καλλιεργεί προσδοκίες σε υπόχρεους και 
υπόχρεες διατροφής, που δεν τους υπόσχεται μεν κέρδος, αλλά μείωση των «εξόδων» για το παιδί τους λόγω 
μείωσης της διατροφής με την αλλαγή χρόνων επικοινωνίας. Κρατάμε, συνεπώς, ότι η επικείμενη νομοθέτηση όχι 
μόνο ως πρόσχημα το παιδί. Εδώ ας κρατήσουμε και μία ακόμα σημείωση. Η γενεαλογία της οπτικής του παιδιού 
ως αποκτήματος, που πρέπει να κατέχεται ή να διαιρείται ως εν δυνάμει οικονομική μονάδα ανάγεται στον 
Μεσαίωνα και είναι κάτι που δεν άλλαξε ο καπιταλισμός, αλλά σε μορφές του, όπως η σημερινή, το επιδείνωσε 
κιόλας. Θέμα τρίτο: Συνεπιμέλεια. Η λέξη έχει εντελώς διαφορετικό νόημα και κυρίως περιεχόμενο, όταν 
διατυπώνεται στο πολιτικό περιβάλλον των σκανδιναβικών χωρών ή σε όσες χώρες του δυτικού κόσμου διαθέτουν 
τις ίδιες προϋποθέσεις. Έχει εκ διαμέτρου αντίθετο και αρνητικό περιεχόμενο όταν τη διατυπώνει κανείς στο 
πολιτικό περιβάλλον αφενός των ΗΠΑ ή της Αγγλίας των Ρήγκαν και Θάτσερ τότε που ανασυντασσόταν ο 
λαϊκιστικός ευαγγελικός νεοπουριτανισμός συσκευασμένος στο ιδεολόγημα της Νέας Δεξιάς, σε συνύπαρξη με 
τον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό τη δεκαετία του ’80 ή όταν επαναθερμάνθηκε με τον πρόσφατο τραμπισμό. 
Είναι ακόμα χειρότερο, όμως, όταν διατυπώνεται σε αρνητικότερο κακέκτυπο του προαναφερθέντος αρνητικού , 
δηλαδή ως παράγωγο της οικονομικής κρίσης του ακροδεξιού λαϊκισμού και εκφασισμού ή της μεταμοντέρνας 
του μετάλλαξης του «σοβαρού» φασισμού σε χώρες όπως ή Ιταλία του Σαλβίνι, η Πορτογαλία και η Ισπανία 
κομμάτων όπως το ΒΟΞ ή η Γαλλία της Λεπέν. Η ιστορία μας ομολογεί ότι η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η 
θετική συνεπιμέλεια (ας ονομάσουμε έτσι το σκανδιναβικό μοντέλο) είναι συναινετική και προϋποθέτει δεδομένη 
παιδεία γενική, αλλά και ειδική για την έμφυλη ισότητα, ελάχιστη οικονομική άνεση, αλλά και ανεξαρτησία ακόμα 
και των χαμηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών, ύπαρξη κοινωνικών δομών υποστήριξης , φροντίδας και 
ελέγχου για τα ζευγάρια πριν το γάμο, μετά το γάμο και την απόκτηση παιδιών στη μετά το διαζύγιο οικογένεια. 
Τέλος, την ύπαρξη οικογενειακών δικαστηρίων με την συνύπαρξη ειδικών συμβούλων επιστημόνων του Δημοσίου 
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, που συνδράμουν το δικαστικό προσωπικό για ad hoc αποφάσεις ανά παιδί και δευτερευόντως για τους γονείς 
τους. Θέμα τέταρτο: η προπαγάνδα της νομοθέτησης (βλέπε –κατά τη γνώμη μου- αντιγραφή των μεθόδων των 
μνημονίων). Για να περάσει η αντιμεταρρύθμιση, που μας απασχολεί, κατασκευάστηκε δήθεν επιστήμη και το 
γλωσσάριό της (βλέπε γονική αποξένωση και όλα τα παράγωγα, ψευτοέρευνες κλπ). Υπάρχει πολιτική διγλωσσία 
και διπλή πρακτική από κοινοβουλευτικά κόμματα ή παντελής απουσία μέχρι σήμερα άλλων, υπάρχουν όμως και 
εξαιρέσεις. Ακολουθείται η μονομερής υπέρ του λόμπυ Τσιάρα, αντιδημοσιογραφική, αντιδεοντολογική, 
επικοινωνιακή κάλυψη του θέματος σε όλα τα καθιερωμένα, συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έτσι, δημιουργείται 
ένα μονομερώς πληροφορημένο κοινό, απληροφόρητο στην ουσία για το διακύβευμα της τυχόν νομοθέτησης. Για 
τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της χρήσης των ετεροσυμπτωτικών δημοφιλών προσωπικοτήτων. 
Αξιοποιούνται για την πρόθεση και την προώθηση της νομοθέτησης γλωσσικά τάγματα εφόδου. Ευτυχώς, λόγω 
καραντίνας δραστηριοποιούνται οργανωμένα και συστηματικά στους δρόμους, αναρτώντας παραπιστικά πανό –
δε ξέρω αν θυμάται κανένας ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή , πριν «νομιμοποιηθεί» στον κοινωνικό διάλογο -
, στο διαδίκτυο τραμπουκίζοντας οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω γιατί κανείς 
δεν θυμάται ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή. Τέλος, υπάρχει μια ασύλληπτη διαφορά πόρων που έχουν 
επενδυθεί υπέρ αυτής της νομοθέτησης τόσο από ιδιωτικούς φορείς , όσο και από δημόσιους, γεγονός 
απαράδεκτο. Τα τελευταία παραδείγματα που εκδιπλώθηκαν εν όψει της αναφοράς του θέματος στη Βουλή είναι 
τα ακόλουθα: • Ιδιωτική εταιρία διαχείρισης διαφημιστικών χώρων σε δημόσιους χώρους , που παρέχει δωρεάν 
χορηγικά προβολή καμπάνιας για την αντιδραστική νομοθέτηση. Εδώ, μιας και μιλάμε για το ενδιαφέρον μας για 
τα παιδιά, ας θυμίσουμε ότι η εν λόγω εταιρία είναι μετασχηματισμός προηγούμενης, που είχε καταδικαστεί 
αμετάκλητα ως υπαίτια για την πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων με νεκρούς νέους οδηγούς, ενώ μία από τις 
σημερινές δραστηριότητές της είναι η συμμετοχή της σε νόμιμα καταστήματα τζόγου –μικρά καζίνο, που 
υπάρχουν πλέον σε αναρίθμητες γειτονιές στην Ελλάδα. • Εταιρία μεταφορών που ελέγχει το κράτος, η ΟΣΥ ΑΕ, 
που ανήκει στον επίσης κρατικά ελεγχόμενο ΟΑΣΑ και είναι χορηγός παρόμοιας καμπάνιας σε συνεργασία με 
ιδιωτικό φορέα που προωθεί την νομοθέτηση της δήθεν συνεπιμέλειας. Θυμίζω ότι μόλις πέρσι , πάλι εταιρία 
μεταφορών κρατικά ελεγχόμενη είχε συνεργαστεί με ιδιωτικό φορέα χορηγικά για να προωθήσει την απαγόρευση 
της νομοθέτησης των αμβλώσεων . Κρατάμε ότι σε αυτό το εντελώς άνισο επικοινωνιακό επίπεδο, για το οποίο 
υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αγωνίζονται δημοκρατικοί άνθρωποι της κοινωνίας, επιστήμονες και 
επιστημόνισσες, συλλογικότητες , φορείς, φεμινιστές και φεμινίστριες, κοινωνίστριες και κοινωνιστές να 
καταγραφεί και η δική τους άποψη ή και να υπερισχύσει, όπως θα μπορούσε να γίνει σε ένα πραγματικά 
δημοκρατικό περιβάλλον. Προσωπικά δίνω θερμά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα πρόσωπα. Συμπερασματικά… Το 
νομοσχέδιο δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά αντιμεταρρύθμιση. Νομοθετείται σε ένα πλαίσιο κατασκευασμένο και 
ένα πλαστό επικοινωνιακό περιβάλλον, ακριβώς επειδή έχει να εξυπηρετήσει αντιμεταρρύθμιση. Πρόκειται για 
ένα μη επικοινωνιακό, αλλά βαθιά πολιτικό γεγονός, που θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και 
δυσβάσταχτες επιπτώσεις στις ενδοοικογενειακές σχέσεις εντός και μετά το γάμο , με χρονικό βάθος. Αποτελεί 
ουσία οικονομικό γεγονός, που στηρίζεται στον κοινωνικό αυτοματισμό για να ικανοποιήσει προεκλογικά 
συγκεκριμένες επαγγελματικές στρωματώσεις , από την τσέπη όμως συμπολιτών τους και όχι του υπόχρεου 
κράτους. Στόχος του είναι να αποσύρει τη λογική, δικαστική κρίση για κάθε παιδί και τους γονείς του ξεχωριστά, 
διότι κρίθηκε ότι είναι εμπόδιο για τα παραπάνω συμφέροντα, αναιρώντας την μόνη προστασία που είχε ο/η 
γονέας μετά το διαζύγιο σε ένα οικονομικά άδικο και κακοποιητικό και ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, 
θέλω να προσθέσω και να ρωτήσω πότε συζητάμε με αναχρονιστικούς όρους στην Ελλάδα αυτό το θέμα. 
Απάντηση: όταν την ίδια στιγμή στην ΕΕ, που ούτε τον σοσιασλισμό ούτε τον κοινωνισμό διακονεί, η αρμόδια 
επιτροπή για την ισότητα των φύλων αύριο (25η μαρτίου) συνεδριάζει για δεύτερη από τις τρεις φορές που θα 
χρειαστούν για να στείλει κείμενο –απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο , που θα προβλέπει νέα δεδομένα για την 
ειδική μέριμνα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στο συντροφικό, συζυγικό και μετασυζυγικό βίο με αλλαγή 
του καθεστώτος για την επιμέλεια και την επικοινωνία κατά τρόπο αυστηρότερο και μάλιστα με άμεσες ενέργειες, 
όχι τώρα που μιλάμε για ύπαρξη αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Στη συνέχεια θα απαιτηθεί σχετική 
νομοθέτηση και από τα κράτη –μέλη, αφού κυρωθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και περάσει και το Συμβούλιο της 
ΕΕ. Επίσης, έχει αρχίσει η συζήτηση για το νομικό πλαίσιο και ρυθμίσεις για νέους τύπους οικογένειας , που έχουν 
προκύψει στη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι το σημαινόμενο περιεχόμενο της λέξης «συνεπιμέλεια», όπως τη 
διατυπώνει ο κύριος Τσιάρας και το σχετικό λόμπυ που στηρίζει και από το οποίο στηρίζεται. Ομολογείται –κατά 
συμβιβασμό κατά τη γνώμη μου- σε ιδιωτικές συνομιλίες ως «υποχρεωτική συνεπιμέλεια». Λάθος και αυτή η 
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διατύπωση κατά τη γνώμη μου, διότι στην ουσία έχουμε εξαναγκασμένη συνεπιμέλεια, αφού επιχειρείται με 
συγκαλυμμένη ή και απτή βία.Οχι σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:36 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η καθιέρωση της Συνεπιμέλειας έπρεπε να είναι αυτονόητη 
για την σύγχρονη κοινωνία. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα του παιδιού, να έχει και τους δύο γονείς. Δεν μπορεί να 
συνδέεται με την κάθε μορφή βίας, ούτε με την πατριαρχία αλλά και την μητριαρχία. Αφορά στην ουσία της 
ισότητας των φύλων και του γονεϊκού ρόλου.Τίθενται τρία κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω 
προκειμένου η Συνεπιμέλεια να ασκείται ουσιαστικά και προς όφελος του παιδιού: 
1) ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Δεν νοείται ο γονέας που έχει την επιμέλεια ή εν όψει της διαδικασίας διαζυγίου, να παίρνει 
το παιδί και να διαμένει σε μεγάλη απόσταση από τον άλλο γονέα (που συνήθως είναι ο πατέρας κατα 99%) π.χ. 
να φεύγει από την Αθήνα για την Κρήτη. Εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες-ευκολία που του δίνει η εργασιακή του 
κατάσταση κυρίως στον δημόσιο τομέα για μετάθεση (π.χ. εκπαιδευτικός, εφοριακός κλπ) και χωρίς καμία για 
αυτόν επίπτωση αποκόπτει το παιδί από τον άλλο γονέα. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για όλες τις περιπτώσεις και 
να υποχρεώνεται στην επιστροφή στον τελευταίο τόπο κατοικίας του παιδιού πρό του διαζυγίου. Σε περίπτωση 
που αυτό έχει ήδη συντελεσθεί (το διαζύγιο) να μην θεωρηθεί ως κατοικία του παιδιού αυτή που διαμένει τώρα 
με τον γονέα που έχει την επιμέλεια αλλά ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος να γίνεται υποχρεωτική η 
επιστροφή ως ανωτέρω, στο τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων. Αμεση δυσμενής συνέπεια αυτού 
του παραδείγματος (από Αθήνα σε Κρήτη) είναι:2) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ: α) ΠΟΣΟΤΙΚΑ Ο 
χρόνος που δίδεται στον έτερο γονέα (συνήθως και πάλι ο πατέρας ή η οικογένεια του πατέρα, παππούδες κλπ)) 
επί της ουσίας είναι μόνο για τα χαρτιά και ανύπαρκτος, χρησιμοποιείται δε εις βάρος του ως μη άσκηση 
επικοινωνίας διότι δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί μία τρίωρη επίσκεψη κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη προκειμένου 
να μεταβεί κάποιος από την Αθήνα στην Κρήτη για να βρεθεί με το παιδί του 5-8 το απόγευμα ή κάθε 2ο Σ/Κ του 
μήνα από τις 10 πρωί Σαββατου ως 8 βράδυ Κυριακής. Αυτό το ΤΕΡΑΣ το ορίζουν σήμερα δικαστικές αποφάσεις 
copy paste. Δεν μπορεί αυτός ο χρόνος να υπολογίζεται ως μέρος του όποιου ποσοστού δίδεται στον γονέα με τον 
οποίο ΔΕΝ διαμένει το παιδί. Ποσοτικά ο χρόνος πρέπει να είναι απόλυτα κατανεμημένος 50-50 και στους δύο 
γονείς.β) ΠΟΙΟΤΙΚΑ Τις σπάνιες φορές που μπορεί να ικανοποιηθεί αυτή η επικοινωνία (λόγω χρόνου, κόστους, 
καιρικών συνθηκών ή και τώρα λόγω πανδημίας) κρύβει άλλο ένα ΤΕΡΑΣ: Την διαμονή του γονέα με το παιδί σε 
δωμάτια Ξενοδοχείων από την στιγμή που δεν υπάρχει, ως είναι φυσικό, εστία του γονέα στο απόμακρο μέρος 
όπου έχει μεταφερθεί το παιδί!!! Ποιά μηνύματα περνάνε στο παιδί (ειδικά εαν είναι διαφορετικού φύλου απο 
τον γονέα), ποιό είναι το όφελος του παιδιού από την «εξοικείωση» του με συνεχή διαμονή σε δωματια 
ξενοδοχείων και την ταύτιση του πατέρα (συνήθως) με «ιδιαίτερους» χώρους διαμονής? Τι προσλαμβάνει κάτω 
από αυτές τις συνθήκες το παιδί στην πρόσκαιρη διαμονή με τον άλλο γονέα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου? Τι 
σημαίνει αυτό για τις αξίες και την μετέπειτα ζωή του? Υπεύθυνος εν τέλει είναι ο ΝΟΜΟΣ που επιτρέπει αυτού 
του είδους τις συμπεριφορές και την «κατάχρηση» εξουσίας από τον γονέα που δεν ενδιαφέρεται για το παιδί 
αλλά καλλιεργεί την αποξένωσή του από τον άλλο γονέα και το περιβάλλον του. Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 
και να έχει τη σχετική ρύθμιση. Σε περίπτωση μη αλλαγής του νόμου επ αυτού να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη 
διευκόλυνσης του γονέα, που εν τέλει του επιβάλλεται η στρεβλή επικοινωνία με το παιδί του, εις τρόπον ώστε ο 
γονέας που διαμένει με το παιδί να υποχρεούται να παρέχει στο παιδί την δεύτερη ΣΤΑΘΕΡΗ κατοικία που θα 
διαμένει με τον άλλο γονέα τις ώρες και ημέρες που θα προβλέπονται από την δικαστική απόφαση. Οπως και τα 
κόστη μετακίνησης αλλά και συντήρησης της κατοικίας. Γιατί αυτά αφορούν στο όφελος του παιδιού για το οποίο 
υποτίθεται ότι ο έχων την επιμέλεια, ενδιαφέρεται πρωτίστως και έχει κριθεί καταλληλότερος. Ποια μάνα θέλει 
το παιδί της ( εαν είναι και κορίτσι) να γυρνάει απο ξενοδοχείου σε ξενοδοχείο?γ) ΠΟΙΟΤΙΚΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ (ΤΩΡΑ) ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι επίσης ένα ΤΕΡΑΣ διότι 
εκτός του μικρότερου προβλεπόμενου χρόνου οι συνθήκες που υφίστανται στο παράδειγμά μας, καθιστούν επι 
της ουσίας ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ την σχέση του παιδιού με το υπόλοιπο συγγενικό του περιβάλλον. Οι εικόνες και οι 
αναφορές στον παππού, την γιαγιά, τους θείους αλλά και τους νονούς/πνευματικούς γονείς αποκόπτονται 
οδηγώντας το παιδί σε πλήρη αποξένωση και διατάραξη της συνέχειας των οικογενειακών αξιών και δεσμών.3) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ: Η διατροφή-οικονομικές υποχρεώσεις έχει ως αποδέκτη το 
παιδί ΚΑΙ ΜΟΝΟ. Δεν μπορεί να αποτελεί ευκαιρία οικονομικού προσπορισμού από τον ένα γονέα. Θα πρέπει να 
υπάρχει ισοκατανομή των εκτιμώμενου μηνιαίου κόστους των αναγκών του παιδιού και να επιμερίζεται εξ ίσου. 
Όταν μάλιστα ο γονέας (συνήθως η μητέρα) που έχει την επιμέλεια εργάζεται, αμοιίβεται ίσως και καλύτερα από 
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τον άλλο γονέα και ενδεχομένως είναι δημόσιος υπάλληλος με ό,τι θετικό σημαίνει αυτό για την σταθερότητα των 
απολαβών αλλά και του εργασιακού status. Επίσης από την στιγμή που η διατροφή αφορά στα μηνιαία κόστη 
διαβίωσης του παιδιού, θα πρέπει να εκπίπτουν αναλογικά τα ποσά που αφορούν στα διαστήματα που το παιδί 
ευρίσκεται με τον άλλο γονέα. Διαφορετικά τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στην αποταμίευση του άλλου γονέα 
επιπλέον του εκτιμηθέντος μηνιαίου κόστους. Επίσης από την στιγμή που ο έχων την επιμέλεια αποφάσισε την 
άνευ συνεναίσεως του άλλου γονέα, αλλαγή τόπου κατοικίας σε μακρυνή, πέραν του δήμου της κοινής κατοικίας, 
να υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων προς άσκηση της επικοινωνίας (μετακίνηση, διαμονή, σίτιση) ούτως 
ώστε το παιδί να μην στερείται κατά το δυνατόν της παρουσίας του άλλου γονέα (που συνήθως επίσης είναι ο 
πατέρας).Το παράδειγμα που αναφέρεται πιο πάνω να μην υποτιμηθεί ως μια εξαίρεση και να ληφθεί σοβαρά υπ 
όψη διότι εάν ο νόμος προβλέπει ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ είναι πραγματικά προ όφελος του συνόλου και ιδιαίτερα 
των παιδιών. «Εκ του μέρους το όλον»!Ο ισχύων νόμος, προβλέπει κυρώσεις/ρήτρες εις βάρος αυτού που 
παρεμποδίζει την επικοινωνία ή ακόμα και την γονική μέριμνα. Χωρίς συνήθως να μπορεί να αποδειχθεί η 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας (π.χ. στις μικρές ηλικίες η τηλεφωνική επικοινωνία που προβλέπεται να είναι 
καθημερινή, εάν δεν θέλει η μητέρα, δηλαδή δεν απαντά στο τηλέφωνο, τότε παύει να υπάρχει και δεν 
αποδεικνύεται η αναπάντητη κλήση) για όλους, πατέρα και παππούδες. Αυτό οδηγεί και στην απουσία κάθε 
ενημέρωσης για την καθημερινότητα του παιδιού (υγεία, σχολική πρόοδος, συνήθειες).Ουσιαστικά γίνονται με 
την «ανοχή» και ουσιαστική ανεπάρκεια του ισχύοντος νόμου. Στην πράξη οι προβλεπόμενες διατάξεις δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν και όχι μόνο αυτό. Εάν προχωρήσει ο θιγόμενος γονέας στις μηνύσεις που 
προβλέπονται, αυτό τελικά προσμετράται εις βάρος του ως «κακοποιητής» του άλλου γονέα δηλαδή ως έχων κακή 
προαίρεση, εκδικητική στάση, υποβαλλόμενος ταυτόχρονα σε μακροχρόνιες φθοροποιές δικαστικές διαμάχες 
άνευ συνήθως αποτελέσματος για την προστασία των δικαιωμάτων του, που είναι στην πραγματικότητα προ 
όφελος του παιδιού και βεβαίως σε υψηλά οικονομικά κόστη. ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ.Ο ισχύων νόμος 
επιτρέπει τον ευνουχισμό του συναισθηματικού κόσμου του παιδιού και αποκόπτει την μία εκ των δύο γονεικών 
ριζών. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ! Οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέχρι σήμερα, είναι copy paste και δεν λαμβάνονται 
υπ’οψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Η πρόβλεψη για επιμόρφωση των δικαστών και του 
νομικού κόσμου στα θέματα οικογενειακού δικαίου, είναι θετική αλλά δεν είναι αρκετή. Το πλαίσιο το δίνει 
πάντοτε ο ΝΟΜΟΣ και η αναφορά στις αποφάσεις είναι πάντοτε σύμφωνη με τον νόμο. ΕΠΟΜΕΝΩΣ για να υπάρξει 
διαφορετική αντίληψη από πλευράς δικαστών πρέπει πρώτα να υπάρξει διαφορετικός νόμος. Διότι επιπλέον ο 
νόμος εκτός από τον κανονιστικό χαρακτήρα έχει και διαπαιδαγωγητικό!Ο ισχύων νόμος, είναι ουσιαστικά νεκρός. 
Ουδεμία ουσιαστική προστασία παρέχεται στο παιδί και καταπατά τα θεμελιώδη δικαιώματά του.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΛΛΑΞΕΙ.Λέμε ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ αλλά με Γενναίες διορθωτικές διατάξεις προς όφελος του παιδιού.Τ 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:51 | Μιχαηλ Αγγελόπουλος Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:39 | ΧΚ Αυτό με το 1/3 του χρόνου πως ακριβώς ορίζεται; Κάνω τις πράξεις αλλά λείπουν 
βασικές τιμές. Πάμε λοιπόν να δούμε: το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας υπολογίζεται επί του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας σε κάποιες περιπτώσεις. 
Σε ημερήσια βάση; Περιλαμβάνεται ο χρόνος του ύπνου ή όχι; Του σχολείου; Των δραστηριοτήτων του τέκνου 
αθλητικών ή άλλων; Ή μιλάμε για το 1/3 του χρόνου που περισσεύει από όλα αυτά; Δεν βγαίνει άκρη. Σε 
εβδομαδιαία βάση; Επιπλέον των παραπάνω ερωτημάτων, προστίθεται και το ερώτημα της συμμετοχής του 
τέκνου σε κάποια δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου, όπως παιδιά πάρτι, διαγωνισμούς πχ μαθηματικών ή 
φυσικής ή ρομποτικής ακόμα και σε γειτονική πόλη κλπ. Ακόμα πιο δύσκολη η επίλυση της άσκησης, την αφήνω 
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στην άκρη. ΑΝ πάρουμε την περίπτωση ότι μέσα στο ΣΚ στριμώχνονται οι ώρες που περίσσεψαν για επικοινωνία 
μέσα στη βδομάδα, αυτό θα σημαίνει ότι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο δεν θα έχει καθόλου χρόνο για 
μια εκδρομή πχ με το τέκνο. Σε μηνιαία βάση; Σε ετήσια; Στο σύνολο του χρόνου που απομένει μέχρι την 
ενηλικίωση του τέκνου; Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά! Πάρτε κανέναν μαθηματικό εκεί να σας κάνει τις 
πράξεις και μη γίνεστε ρεζίλι. Do the maths please! Για το τεκμήριο του 1/3 του χρόνου που είναι και υποχρέωση 
του άλλου γονέα, εκτός αν αυτός ο άλλος γονέας θέλει λιγότερο χρόνο, ενώ είναι και υποχρέωση του, δεν θα 
σχολιάσω. Χάσαμε τη μπάλα με το τι είναι τεκμήριο, τι είναι υποχρέωση και τι είναι δικαίωμα. Αυτές οι λέξεις δεν 
έχουν πια κανένα νόημα. Για το χρόνο του άλλο γονέα με φυσική παρουσία, αυτός είναι επιπλέον ή μέρος του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας; Έτσι όπως παρουσιάζεται δεν είναι σαφές και μπορεί ένας γονέας να ζητάει εκτός 
του χρόνου με φυσική παρουσία, επιπλέον χρόνο πχ στο τηλέφωνο. Δηλαδή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να 
απασχολεί το παιδί όλο τον ελεύθερο χρόνο του ή και ακόμα περισσότερο εις βάρος των δραστηριοτήτων του; Η 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανιόντες του άλλου γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο ή τα αδέλφια του, 
υπολογίζεται ως μέρος του χρόνου που αντιστοιχεί στον άλλο γονέα; Ή είναι επιπλέον χρόνος, κι αν είναι επιπλέον, 
πόσος χρόνος είναι αυτός; Οι τρίτοι που έχουν αναπτύξει με το τέκνο κοινωνικοσυναισθηματική σχέση μαζί του 
ποιοι μπορεί να είναι; Οι γείτονες; Οι παλιόφιλοι από το δημοτικό; Και που αρχίζει και που τελειώνει η υποχρέωση 
του γονέα με τον οποίο ζει το τέκνο να βοηθάει στην επικοινωνία με όλους αυτούς; Να τους δέχεται στο σπίτι του 
οποιαδήποτε ώρα εμφανιστούν;;; Να πρέπει να φωνάξει το τέκνο στο τηλέφωνο οποιαδήποτε ώρα αυτοί το 
ζητήσουν; Θα δεχτούν όλοι αυτοί ότι το τέκνο είναι απασχολημένο ή δεν ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί τους 
(συμβαίνει με τους εφήβους ξέρετε) ή θα κατηγορηθεί ο γονέας ότι εμποδίζει την επικοινωνία; Και αν το 
συνδυάσουμε με το άλλο άρθρο, θα αφαιρείται η επιμέλεια από τον γονέα επειδή δεν δέχτηκε τους ανιόντες του 
άλλου γονέα στο σπίτι του όταν εμφανίστηκαν ή άμα αρνηθεί την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους λόγω 
ακατάλληλης ώρας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο; Ή μήπως θα μπορούν όλοι αυτοί να ζητάνε από το γονέα με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο, να τους το πάει ο ίδιος αλλιώς θα τον κατηγορήσουν ότι εμποδίζει την επικοινωνία; 
Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά!Τέλος, για την απαίτηση αμετάκλητης καταδίκης του γονέα ώστε να του 
αφαιρεθεί η επικοινωνία δεν θα σχολιάσω μιας και αντιβαίνει στις διεθνείς συνθήκες που η Ελλάδα έχει 
υπογράψει. Να ρωτήσω όμως το εξής: γιατί γίνεται αναφορά μόνο στον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο; 
Δεν θα μπορούσε ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο να είναι κακοποιητικός σε βαθμό που θα καταδικαστεί 
κι αυτός για τα ίδια εγκλήματα; Εδώ εξαιρείται από την αφαίρεση της επικοινωνίας με το τέκνο; 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:27 | Λεωνιδας ΑγγελιδηςΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου.30 Μαρτίου 2021, 13:42 | Παντελής ΑντωνίουΊσος χρόνος επικοινωνίας,ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τους 2 γονείς. Η διατροφή να καθορίζεται με βάση τα πραγματικά έσοδα και 
περιουσιακά των γονέων και να συμψηφιζεται.Αν οι γονείς μένουν σε άλλη πόλη, να παίρνει ο γονέας που δε 
μένει μαζι του το παιδί στις σχολικές διακοπές. Εαν ενας απο τους 2 ειναι δημόσιος υπάλληλος, να εχει το 
δικαστήριο το δικαίωμα να διατάξει την τοποθέτησή του στην πολη που διαμένει ο άλλος γονέας εως την 
ενηλικίωση του τέκνου. Ποινές εαν υπάρξει σωματική ή ψυχική βία κ στους 2 γονείς. Είτε προς το παιδί είτε 
ανάμεσα στους ενήλικες.  
 
30 Μαρτίου 2021, 13:25 | Ηρακλής Γράψας Είμαι θείος μιας 6 ετών ανηψιας και το μόνο που ξέρω είναι ότι ο 
αδερφός μου τη βλέπει δύο Σαββατοκύριακα μηνιαίως και δύο καθημερινές από τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Με 
το 1/3 που κατεβαίνει τί ακριβώς θα αλλάξει? Θα το δώσουν ένα ακόμη Σαββατοκύριακο και κάνα μήνα επιπλέον 
το καλοκαίρι? Με κάνα επιπλέον δεκαήμερο Χριστούγεννα, Πάσχα? Αυτό? 
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Έτσι δηλαδή θα μεγαλώνει «από κοινού και εξίσου» η μικρή? Γιατί αυτό θέλουμε όλοι, να μεγαλώνουν τα παιδιά 
από κοινού και εξίσου. 
Τα παιδιά μας, τα ανήψια μας, τα εγγόνια μας να μεγαλώνουν από κοινού και εξίσου, και με τους δύο γονείς….Να 
μπορούν να ζουν την καθημερινότητα μαζί τους. 50-50 με εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που πρέπει εν τέλει 
να ψηφιστεί! Τίποτα λιγότερο!  
 
30 Μαρτίου 2021, 13:49 | Γεώργιος Αγιομυργιαννάκης Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι 
γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:58 | Λεωνίδας Κύρκος Χωρίς πολλά λόγια, το 1/3 κ.υπουργε, τη στιγμή που με δική σας 
ομολογία για συνεπιμελεια επανειλημμένα κατά το παρελθόν, είναι αν μη τι άλλο μία αποστροφή στο πρόβλημα 
των παιδιών που μεγαλώνουν (και θα συνεχίσουν εάν το ψηφίσετε) με τον έναν γονέα μόνο! Τα παιδιά, ΤΟ ΞΈΡΕΤΕ 
καλά, έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς. Αφού λέμε ότι ζούμε σε κράτος δικαίου, πρέπει να ψηφιστεί 50-50%, με 
εναλλάξ (πχ ανά εβδομάδα) διαμονή στις οικίες των δύο γονέων ( όταν φυσικά αυτό είναι εφαρμόσιμο, σύμφωνα 
με την χιλ.αποσταση).Πραγματικά εάν ξεκινήσει σε αυτή τη βάση, τότε να είστε σίγουρος ότι και οι δύο πλευρές 
θα κάτσουν να βρουν λύση. Εάν κατέβει με το 1/3 γνωρίζοντας καλά ποιός θα πάρει τα 2/3, καμιά δεν θα κάτσει 
να δώσει επιπλέον χρόνο. 
Τί είχαμε /Τί χάσαμε. Ένα μικρό βήμα μπροστά που όμως θα οδηγήσει ακόμη περισσότερο στην απόγνωση πολλών 
από εμάς!!Μη μας απογοητεύσετε κ.υπουργε!! 
30 Μαρτίου 2021, 13:51 | Κωνσταντίνος ΑγριτελληςΆρθρο 14Oι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί 
εις βάρος του άλλου γονέα είναι συχνότερες από το κοινό κρυολόγημα!! Να ορισθούν επίσης ως κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:04 | Κωνσταντίνος ΑγριτελληςΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία 1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 13:29 | Ελένη Γ. Παρακαλώ ξανασκεφτείτε!!! Θα ήταν καταστροφικό να ψηφίσετε υπέρ της 
υποχρεωτικής συνεπιμέλειας. Αυτός ο νόμος αγγίζει και απασχολεί τα ζευγάρια τα οποία δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν ή μάλλον δεν μπορούν καν να επικοινωνήσουν.Οι λόγοι είναι πολλοί. Αναφέρω μερικούς. Κάποιοι 
από αυτούς που θέλουν να ονομάζονται πατέρες και δήθεν τώρα ενδιαφέρονται για το παιδί,δεν το ήθελαν Ούτε 
όταν ήταν στην κοιλιά της μάνας τους και ήθελαν να το σκοτώσουν. Η μητέρα προστάτευσε το παιδί της και το 
έφερε στη ζωή χωρίς καμία συμπαράσταση συναισθηματική η οικονομική. Πόσοι από αυτούς τους πατεράδες που 
δήθεν θέλουν τώρα να ασχοληθούν με το παιδί τους δεν αρνήθηκαν να προσφέρουν διατροφή ή επεδίωξαν την 
χαμηλότερη που μπορούσαν να πετύχουν.Πως αγαπούν άραγε αυτοί οι άνθρωποι.Δεν είναι φανερό πως το 
κάνουν για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην μητέρα; Σε αυτήν που τόσο καιρό αγωνίζεται μόνη για την σωστή 
ανατροφή και την προστασία του παιδιού της. Είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι αγαπούν το παιδί; Αν το αγαπούσαν 
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δεν θα επεδίωκαν να το χρησιμοποιούν σαν σκεύος. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και όταν αλλάζουμε περιβάλλον 
έχουμε πρόβλημα προσαρμογής. Μάλιστα η προσαρμογή μας έχει σχέση Μόνο με άψυχο υλικό.Τα παιδιά είναι 
δυνατόν να τα αντιμετωπίζετε έτσι; Να τα αναγκάζετε συνέχεια να αλλάζουν περιβάλλον; Τι ανθρώπους 
σκοπεύετε να δημιουργήσετε, ψυχασθενείς;Αυτό θα πετύχετε με αυτό το νομοσχέδιο .Είναι δυνατόν να μιλάτε 
για ίσα δικαιώματα.Η ίδια η φύση έχει δώσει άνισα δικαιώματα.Το παιδί μέχρι να μεγαλώσει αρκετά χρειάζεται 
την φωλιά και την σιγουριά της μάνας του. Χρειάζεται τον άνθρωπο μέσα στον οποίο δημιουργήθηκε.Έχετε 
σκεφτεί πόσοι πατεράδες ασκούσαν ενδοοικογενειακή βία και αυτό ανάγκασε την μητέρα να χωρίσει κυρίως για 
να προστατεύσει το παιδί της. Ακόμη και στο ζωικό βασίλειο πολλά θηλυκά προστατεύουν τα παιδιά τους από τα 
αρσενικά. Μήπως νομίζετε ότι είναι εύκολο η μητέρα να αποδείξει στο δικαστήριο ότι ο πατέρας είναι 
σχιζοφρενής; Ζούμε στον ίδιο κόσμο οπότε γνωρίζετε τα εξωφρενικά εγκλήματα που συμβαίνουν. Έχετε 
υποχρέωση αφού σας έχει δοθεί η εξουσία να προστατεύσετε και όχι να δημιουργήσετε χειρότερες καταστάσεις.. 
Ήδη γνωρίζετε ότι τα κράτη που ψήφισαν αυτό το νόμο για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια όχι Όχι μόνο δεν έλυσαν 
το πρόβλημα αλλά δημιούργησαν πολύ μεγαλύτερο. Γιατί λοιπόν επιμένετε σε αυτόν;Παρακαλώ σκεφτείτε τα 
παιδιά.Μην τα διαλύσετε με αυτό το νομοσχέδιο. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ..Ας μεγαλώσει το παιδί 
και προσπαθήστε να το αφουγκραστείτε. Μην το διαλύσετε. Δεν έχετε αυτό το δικαίωμα. Μην δημιουργήσετε 
περισσότερα προβλήματα από τα πολλά που ήδη υπάρχουν. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 13:03 | Χριστίνα Δάλλα Θα πρέπει να διευκρινιστεί στο παρόν νομοσχέδιο το ότι «η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία κλπ…» δεν συμπεριλαμβάνει και την παρέμβαση του 
εισαγγελέα για έκτακτα περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση κακοποίησης. 
30 Μαρτίου 2021, 13:57 | ΑνναΤο νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ. 
30 Μαρτίου 2021, 13:18 | Θοδωρής ΔεμερτζήςΕίμαι πατέρας ενός αγοριού 9 ετών και έχω μόνο κάθε δεύτερο 
Σαββατοκύριακο το παιδί ΜΟΥ ΜΟΥ (ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ ΚΥΡΙΟΙ νομικοί, δικαστές και κ.υπουργε) σπίτι μου! Γιατί? 
Δίνετε 1/3 και μας γκρεμίσατε την Ελπίδα μας να έχουμε τα παιδιά μας σπίτι μας, όσο χρόνο περνάνε και με τη 
μητέρα τους. Να ξενυχτάμε μαζί τους τα βράδια του πυρετού ή του κοιλόπονου, να τα διαβάσουμε, να παίζουμε, 
να κάνουμε δραστηριότητες, να μεγαλώνουμε μαζί! Δώστε 50-50% κ.υπουργε, με εναλλασσόμενη κατοικία. 
Οποίος μπορεί και θέλει ας το υιοθετήσει, οποίος δεν μπορεί ας μείνει στο 1/3. Σας εκλιπαρώ δηλαδή! Κανένας 
δικαστης δεν θα δώσει τα 2/3 στον πατέρα και το 1/3 στη μητέρα. Το ξέρετε καλά! 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:45 | Δημήτρης ΑθανασίουΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
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αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 13:54 | ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕίναι σίγουρα θετικό και προς το συμφέρον του παιδιού άρθρο 
αλλά και γιατί να ξεκινάμε λέγοντας το 1/3 του χρόνου του παιδιού και όχι το ½ του χρόνου του ; Το παιδί έχει δυο 
γονείς, με ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις προς αυτό όχι έναν γονέα των 2/3ων και έναν του 1/3ου. Πώς θα 
μάθει το παιδί για την ισότητα των ανθρώπων όταν στην ζωή του δεν την βιώνει ; Πώς κατανέμονται ισόποσα οι 
ευθύνες και οι υποχρεώσεις προς το παιδί από τους γονείς του όταν δεν ξεκινάμε με την ίδια κατανομή του χρόνου 
επικοινωνίας με αυτούς ; Πώς αυτό είναι δίκαιο για το παιδί ; 
30 Μαρτίου 2021, 12:10 | Χρηστος ΑγαλοπουλοςΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 12:10 | Σταύρος ΣυμεωνίδηςΤο νομοσχέδιο με αναφορά στο 1/3 σε έναν από τους δύο, ενώ ο 
άλλος θα έχει τα 2/3 της επιμέλειας, χωρίς να ξεκαθαρίζει πώς αυτό θα δίνεται, ενώ είναι ένα πολύ μικρό βήμα 
σε αλλαγή, παραμένει απαρχαιωμένο, μιας και δεν εναρμονίζεται στην ισότητα των δύο φύλων(πόσο μάλλον των 
τριών)!!Όταν ζητάνε ίδια εργασιακή μεταχείριση, ίδιες επαγγελματικές απολαβές, ίδιο σεβασμό και εκτίμηση, ίση 
νομική προστασία ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΊ δεν γίνετε συνεπιμελεια 50-50% και στους δύο γονείς?Η λογική το λέει!!! Το 
συμφέρον του παιδιού, είναι να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς του!!! Έλεος πια!!!  
 
30 Μαρτίου 2021, 12:10 | Λ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΑΡΘΡΟ 13 Να δίδεται περισσότερος χρόνος επικοινωνίας στον γονέα με 
τον οποίον δεν διαμένει από τον προτεινόμενο χρόνο στο νομοσχέδιο 1/3, ώστε το παιδί να έχει επαρκή χρόνο 
επικοινωνίας με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. Να διασφαλισθεί «η επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο 
γονέα σε καθημερινή βάση» και να μην δικαιούται κανένας γονέας να απομακρύνει το παιδί σε άλλο μακρινό 
τόπο που καθιστά αδύνατη την επικοινωνία γονέα και τέκνου. 
Συνεπιμέλεια η καλύτερη λύση.  
 
30 Μαρτίου 2021, 12:13 | ΣοΝα απορριφθεί, απαράδεκτο και επικίνδυνο 
30 Μαρτίου 2021, 12:24 | Θάνος ΚουλόςΗ επικοινωνία και η επαφή του γονέα με το παιδί είναι υψίστης σημασίας 
και πάνω από ‘καθημερινότητες’που δήθεν ‘διαταράσσονται’ – κάτι που χρησιμοποιείται κατά κόρον από 
εκδικητικούς έχοντες την επιμέλεια γονείς για να αποξενώσουν το παιδί από τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. 
Προτείνω να φύγει το ‘επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου’.Ακόμα, τί γίνεται στις περιπτώσεις που ο έχων την επιμέλεια γονέας έχει πάρει το 
τέκνο και μετακομίσει σε άλλη πόλη με ή χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα? Πώς θα ισχύσει η ελάχιστη 
επικοινωνία του 1/3? Προτείνω να εξακολουθεί να ισχύει το ελάχιστο 1/3 και να δίνονται στον μην έχοντα την 
επιμέλεια γονέα όλες οι διακοπές του τέκνου, αφού ο έχων την επιμέλεια γονέας τον απέκλεισε από την 
καθημερινότητα του τέκνου μετακομίζοντας. Το παιδί χρειάζεται χρόνο και με τους 2 γονείς. 
30 Μαρτίου 2021, 12:43 | Νεκτάριος ΜπαλωτηςΟ χρόνος επικοινωνίας θα έπρεπε να ξεκινάει από το 1/2 και να 
προσαρμόσετε με της συνθήκες με ελάχιστο το 1/3…Διανυκτέρευση στο σπίτι του άλλου γονέα όπου το τέκνο θα 
συνεχίζει της καθημερινές του δραστηριότητες.Μονο αν δεν μπορεί δεν είναι ικανός και δεν είναι κατάλληλος ο 
ένας από τους δύο θα αφαιρεθεί χρόνον… Τι θα πει γονέας που διαμένει το τέκνο;;;; Φύτρωσε από μόνο του αυτό 
το τέκνο;;; 
30 Μαρτίου 2021, 12:10 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΑς δούμε τι ισχύει πανευρωπαϊκά: 1)Βέλγιο,αποφασίζει ο δικαστής για 
επιμέλεια,διατροφή,ατοικια,επικοινωνία με τον γονιό που το παιδί δεν διαμένει,οι γονείς αποφασίζουν από 
κοινού για σημαντικά θέματα (αλλά και αυτό μπορεί να ακυρωθεί εάν είναι για το συμφέρον του παιδιού).Σε 
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περίπτωση που δώσει κοινή κηδεμονία(joint custody)σημαίνει ότι αφορά ΜΟΝΟ τις αποφάσεις της ζωής του 
παιδιού και συνεχίζει η κατοικία να ορίζεται ως μια,με τον άλλον να έχει το δικαίωμα της»επίβλεψης» 
2)Ιταλία,Αποφασίζει ο δικαστής αν θα δωθεί κοινή άσκηση της μέριμνας η όχι(δίχως αυτό να σημαίνει 
εναλλασσόμενη κατοικία όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 4),τη διατροφή,τον τόπο κατοικίας και τον χρόνο που 
θα περνάει το παιδί με τον κάθε γονέα….Δικαστής επιλέγει πρωτίστως την κοινή άσκηση μέριμνας.3)Σουηδία,ΤΟ 
δικαστήριο εφαρμόζει αρκετά μέτρα πριν την απόφαση για εξεύρεση κοινής λύσης με διαμεσολαβήσεις,αλλά αν 
οι γονείς καταλήξουν στα δικαστήρια,τότε αποφασίζεται η κατοικία του παιδιού και αν αυτή πρέπει να είναι 
εναλλασσόμενη,η επικοινωνία με τον άλλο γονέα και η ανάθεση αποκλειστικής μέριμνας η όχι. 4)Ισπανία.Ο 
δικαστής αποφασίζει ποιος θα ασκεί γονική μέριμνα,δικαίωμα επικοινωνίας και διατροφής και την κατοικία του 
παιδιού..Περίπου το ίδιο σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα.5)Γαλλία.Το δικαστήριο αποφασίζει για την 
κινη άσκηση,διατροφή και κατοικία.Ειναι σύνηθες να υπάρχει και εναλλασσόμενη ΕΑΝ οι γονείς μένουν κοντά και 
δίχως να είναι ισοχρονη απαραίτητα. 6)Γερμανία.Το δικαστήριο πρωτίστως επιλέγει να βρεθεί αποδεκτή λύση 
αλλά μπορεί να ορίσει μονομερή άσκηση μέριμνας,κατοικία,διατροφή και επικοινωνία εάν δεν τα βρίσκουν οι 
γονείς. 7)Φινλανδία.Τα ίδια 8)Αυστρία.Τα ίδια με μικροδιαφορές στο θέμα της διατροφής. 9)Ιρλανδία.Τα ίδια με 
προτιμώμενη την εύρεση κοινής λύσης. 10)Κύπρος.Τα ίδια με την διαφορά ότι σε περίπτωση κοινής άσκησης της 
μέριμνας συνήθως είναι και εναλλασσόμενη κατοικία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ίσος χρόνος,εναλλασσόμενη κατοικία 
σε συγκρουσιακους γονείς δεν υφίσταται πουθενά,σε όσες χώρες υπάρχει συνεπιμελεια είναι 
ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ.ΠΑΝΤΟΥ αποφασίζει ο δικαστής χωρίς να υποχρεώνεται σε ισοχρονη παρουσία,εναλλασσόμενη 
κατοικία ούτε καν στην αποδώσω κοινής άσκησης την μέριμνας!.Δεν έχει καν νομοθετημένο τεκμαρτό χρόνο κατά 
το 1/3! Με ποια λογική λοιπόν αγνοούμε την εμπειρία της Ευρώπης και εάν το θέλουμε την παγκόσμια εμπειρία,αν 
λάβουμε υπόψιν τις ισχύουσες νομοθεσίες σε Αυστραλία και Αμερική που πρόσφατα μέσα στο 3029 απέσυραν 
παρόμοιες νομοθεσίες γιατί μετά από δέκα χρόνια πειραματισμού με αυτές είδαν ότι τα αποτελέσματα είναι 
ολέθρια;(γυναικοκτονιες και παιδοκτονίες).Ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού;Εάν το περιβάλλον στο οποίο 
ζούσε ήταν τοξικό να συνεχίσει να εκθετεται σε αυτό μέχρι να ενηλικιωθει;Ακόμη και εάν η βία δεν είναι σε φυσικό 
επίπεδο αλλά σε άλλα(ψυχολογικό,συναισθηματικό) ποιο θα είναι το αντίκτυπο για αυτό σε περίπτωση που 
αποφασιστεί να ζει την ίδια τοξική κατάσταση;3 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:27 | Σωτηριος Αναγνωστοπουλος ο ισος χρόνος επικοινωνίας εν ετη 2021 θα πρέπει να 
είναι αυτονόητο! 
οι γονείς εργάζονται και οι δυο στις περισσότερες περιπτώσεις και αρα δεν ασχολείται ενας αποκλειστικά με την 
ανατροφή των παιδιων. 
τα παιδια εχουν δικαίωμα να επικοινωνουν και με τους δυο γονεις με ισο χρονο. το 50/50 είναι ότι πιο δικαιο και 
ότι καλυτερο για τα παιδια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:57 | Διονύσιος ΒέρραςΑρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:19 | Διονύσιος ΒέρραςΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 



3850 
 

τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:13 | Πέτρος Τζάνος Η φράση: «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν 
έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρόνου» πρέπει να 
απαλειφθεί οπωσδήποτε. Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη 
κατοικία πρέπει να προβλέπεται στο 1/2 και τουλάχιστον 1/3 του χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση 
του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 
1/3. Το άρθρο 1520 προτείνεται να τεθεί ως εξής: «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από 
τους δύο γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση 
ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί έως το 1/2 του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:17 | Η. Αλευρά Σαν γυναίκα, μητέρα και γιαγιά σας παρακαλώ πολύ και τον πρωθυπουργό 
Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κύριο Τσιάρα και όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης θα πρέπει να ακούσουν τις απόψεις της Επιτροπής Ισότητας για την πιθανή ψήφιση 
Νομοσχεδίου για Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικό Χρόνο Επικοινωνίας όπου θα ακυρώνει το 
συμφέρον του παιδιού και θα προωθεί μόνο το συμφέρον του πατέρα. Ελπίζω η κυβέρνηση να μην υποκύψει στις 
ακραίες φωνές των «Ενεργών Μπαμπάδων» και άλλα «Λόμπι Ανδρών» που έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ για δήθεν 
γονεική αποξένωση και εκφράζουν απειλητικές και πολεμικές κραυγές εναντίον των γυναικών και μανάδων. Σε 
καμιά χώρα του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει «Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια» και «Υποχρεωτικός Χρόνος 
Επικοινωνίας όταν διαφωνούν οι γονείς. Υπάρχει μόνο το Συμφέρον των παιδιών και των εγγονών μας! 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:57 | Ν.ΧΑξιότιμε κ.Υπουργέ, Στις πρόσφατες συνεντεύξεις σας αναφέρατε σχετικά ότι το 1/3 
είναι ο χρόνος παιδιού – κάθε γονέα και πώς το δικαστήριο θα κατανείμει το υπολειπόμενο 1/3 αναλόγως.Θα 
πρέπει ρητά να γραφτεί στο νόμο ότι το 1/3 είναι το ελάχιστο δυνατό με τον κάθε γονέα.Σε κανονικές συνθήκες 
(εξίσου ικανοί για επιμέλεια και οι 2 γονείς) κι εφόσον δεν υφίστανται γεωγραφικοί περιορισμοί δηλαδή οι γονείς 
να διαμένουν στην ίδια πόλη θα έπρεπε να απαλειφθεί το ελάχιστο 1/3 και να συζητάμε για αφετηρία 1/2 με 
εναλλασσόμενη κατοικία που δύναται να περιοριστεί στο 1/3 λόγω συμφωνίας γονέων ή σε εξαιρετικό λόγο.Εγω 
προσωπικα διαμενω μολις λιγα μετρα απο το παιδι και το βλεπω μονο μερικες ωρες την βδομαδα! Επίσης το «δεν 
διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου» αφήνει ανοικτό το παράθυρο στην υιοθέτηση της αναχρονιστικής 
νομολογίας των τριώρων επικοινωνίας γονέα-παιδιού με την υπάρχουσα νομολογία .Κι αυτό γιατί κατά τη συνήθη 
τακτική γονέας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια (πλειοψηφικά οι μητέρες)γεμίζει την καθημερινότητα του 
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παιδιού με χόμπυ κτλ κι έτσι δυσχεραίνεται η επικοινωνία με τον άλλο γονέα.Και ο πατέρας μπορεί να πάει το 
παιδί του στο φροντιστήριο,να το διαβάσει ,φροντίσει και το πρωί να το πάει στο σχολείο του.Πραγματα τα οποια 
δεν μπορω να τα κανω με το παιδι μου και ετσι αποξενωνομαι απο αυτο!Τα παιδιά έχουν δύο σπίτια.Του μπαμπά 
και της μαμάς.Κανόνας επιβάλλεται να είναι¨:Χωρίζουμε ως σύζυγοι όχι ως γονείς. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:42 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Απαράδεκτο να αναγράφεται ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο. Δηλαδή ο χρόνος επικοινωνίας 1/3 τι υπονοεί, ότι η επικοινωνία θα γίνετε στα πάρκα και στα καφέ 
.Άκρως προβληματικό. Πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο.Σοφόν το σαφές έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας.Τι 
τρόπους έχει η πολιτεία για να μην εμποδίζει την επικοινωνία ο αποξενωτής? Αν δεν καταγράφετε με σαφήνεια 
και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις δεν θα αλλάξει τίποτα 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:09 | Η. Δίγκα Προφανώς θα απορριφθεί. ΟΧΙ γιατί ο κύριος Τσιάρας είναι μικροβιολόγος 
αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί από το Ελληνικό κοινοβούλιο Αναγκαστική Συνεπιμέλεια και 
Αναγκαστικός Χρόνος Επικοινωνίας, Χωρίς να εξετάζεται η κάθε περίπτωση χωριστά και Χωρίς την σύμφωνη 
γνώμη και των δύο γονέων -ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΑ δεν υπάρχει σε κανένα Οικογενειακό Δίκαιο των κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο κύριος Τσιάρας και οι υπόλοιποι 299 βουλευτές του κοινοβουλίου δεν πρόκειται να υποκύψουν στις 
πιέσεις των συλλόγων μπαμπάδων και δεν γίνεται να συγκρίνουν την Ελλάδα με την Σουηδία που ουδεμία σχέση 
έχει με την Ελληνική πραγματικότητα και την Ελληνική οικογένεια –ΟΤΑΝ «Από το 2013 και μετά, οι υπάρχουσες 
ανισότητες επέμειναν, ανοίγοντας την ψαλίδα με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 
τελευταία θέση για την ισότητα των φύλων μεταξύ των 28 κρατών-μελών για το 2017 (ΕΙGΕ, 2017)». 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:08 | Β. Καραγκούνη Τόσοι κόποι (ξενύχτια , διπλώματα και πιστοποιήσεις ) για να μην 
μπορώ να διεκδικήσω μία θέση εργασίας . Στο δημόσιο τομέα δεν μπορείς να επιλέξεις το που θα τοποθετηθείς. 
Είναι δημόσιος υπάλληλος εδώ και λίγους μήνες και μάλιστα κάθε μήνα ταξιδεύω αεροπορικώς μία φορά το μήνα 
για να εκπληρώσω τουλάχιστον τη μία από τις δύο επικοινωνίες του μήνα με τον πατέρα της σύμφωνα με την 
δικαστική απόφαση καταβάλλοντας σημαντικό ποσό από τον μισθό μου και αντί να έρθει και αυτός να δει το παιδί 
του έστω και μία φορά, το μόνο που κάνει είναι μηνύσεις καθώς διακατέχεται ακόμα από αισθήματα μίσους και 
εκδίκησης προς το άτομο μου γιατί δεν παρέμεινα σε ένα τοξικό γάμο για εμένα και με άσχημες συνέπειες για τη 
ψυχοσύνθεση του παιδιού μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη ? Να μην τους δώσετε τα όπλα για να μας πάρουν με 
νόμιμο τρόπο την γονική μέριμνα και κατά συνέπεια την επιμέλεια Οι μηνύσεις ξέρετε ποτέ άρχισαν , όταν βγήκε 
σε διαβούλευση το υπάρχον νομοσχέδιο. Μην τιμωρείται όποια γυναίκα έγινε μάνα προτού ορθοποδήσει 
επαγγελματικά και που μετά από τόσα χρόνια σπουδών κατάφερε να πετύχει επαγγελματικά αλλά επειδή είσαι 
μάνα χωρισμένη και θα αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας , να μην μπορεί να δεχτεί την θέση γιατί θα πρέπει πριν 
την δεχτεί να συρθεί στα δικαστήρια . Όσο για την συμφωνία, το ξέρετε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Προς 
αναμονή του πολυπόθητου νόμου , έχουμε αύξηση των δήθεν μηνύσεων , τυχαίο ; Δεν νομίζω. Τα συμπεράσματα 
δικά σας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:16 | Ευαγγελια – Άννα Βλαχου Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία.1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου.30 Μαρτίου 2021, 11:26 | Ελισάβετ ΒιενναΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο 
άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική 
επικοινωνία. 1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με 
το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η 
διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους 
γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των 
δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:03 | Αγγελική Ατομική περίπτωση. Το δικαστήριο αποφάνθηκε για διανυκτέρευση κοριτσιού 
μετά τα τέσσερα έτη. Επικοινωνια περιορισμένη λόγω «ακραίου,άκαμπτου,ευερέθιστου» χαρακτήρα του πατέρα. 
Πάνω από δυο κούτες μηνύματα. ακρως υβριστικά, απειλητικά ακόμη και για τη ζωή της μητέρας του παιδιού του. 
Με συγχωρείτε, όλοι οι μέχρι πρότινος δικαστές θεωρείτε πως αδίκησαν τον εν λόγω πατέρα ή προστάτευσαν το 
συμφέρον του τέκνου; Ξαφνικά το παιδί αυτό θα κοιμάται 10 μερες τον μήνα στο σπιτι ενός τέτοιου πατέρα; 
Νομίζετε πως είναι μια μόνο ιδιαίτερη περίπτωση αυτή που σας ανέφερα; Ξέρετε πόσες τέτοιες υπάρχουν; Για 
όνομα του θεού, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:18 | ΜΑΡΙΑ Στην Ελλάδα του 2021 που εκδικάζουν οι δικαστές διατροφές των 150 ευρώ για 
παιδιά σχεδόν όλων των ηλικιών μπορείτε να μας πείτε κ. Τσιάρα πως θα ζήσουν το 1/3 του χρόνου στον πατέρα 
που τις περισσότερες φορές ούτε αυτά δεν βάζει γιατί ως γνωστον ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ 
ΠΑΤΕΡΕΣ;Ή μήπως με τα 250 που επιδικάζουν οι δικαστές για παιδιά 10 χρόνων θα ζήσουν σε καθεστώς 
εναλασσόμενης κατοικίας; Δηλαδή μας λέτε πως ένα παιδί ζει με 6 ευρώ την ημέρα στην ευρωπαϊκή μας χώρα. 
Και αυτό εσείς το αποκαλείτε στο νομοσχέδιο «βέλτιστο συμφέρον του παιδιού». Να μη μας ενδιαφέρει τις 
μητέρες που πάνε να ζήσουν τις μισές μέρες του μήνα τα παιδιά μας ούτε φυσικά υπο ποιές προϋποθέσεις. Αρκεί 
να τα ανατρέφει και ο πατέρας από κοινού και εξίσου. Ο πατέρας στον οποίο έχουν επιδικάσει διατροφή τα 
δικαστήρια 150 και 200 ευρώ γιατί για τόσα είναι ικανός βάσει απόφασης θα ζήσει ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙ 
Α ΤΟ ΤΕΚΝΟ;Εκτός και αν πλέον σαν υπουργός μας λέτε πως το παιδί το φέραμε στον κόσμο για να κάθεται στο 
σπίτι με το tablet, να στερείτε της ευμάρειας και της αξιοπρέπειας,να μην κάνει δραστηριότητες (γιατί και αυτές 
κάπου διαβάσαμε εμποδίζουν την σχέση του με τον πατέρα) και φυσικά να πηγαίνει κάθε Πάσχα στο χωριό! Εσάς 
έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά σας, κύριε Υπουργέ; Που αποκαλείτε ΔΙΑΤΡΟΦΗ τη ξεφτίλα των 150 ευρώ το μήνα και 
μιλάτε για ευρωπαϊκές συμβάσεις; Πότε σας ένοιαξε το συμφέρον του τέκνου; Τα παιδιά σας με 200 ευρώ το μήνα 
ζουν; Σε κανένα τσαντήρι τα μεγαλώνετε; Γιατί με 200 ευρώ το μήνα δεν μεγαλώνει σκυλί, όχι παιδί.Περιμένουμε 
να μας πείτε πως θα ανατραφούν από ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ με γονείς που δεν ικανοί να πληρώσουν ούτε τα 
στοιχειώδη των παιδιών τους. Θα γιγαντώσετε τις δικαστικές διαμάχες (ήδη το έχετε κάνει με τις άθλιες 
υποσχέσεις σας). ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:30 | Βανεσσα Γεροσταθου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
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επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:29 | Ελένη Η ρύθμιση του χρόνου επικοινωνίας του παιδιού εκ του νόμου στο ένα τρίτο 
(1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, αφήνει τη δυνατότητα παραβίασης της ιδιωτικότητας του παιδιού και 
του έτερου γονέα. Παραβλέπει, επίσης, το εξατομικευμένο συμφέρον του παιδιού, ανάλογα με τις ανάγκες του, 
την ηλικία του και την ξεχωριστή προσωπικότητα του. 
Εκθέτει, επίσης το παιδί σε κίνδυνο βαρύτατο για τη σωματική και ψυχική του υγεία με το να το υποχρεώνει να 
έρχεται σε επικοινωνία με το γονέα- θύτη ενδοοικογενειακής, έμφυλης ή και σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, 
μέχρι να υπάρξει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση(συνήθως 8 με 10 χρόνια)εις βάρος του.Το τεκμήριο 
αθωότητας προτάσσεται εις βάρος των παιδιών!Θα πρέπει ο νομοθέτης να διασφαλίσει την ψυχική και σωματική 
ασφάλεια των παιδιών! 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:01 | Β.Π. Ως μητέρα δύο παιδιών, με πρωτεύον την ασφάλεια των τέκνων μου, πως θα τα 
προστατεύσω περιμένοντας την αμετάκλητη απόφαση για την αποδεδειγμένα κακοποιητική συμπεριφορά του 
πατέρα τους; Η σωστή άσκηση της επιμέλειας θέτει ως a priori αρχή την ψυχική και σωματική ασφάλεια. Σε παιδιά 
που αρνούνται και δικαιολογημένα κάθε επαφή με τον κακοποιητή πατέρα, μία μητέρα είναι δυνατόν να 
επιτρέψει την παραβίαση του πιο ιερού χρέους που έχει απέναντι στα παιδιά της; Το χρέος απέναντι στην 
προστασία της ζωής; Ή μήπως προκειμένου να μην έρθει μία μητέρα αντιμέτωπη με το νόμο και τις συνέπειές του, 
θα παραβεί το ιερό χρέος προς τα ίδια της τα παιδιά; Διότι αν παραβεί αυτό το ιερό χρέος, τότε τα κακοποιεί σε 
δεύτερο βαθμό.Ποιος θα εξασφαλίσει ότι η κακοποιητική συμπεριφορά δεν θα εξακολουθήσει; Ποιος θα μάθει 
σε αυτά τα παιδιά ότι οι παραβατικές συμπεριφορές αν μη τι άλλο δεν γίνονται αποδεκτές; Ποιος θα επιστρέψει 
τα ανέμελα χρόνια της νιότης αυτών των παιδιών, όταν θα έχουν χαθεί μέσα στον ατελείωτο κυκεώνα δικαστικών 
αντιπαλοτήτων και άρα δευτερογενούς κακοποίησης και θυματοποίησης;Βοηθήστε μας. Ακούστε τα παιδιά μας. 
Προστατέψτε μας 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:52 | Βασιλική Γαρδίκα Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
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οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:35 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΤΈΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ. ΣΩΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΖΥΓΟ 
ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΜΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ. ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΣΙΩΠΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ 
ΦΥΛΑΚΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΝΑ ΔΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΑΘΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!! ΞΕΣΚΟΝΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΣΟ 
ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΞΙΖΟΥΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΣΚΥΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΑΡΚΩΝΕΙ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ, ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ. ΣΩΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ, 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΩΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΗΘΕΛΕ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝ ΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΛΥΠΑΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΠΛΑ 
ΣΕ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΙΡΟΥΝ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ Η ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ!!!! ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ. ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΝ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:24 | Κατερίνα Γαλάτης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
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ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:42 | Betty There will be more POST ABUSIVE BEHAVIOR as a result of this new law, not just 
parental alienation. POST ABUSIVE BEHAVIOR is also a legal term recognized in other countries and it is real and it 
will become even bigger of a problem if this law passes. If you are trying to implement a foreign law into this country, 
you should also add other legal terms that result from implentation of such a law. A BIG NO TO SHARED PARENTING 
in Greece. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:46 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Η γονεϊκή αποξένωση αποτελεί παιδική κακοποίηση. 
Σταματήσαμε να είμαστε σύζυγοι, δε σταματήσαμε ποτέ να είμαστε γονείς. Το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο 
γονείς το ίδιο και μπορεί να διαμένει με απόλυτη συναισθηματική ασφάλεια και στις δύο οικίες εφόσον 
ικανοποιούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις.ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΌλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα άδικα. Επιτέλους αποτινάξτε την αδικία!! Βγάλτε μας επιτέλους 
από αυτήν την κοινωνική τραγωδία που ζούμε!! Δώστε μας πίσω τα παιδιά μας!!Το 90% των πολιτών είναι μαζί 
σας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:27 | Χρύσα Γαλανη Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:24 | Σ. ΓούλαΤόσοι κόποι (ξενύχτια , διπλώματα και πιστοποιήσεις ) για να μην μπορώ να 
διεκδικήσω μία θέση εργασίας . Στο δημόσιο τομέα δεν μπορείς να επιλέξεις το που θα τοποθετηθείς. Είναι 
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δημόσιος υπάλληλος εδώ και λίγους μήνες και μάλιστα κάθε μήνα ταξιδεύω αεροπορικώς μία φορά το μήνα για 
να εκπληρώσω τουλάχιστον τη μία από τις δύο επικοινωνίες του μήνα με τον πατέρα της σύμφωνα με την 
δικαστική απόφαση καταβάλλοντας σημαντικό ποσό από τον μισθό μου και αντί να έρθει και αυτός να δει το παιδί 
του έστω και μία φορά, το μόνο που κάνει είναι μηνύσεις καθώς διακατέχεται ακόμα από αισθήματα μίσους και 
εκδίκησης προς το άτομο μου γιατί δεν παρέμεινα σε ένα τοξικό γάμο για εμένα και με άσχημες συνέπειες για τη 
ψυχοσύνθεση του παιδιού μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας; Να τους δίνετε τα όπλα για να μας πάρουν με νόμιμο 
τρόπο την γονική μέριμνα και κατά συνέπεια την επιμέλεια ; Οι μηνύσεις ξέρετε ποτέ άρχισαν , όταν τους δώσατε 
εσείς το πράσινο φως για τον νόμο έκτρωμα που πάτε να περάσετε . Λυπάμαι μόνο που σας ψηφίζω τόσα χρόνια 
εγώ και όλη μου η οικογένεια. Ένα κράτος που τιμωρεί όποια γυναίκα έγινε μάνα προτού ορθοποδήσει 
επαγγελματικά και ένα κράτος που μετά από τόσα χρόνια σπουδών σε τιμωρεί επειδή κατάφερες να πετύχεις 
επαγγελματικά αλλά επειδή είσαι μάνα χωρισμένη και θα αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας , να μην μπορείς να 
δεχτείς την θέση γιατί θα πρέπει πριν την δεχτείς να συρθείς στα δικαστήρια . Όσο για την συμφωνία, το ξέρετε 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Προς αναμονή του πολυπόθητου νόμου εκτρώματος που εσείς δεχτήκατε έστω και 
να το βγάλετε σε διαβούλευση , έχουμε αύξηση των δήθεν μηνύσεων , τυχαίο ; Δεν νομίζω. Τα συμπεράσματα 
δικά σας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:01 | Χριστινα Βουλγαρη Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:45 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΜΑΡΙΑ κάθε φορά που ένα παιδί δεν θα θέλει να πάει στον ένα γονέα 
θα μπορεί ο άλλος να τον καταγγείλει για κακή άσκηση γονικής μέριμνας, μέχρι να του την αφαιρέσει!! πώς να 
αποδείξεις ότι το ίδιο το παιδί ήταν αυτό που δεν θέλησε την επικοινωνία; θα αναγκάζουμε τα παιδιά μας να 
πηγαίνουν με το ζόρι στον άλλο γονιό, ακόμα και αν δεν περνάει καλά εκει… πόσα τραύματα μπορούν να 
προκύψουν από αυτό; και δεν αναφέρομαι καν σε περιπτώσεις που υπάρχει και κακοποίηση. το άρθρο χρειάζεται 
να επανεξεταστεί οπωσδήποτε.  
 
30 Μαρτίου 2021, 11:58 | ARHS Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών,επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ αυτό και ο πιό 
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άσχετος μπορεί να το κατανοήσειεπειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την 
συνεπιμέλεια,επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, 
έχει αυτοδυναμία, η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, 
αλλά μόνο σε αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή»Επειδή η μιλίνα μας δεν 
τον ψήφισε ουτε το ΜΩΒ 
Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης, Επειδή οι Ευρωπαικές Οδηγίες , οι αποφάσεις 
του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις επιταγές της ΔΣΔΠ απο αυτό 
το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες,επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση και για αυτό θέλει να 
αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 40% που ψήφισε ΝΔ 
και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων . μας κουράσατε 2 χρόνια . η λύση θα δοθεί εκλογές. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:36 | Κυριακη Βλαχου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
30 Μαρτίου 2021, 11:53 | Κωνσταντίνα Καλούση Αμετάκλητα??Αυτό είναι 10 χρόνια μετα, θα εχει μεγαλωσει το 
παιδι.  
 
30 Μαρτίου 2021, 10:53 | Νίκος ΒλαντήςΆρθρο 13. Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
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χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:32 | Άκης Βιολιντζής Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:32 | ΜΙχάλης Καλοχριστιανάκης με ποιά λογική δίδεται το 1/3 του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας στον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί; Δηλαδή ποιό είναι το επιχείρημα με το οποίο 
απορριπτεται κάποιο άλλο ποσοστό; Θα έλεγε κανείς ότι το 1/2 είναι το λογικό αφού το παιδί έχει 2 γονείς και αν 
δεν συντρέχει λόγος, πρέπει να περνάει χρόνο και με τους δύο εξίσου. Άλλωστε «ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του».δεν είναι κάπως παράδοξο να γράφει ο νόμος ότι πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό ευρύτερη 
επικοινωνία αλλά να την περιορίζει στο 1/3 του χρόνου; 
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30 Μαρτίου 2021, 10:25 | Ελισάβετ Βιεννα Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
30 Μαρτίου 2021, 10:31 | Ευστάθιος Βεντούρης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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30 Μαρτίου 2021, 10:26 | Δήμητρα Σ.Στη φράση «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.» το «ιδίως όταν…» αποδυναμώνει το «εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους».Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί λογοι να μην παιρνάιε τόσο πολύ χρόνο ο πατέρας με το παιδί, πολύ πριν 
φτάσουμε στην αμετάκλητη απόφαση για ποινικό.Μπορεί ένας πατέρας να μην έχει αναπτύξει καμία σχέση με το 
παιδί του, θα εξαναγκάσεις το παιδί να μείνει ένα μεγάλο διάστημα σε περιβάλλον που δεν νιώθει ασφάλεια και 
φροντίδα?Αν σας ενδιέφερε στοιχειωδώς το παιδί, θα βάζατε τουλάχιστον την τελειά στο «για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους». 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:48 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
30 Μαρτίου 2021, 10:58 | Κωνσταντίνος ΑσημακοπουλοςΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
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υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:11 | Anna Kasimati Μια υπόθεση σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, για να 
τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα 
παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να 
περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:42 | Λυδία Ανδρακάκου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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30 Μαρτίου 2021, 10:17 | ΣΤΑΥΡΟΣ Φρονώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη που ρητά να προσδιορίζει 
το θέμα της καταβλητέας διατροφής για το ανήλικο. Η νομολογία του ΑΠ ότι οι καταβολές του υπόχρεου γονέως 
που αφορούν το διάστημα της επικοινωνίας δεν συνυπολογίζονται διότι, τάχα, αυτές γίνονται προς επίρρωση των 
δεσμών αγάπης κλπ είναι ανεδαφική διότι υπονοεί εμμέσως την «εξαγορά». Πρόκειται σαφώς για καταβολή για 
αιτία που δεν επακολουθεί έστω κα σε εκτέλεση απόφασης. Οι σχετικές ενστάσεις απορρίπτονται (κακώς) 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:58 | Betty This law MUST NOT be passed and this is very critical for the future of our children 
in this country. As a foreigner, having been raised in a country where this law has existed for 30 years +, I witnessed 
several children grow up in an unstable «yo yo» like life – going from one home to the other – and this had several 
effects on their psychology. The children never knew where home was. Please do think about Greek children, and 
do not apply foreign laws to this society. I hope you can understand that each country has very different beliefs on 
female/male responsibilities relating to parenting, and it is unfair to try to adopt this foreign approach to this 
country. I strongly believe that Greece is not ready to give a mandatory «parenting» role to the father, especially 
when the father can not support it (primarly because of how he is raised in Greece). Fathers will take advantage of 
this right, primarily to avoid paying child support, and will make even the simplest decision the most challenging 
and this all will create endless court actions and continuing negative psychology and mood for the family and child 
as a whole for several years.Shared parenting should ONLY BE VOLUNTARY, NOT FORCED. The fathers who are 
behind the wealthy organization «Energoi Babades» who has spent so much money paying for advertisements and 
pushing for this law have only thought about themselves. These fathers already have a decision in place, so, it is 
understood that if this law passes, they will all request their children’s circumstances to change, primarily to suit 
themselves, which as you can imagine will re-create the negative psychology in already established and “calm” 
households. No child should ever be forced into a situation where his/her parents have to work together when they 
could not even live together. Voluntary means the two adults can work together. Forced means they cannot work 
together. This law will only create more tension, and will also create «post abusive behavior» which comes right 
after a divorce in the first place. Perhaps you should also consider this foreign term be added into the law (not just 
parental alienation). POST ABUSIVE BEHAVIOR is real and it will become even bigger of a problem if this law passes. 
A BIG NO TO SHARED PARENTING in Greece. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:30 | Ιουλία Αναστασίου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
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οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:44 | Βασίλειος Αναστασιαδης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.30 
Μαρτίου 2021, 09:11 | Θεοφιλος ΑναγνωστουΆρθρο 13 . Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. 
Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν 
διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται 
από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
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εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:00 | ΣΤΑΥΡΟΣΗ κατάσταση στα Δικαστήρια της χώρας με την τουλάχιστον πεπαλαιωμένη 
νοοτροπία και μονολιθικότητα των Δικαστών έχει φθάσει στο απροχώρητο και ΔΕΝ πρόκειται να εξαλειφθεί. 
Χθεσινό παράδειγμα Προέδρου Πρωτοδικών. Προσωρινή διαταγή με επικοινωνία γονέως κάθε 2ο 
Παρ/σαβ/κύριακο και Τριτη Πέμπτη ενδιαμέσως στην βδομάδα, χωρίθς ναπροσάπτεται το παραμικρό στον έτερο 
γονέα και χωρίς αντίδραση, ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ περιορίστηκε σε ψίχουλα. 6 συνολικά ώρες μέσα στον μήνα για ΚΆΘΕ 
2Η Τετάρτη και από μεσημέρι Σαββάτου μέχρι βράδυ Κυριακής. ΔΕΝ κατοχυρώνεται το ελάχιστο του 1/3 
επικοινωνίας 
30 Μαρτίου 2021, 09:18 | Ιωάννης ΑμπατζίδηςΆρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
30 Μαρτίου 2021, 09:27 | Κ.Δ.Η προϋπόθεση αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα 
προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ώστε να χωρεί περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίας ή να ιδρύεται 
τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (θυμίζουμε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3500/2006 που αναγνωρίζει ως 
θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το παιδί ενώπιον του οποίου ασκείται ενδοοικογενειακή βία) αγνοεί την 
πραγματικότητα των πολυετών δικαστικών διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνει αμετάκλητη μία καταδίκη 
και δη για κακούργημα. Αποδέχεται λοιπόν το Υπουργείο την συνέχιση της έκθεσης του παιδιού σε κίνδυνο, κάτι 
που τελεί σε ευθεία αντίθεση και με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ιδίως άρ. 31) και με τη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού. 
30 Μαρτίου 2021, 09:45 | Ανδρέας ΑμανατιάδηςΆρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
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γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
30 Μαρτίου 2021, 09:30 | Θεανώ Μολ.«αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα 
ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, 
θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω 
εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται 
να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. 
Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με 
το παιδί.30 Μαρτίου 2021, 09:02 | Νικόλαος ΑλεύρηςΆρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
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ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
30 Μαρτίου 2021, 09:06 | Βαρδής κΕίμαι χωρισμένος πατέρας κ έχω ζήσει προσπάθεια αποξένωσης του τέκνου 
μου από την άλλη πλευρά. Μόνο η συνεπιμελεια ίσος χρόνος κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς με 
εναλλασσόμενη κατοικία θα βοηθήσει τα παιδιά μας να έχουν άποψη κ δικαιοσύνη 
30 Μαρτίου 2021, 09:30 | Α.Β Τα σχόλια των ανδρών είναι copy paste κ είναι τα ίδια κ επαναλαμβανόμενα. 
Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ενορχηστρωμένο .Τετοιου ειδους νομοι χρηζουν ιδιαιτερης προσοχης κ διαχειρισης 
καθως μπορουν να αποβουν μοιραιοι για τη ζωη πολλων ανθρωπων,δεν γίνονται βιαστικά κ εκβιαστικά εν μέσω 
πανδημίας.30 Μαρτίου 2021, 09:24 | Λιτινας πΗ από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία 
κ ίσα δικαιώματα και στους δύο γονείς θα είναι υλτο ιδανικό για το καλό των παιδιών. Είμαι γονιός σε γάμο κ 
αποξενωμένος θείος 
30 Μαρτίου 2021, 09:48 | Δέσποινα Μπακιρη Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο γονείς, και οι δύο γονείς 
ανεξαρτήτως φύλου πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά μας.Η 
αποκλειστική επιμέλεια όπως εφαρμόζεται μέχρι τώρα στην Ελλάδα καθιστά το παιδί κτήμα της μητέρας και τον 
πατέρα μία πηγή εισοδήματος για αυτήν και όχι για το παιδί. Οι συνέπειες της μέχρι τώρα εθιμικης και 
καθεστωτικής Δικαιοσύνης έχουν λαβει διαστάσεις γενοκτονίας. Ψηφιστε άμεσα συνεπιμμελεια και κατοχυρωστε 
ίσο χρόνο και των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. 
30 Μαρτίου 2021, 09:06 | Γιάννης Μαγουλακης Θεωρώ ότι πρέπει να προβλεπτουν αυστηρότατες ποινές για το 
γονέα που αποξενώνει το παιδί από τον άλλο γονέα και που παραβιάζει τα ωράρια της επικοινωνίας. Το μεγάλο 
πρόβλημα είναι ότι οι δικαστές αφήνουν εντελώς ατιμώρητο το γονέα που παραβιάζει την απόφαση επικοινωνίας, 
το 90% των εισαγγελέων λειτουργούν ως νταβατζιδες υπέρ των μαμάδων κι αν δεν επιμορφωθουν δεν πρόκειται 
να αλλαξτ αυτή η νοοτροπία ούτε σε 50χρονια.Το 1/3 της επικοινωνίας σε ετήσια βάση πρέπει να είναι το ελάχιστο 
και να κατοχυρωθεί με πιο σαφή τρόπο για τους γονείς που μένουν σε μακρινές αποστάσεις , ενώ για τους γονείς 
που μένουν στον ίδιο δήμο ή σε κοντινή απόσταση πρέπει να κατοχυρωθεί το 50%. 
Η επιμέλεια πρέπει να διαιρεθεί σε τομείς και ο κάθε γονιός να αναλάβει και το οικονομικό βάρος του τομέα που 
θα έχει, όπως εκπαίδευση , υγεία κτλ , ενώ το κόστος της τροφής και διανομής του παιδιού θα έχει ο κάθε γονιός 
για το διάστημα που θα μένουν τα παιδιά μαζί του.ΔΕΝ θα δίνονται άμεσα χρήματα για διατροφή από τον ένα 
γονέα στον άλλο γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέχρι σήμερα αυτά τα χρήματα δεν πήγαιναν στο παιδί αλλά 
στρεφόταν σε δικαστικό αγώνα κατά του γονέα που τα κατέβαλε από τον γονέα που τα εισέπραττε. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:28 | Ελένη Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:35 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ.ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣΑ.Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 26 Μαρτίου 2021, 23:21 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ’ΟΨΙΝ«Η ανατροφή του παιδιού απαραίτητα πρέπει πλέον να αποτελεί προϊόν 
συναπόφασης και από τους δύο γονείς. Το συμφέρον του ανήλικου, το οποίο αποτελεί τον απώτατο σκοπό κάθε 
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ρύθμισης επιβάλλει, στην κρίσιμη και ευαίσθητη ηλικία που βρίσκεται, να συμβιώνει και με τους δύο γονείς του,  
ώστε, με αυτόν τον τρόπο, να προκαλείται η μικρότερη δυνατή διατάραξη του τρόπου ζωής του. Η εναλλασσόμενη 
άσκηση της επιμέλειας εξασφαλίζει τη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού και ενισχύει 
τους δεσμούς του ανηλίκου με αμφότερους τους γονείς του. Πρόσφατες ιατρικές και ψυχολογικές έρευνες έχουν 
δείξει ότι η από κοινού, κατά ισομερή τρόπο, εναλλασσόμενη ανατροφή του παιδιού, όχι μόνο δεν έχει καμία 
αρνητική συνέπεια, αλλά αντιθέτως, η ύπαρξη διπλής κατοικίας θεωρείται ευεργετική και απαραίτητη για την 
προστασία της ισόρροπης ανάπτυξης του παιδιού. Πρακτικά, μειώνεται η αντιδικία μεταξύ των γονέων και τυχόν 
καταχρηστικές συμπεριφορές, καθώς, πλέον, κανείς δεν αισθάνεται να έχει περισσότερη ή λιγότερη εξουσία από 
τον άλλο, ως προς την ανατροφή του παιδιού. Οι γονείς, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποξενωμένοι από έριδες τέτοιου 
χαρακτήρα, αφοσιώνονται στην ανατροφή των παιδιών. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ του παιδιού πρέπει να είναι από το 1/3 του μήνα και πάνω!!!!Όχι χρόνος επικοινωνίας!! Ο 
πατέρας δεν είναι ξένος ούτε επισκέπτης!!! Ο πατέρας δεν επικοινωνεί με το παιδί του!! Το διαπαιδαγωγεί και το 
φροντίζει!Απαραίτητο να διαβαστεί https://www.energoimpampades.gr/paremvasi-57-gynaikon/ και να ληφθεί 
υπόψιν !»Ίσο χρόνο 50/50 και για τους δύο γονείς με ελάχιστο χρόνο 35% σε ειδικές περιπτώσεις Κοινή ανατροφή 
και από τους δύο γονείς. Εναλλασσόμενη κατοικία. Αυστηρές ποινές για τη γονεϊκή αποξένωση Αυστηρές ποινές 
για τις ψευδείς καταγγελίεςΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ Στην παράγραφο 1 η τελευταία φράση » εφόσον, σε 
κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου » θα πρέπει να απαλειφθει τελείως. Δεν 
νοείται να τεθούν για παράδειγμα οι δραστηριότητες ενός παιδιού (αγγλικά, χορός, ποδόσφαιρο) ως λόγος για να 
περικοπει η επικοινωνία του με τον γονιό του. Είναι εντελώς λάθος να γίνει αυτή η αναφορά και θα οδηγήσει στο 
να γεμίζει ένας γονιός το πρόγραμμα του παιδιού με δραστηριότητες τη μέρα που θα είναι να δει τον άλλον γονιό 
και μετά θα πηγαίνει στο δικαστήριο και θα λέει ότι διαταρασσεται η καθημερινότητα του παιδιού. Είναι εντελώς 
λάθος και παραλογο όλο αυτό. 
30 Μαρτίου 2021, 08:33 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ που ειναι η ισοτητα και η ισονομια κυριοι και κυριες? 
θεωρειτε εκ των προτερων κατωτερο τον πατερα? ΙΣΟΣ χρονος ανατροφης. κοινη επιμελεια. δεν υπαρχει γονεας 
που διαμενει το παιδι και γονεας No2 οσο πιθανη ειναι η βια εκ μερους του γονεα που συμφωνα με τον νομο θα 
ζητα το 1/3 αλλο τοσο πιθανο ειναι η ασκηση βιας και απο τον γονεα που εχει χωρις συζητηση και αξιολογηση τα 
2/3. μη κρυβομαστε πισω απο μισολογα. πανω απο 90% δινεται επιμελεια στην μαμα χωρις καμια σοβαρη 
αξιολογηση. 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:40 | M.M Τα παιδιά δεν είναι βαλίτσες. Οι διανυκτερεύσεις σε άλλο σπίτι θα βλάψουν την 
καθημερινότητα του παιδιού κι ως εκ τούτου την ψυχική του υγεία. Ναι, το παιδί χρειάζεται και τους δύο γονείς. 
Όχι όμως να είναι με μια βαλίτσα στο χέρι. Όχι στις διανυκτερεύσεις και στα πέρα δώθε. Σεβαστείτε τα παιδιά!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:11 | Ηλιαννα Ρηγα Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι 
είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον 
κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… 
 
30 Μαρτίου 2021, 08:37 | Ελένη Τεκμήριο χρόνου. 1/3. 50/50. Το παιδί δεν είναι κτήμα να μοιράζεται με 
μαθηματικούς όρους. Ξαναβάλτε το παιδί σαν προσωπικότητα στο κέντρο!Και σταματήστε να αποδιδεται ευθύνες 
επικοινωνίας με όλο το σόι στον γονιό της άλλης πλευράς. Καταλύετε κάθε έννοια ασφαλείας του παιδιού όταν 
φιμώνεται με αυτόν τον τρόπο ο γονιός του. 
 
30 Μαρτίου 2021, 07:58 | Μισέλ Κόντου Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί. 
 
30 Μαρτίου 2021, 03:36 | Δημήτρης ΚαραβασίληςΣύμφωνα με τις παρούσες προτάσεις δε πρέπει να υπάρχει 
«γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει». Κατά συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο παρά μόνο όταν 
ο γονέας αυτός δεν ασκεί την επιμέλεια. Συν τοις άλλοις για τις περιπτώσεις ισόχρονης εναλλασσόμενης κατοικίας 
και σε σχέση με τις χιλιομετρικές αποστάσεις θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στις ΗΠΑ πχ στο Ιλινόις αυτές 
καθορίζονται με ανώτατο χιλιομετρικό όριο τα 50 μίλια μεταξύ των οίκων των δύο γονέων ήτοι 0 χιλιόμετρα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:13 | Βασιλεία Βενίδου Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
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30 Μαρτίου 2021, 02:18 | Μαρια Βασίλογλου Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:31 | Ε. Μπάρμπα Δεν υπάρχει «Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια» η «Υποχρεωτικός Χρόνος 
Επικοινωνίας» σε καμιά χώρα της ΕΕ ή δυτικές χώρες όταν υπάρχει διαφωνία γονέων. Αποφασίζουν τα δικαστήρια 
και μάλιστα στατιστικές παγκοσμίως δείχνουν την μητέρα ως πιο κατάλληλο γονέα σε ποσοστό από 75-95%. 
Ξαφνικά βλέπουμε τους άντρες να διεκδικούν τον ρόλο της γυναίκας και ειδικά της μητέρας. Με την ντροπιαστική 
εικόνα παραπάνω όπου προσβάλλει την μητέρα τι άλλο θα διεκδικήσουν – μήπως να κυοφορούν κιόλας; «Όπως 
αναφέρει η εταιρεία οικογενειακού δικαίου» —«Και επειδή ακριβώς κάθε ζεύγος γονέων και κάθε παιδί είναι 
διαφορετικά από τα άλλα και οι συνθήκες ζωής τους δεν είναι ίδιες, δεν είναι ορθή και πρέπει να αποφεύγεται η 
νομοθέτηση γενικής φύσεως κριτηρίων και προτεραιοτήτων για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του παιδιού. 
Η έννοια της συνεπιμέλειας δεν είναι μονοσήμαντη. Υπάρχουν διάφορες μορφές κοινής άσκησης της επιμέλειας 
του παιδιού. Μπορούν να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις για όλα τα σοβαρά θέματα του παιδιού, το οποίο θα 
διαμένει κυρίως με τον ένα γονέα και θα απολαμβάνει την κατά το δυνατόν ευρύτερη επικοινωνία με τον άλλο. 
Μπορεί να κατανέμεται η γονική μέριμνα μεταξύ των γονέων. Μπορεί το παιδί να διαμένει εναλλάξ στις κατοικίες 
των δύο γονέων, είτε για ίσο χρόνο, είτε για άνισο, αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και αυτή η λύση δεν 
αντίκειται στο συμφέρον του. Η συνεπιμέλεια με την τελευταία αυτή μορφή προϋποθέτει γονείς, οι οποίοι είναι 
διατεθειμένοι να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να συνεργασθούν αρμονικά για την ισορροπημένη 
ανατροφή του παιδιού τους.» 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:57 | Σ. Λύτρα Προφανώς θα απορριφθεί. ΟΧΙ γιατί ο κύριος Τσιάρας είναι μικροβιολόγος 
αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί από το Ελληνικό κοινοβούλιο Αναγκαστική Συνεπιμέλεια και 
Αναγκαστικός Χρόνος Επικοινωνίας, Χωρίς να εξετάζεται η κάθε περίπτωση χωριστά και Χωρίς την σύμφωνη 
γνώμη και των δύο γονέων -ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΑ δεν υπάρχει σε κανένα Οικογενειακό Δίκαιο των κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο κύριος Τσιάρας και οι υπόλοιποι 299 βουλευτές του κοινοβουλίου δεν πρόκειται να υποκύψουν στις 
πιέσεις των συλλόγων μπαμπάδων και δεν γίνεται να συγκρίνουν την Ελλάδα με την Σουηδία που ουδεμία σχέση 
έχει με την Ελληνική πραγματικότητα και την Ελληνική οικογένεια –ΟΤΑΝ «Από το 2013 και μετά, οι υπάρχουσες 
ανισότητες επέμειναν, ανοίγοντας την ψαλίδα με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 
τελευταία θέση για την ισότητα των φύλων μεταξύ των 28 κρατών-μελών για το 2017 (ΕΙGΕ, 2017)». 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:36 | Ναταλία ΒασιλάκηΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου.30 Μαρτίου 2021, 01:36 | Εριφύλλη ΒαρβαρεληΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο 
άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική 
επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το 
τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
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του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με 
τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, 
τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν 
διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. 
30 Μαρτίου 2021, 01:39 | Στέλλα ΣάμουΔεν είναι δυνατόν να προβλέπονται οι ίδιες ρυθμίσεις για την επικοινωνία 
και διανυκτέρευση στο σπίτι του άλλου γονέα για τα βρέφη και τους εφήβους!!! Όσον αφορά τα βρέφη που 
θηλάζουν, μία ενδεχόμενη εφαρμογή αυτού του άρθρου θα αντιστοιχούσε σε διακοπή του θηλασμού. Ο 
θηλασμός για το βρέφος είναι βασικό στοιχείο για τη ψυχοσωματική ανάπτυξη του και το ανοσοποιητικό του 
σύστημα . Δυστυχώς στη χώρα μας είναι πολύ μικρό το ποσοστό σε σύγκριση με άλλες χώρες και για αυτό γίνονται 
συστηματικές προσπάθειες με στόχο την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού, μία τέτοια διάταξη (τεκμήριο του 
1/3 του χρόνου & διανυκτέρευση)θα ακυρώσει κάθε προσπάθεια αύξησης του ποσοστού. Το Μαιευτήριο «Έλενα 
Βενιζέλου», πρωτοπόρο στον τομέα, ήδη από το 1937 προωθεί το μητρικό θηλασμό και διαθέτει Ειδική Μονάδα 
Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού.30 Μαρτίου 2021, 01:23 | Εύα ΒανουΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο 
άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική 
επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το 
τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με 
τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, 
τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν 
διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:02 | Πεγκυ Βαζουρα Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:29 | Ζωη Βαβριτσα Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:35 | Elisavet Efstratiou Δεν πρέπει η κυβέρνηση να υποκύψει στις πιέσεις των λόμπι 
πλουσίων μπαμπάδων – Όλες οι γυναικείες Οργανώσεις, Γυναίκες, μανάδες, γιαγιάδες, παππούδες Ζητούν να 
αποσυρθεί το νομοσχέδιο.Μήπως οι συγκεκριμένοι Σύλλογοι Μπαμπάδων που διεκδικούν την Αναγκαστική 
Συνεπιμέλεια Χωρίς συναίνεση των δύο γονέων θέλουν να θηλάζουν και να κυοφορήσουν κιόλας;Είναι 
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«υποκριτικό και παράλογο» οι Σύλλογοι μπαμπάδων να ζητούν αλλαγή του οικογενειακού δικαίου όταν ήδη η 
Ελληνική νομοθεσία και όλα τα δυτικά κράτη έχουν την επιλογή της Συνεπιμέλειας εφ’όσον οι δύο γονείς το 
επιθυμούν και συμφωνούν. Όταν διαφωνούν Οι γονείς για την Συνεπιμέλεια των παιδιών τους, σε όλα τα κράτη 
του δυτικού κόσμου αποφασίζουν τα δικαστήρια. Ξαφνικά οι μπαμπάδες θέλουν να αλλάξουν ρόλο και να γίνουν 
μαμάδες – Στην ουσία, η πλειοψηφία των ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ, θα παρκάρει τα παιδιά στους … γονείς τους. Δηλαδή, 
προτιμούν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με τους παππούδες παρά με την ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΤΈΡΑ των παιδιών; Τα 
λόμπι ανδρών συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον ψεύδο-όρο «γονική αποξένωση» ΩΣ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ αλλά στην ουσία εκδικείται το παιδί, ενώ γνωρίζουν 
ότι – ο όρος αυτός είναι ένα εργαλείο που διαιωνίζει την κακομεταχείριση και τη βία – και η παγκόσμια 
επιστημονική ιατρική/νομική κοινότητα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ΔΕΝ Αναγνωρίζουν τέτοιου είδους 
σύνδρομο, και μάλιστα «εφιστούν την προσοχή» σε όσους το χρησιμοποιούν. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:34 | Γιώργος Πράγματικα διαβάζοντας τα σχόλια θα νομίζει κάνεις ότι όλοι οι άντρες ασκούν 
σωματική βία στις γυναίκες τους και φυσικά επειδή είναι πολύ καλές δεν καλούν ούτε την αστυνομία ούτε φυσικά 
υπάρχουν μάρτυρες. Ας συντονιστουμε λίγο αυτά τα περιστατικά σίγουρα υπάρχουν άλλα είναι η εξαίρεση και όχι 
ο κανόνας όλες τώρα θυμηθήκατε την ενοδοοικογενειακη βία. Πόσες ψεύτικες καταγγελίες κάνετε εσείς και πόσες 
δεν αφήνεται τον πατέρα να δει το παιδί επειδή πολύ απλά δεν έχετε καμία μα καμία επίπτωση από τον νόμο 
πάρα μόνο ένα πρόστιμο χρηματικό??? Τα παιδιά δεν ανήκουν στους γονείς, οι γονείς ανήκουν στα παιδιά για 
αυτό και μόνο πρέπει να υπάρχει 50% και για τους δύο μιας και κανείς δεν το έκανε μόνος του ή το έκανε?? 
30 Μαρτίου 2021, 01:24 | Σάμου ΣτέλλαΣτις περιπτώσεις που ο δικαστής θα πρέπει να ορίσει την επιμέλεια και 
τους όρους επικοινωνίας με τον άλλο γονέα, ενώ υπάρχει ήδη κατατεθειμένη καταγγελία για ενδοοικογενιακή 
βία, θα πρέπει να υιοθετηθούν διατάξεις ανάλογες αυτών που ψηφίστηκαν στη Γαλλία. Στις 30 Ιουλίου 2020 η 
Γαλλική Βουλή ψήφισε το Ν. 2020-936 με σκοπό την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Οι 
διατάξεις εκείνες που αφορούν την γονική μέριμνα στην περίπτωση της συζυγικής βίας είναι οι ακόλουθες : 
I – Η ρύθμιση για το κατά προτεραιότητα δικαίωμα του θύματος να μείνει στη συζυγική κατοικία Με αυτή την 
ρύθμιση η κατοικία δίνεται εκ του νόμου στο θύμα, δίχως να πρέπει να τη ζητήσει, εκτός από ιδιαίτερες 
περιπτώσεις στις οποίες πρέπει ο δικαστής να δικαιολογήσει διεξοδικά με βάση τα πραγματικά στοιχεία που 
προκύπτουν από τη διαδικασία και τη νόμιμη βάση τους. Επίσης, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για εγκατάλειψη 
συζυγικής στέγης, και παύει να είναι αποτρεπτικός λόγος ως προς την απόφαση καταγγελίας της βίας. II – 
Αναστολή του δικαιώματος επικοινωνίας και διαμονής Εκ του νόμου αναστέλλεται προσωρινά η άσκηση της 
γονικής μέριμνας και το δικαίωμα επικοινωνίας και στέγασης του τέκνου σε περίπτωση εγκλήματος από γονέα 
που διαπράχθηκε κατά του προσώπου του άλλου γονέα από την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση 
καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να χρειάζεται ειδική μνεία του ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή.  III – 
Επιτηρούμενη απαγόρευση προσέγγισης του θύματος Στην πολιτική διαδικασία, εφόσον έχει εκδοθεί 
απαγόρευση, ο δικαστής του οικογενειακού δικαστηρίου μπορεί να διατάξει την απαγόρευση προσέγγισης της 
ενάγουσας σε απόσταση μικρότερη από μια καθορισμένη απόσταση και, ως εκ τούτου, να διατάξει, αφού λάβει 
τη συναίνεση και των δύο μερών, το να φορέσουν ο καθένας μία κινητή ηλεκτρονική συσκευή που θα μπορεί να 
ενημερώνει ότι ο εναγόμενος βρίσκεται σε μια ορισμένη απόσταση από την ενάγουσα, μικρότερη από αυτή που 
καθορίζεται από την εντολή. Σε περίπτωση άρνησης του εναγομένου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί 
αυτό το μέτρο, ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων ειδοποιεί αμέσως τον εισαγγελέα. IV – Αναστολή 
δικαιωμάτων επικοινωνίας και στέγασης του τέκνου στο πλαίσιο ανάκρισης . Σε άλλες περιπτώσεις πλην της 
παραπάνω περίπτωσης ΙΙ, δηλαδή πριν την άσκηση ποινικής δίωξης, μπορούν ο ανακριτής ή το δικαστικό 
συμβούλιο να αποφασίσουν, με αιτιολογημένη απόφαση, σχετικά με την αναστολή του δικαιώματος που έχει το 
υπό εξέταση άτομο ως προς την επικοινωνία και διαμονή με το ανήλικο παιδί του. Πράγματι, η άσκηση των 
δικαιωμάτων επίσκεψης και διαμονής δεν πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για τον παραβάτη γονέα να ασκήσει 
περαιτέρω βία στο γονέα -θύμα.Μετά από είκοσι χρόνια εφαρμογής της Coparentalité (υποχρεωτικής 
συνεπιμέλειας), το κοινοβούλιο της Γαλλίας, μετά τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Ισότητας, τον Ιανουάριο 
του 2020, ψήφισε της προαναφερόμενες διατάξεις επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής : 1. Η υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια είναι συχνά για τον πρώην σύντροφο το μέσο άσκησης εξουσίας και συνιστά νέα μορφή άσκησης 
βίας στο θύμα του. 2. Το δικαίωμα επίσκεψης και φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και 
τα παιδιά μεγάλο ρίσκο. 3. Η εναλλασσόμενη άσκηση της γονεϊκότητας, θέτει τις γυναίκες θύματα βίας σε 
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συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους και κάποιες φορές τις εκθέτει σε αυτόν χωρίς καμία απολύτως 
ασφάλεια. 4. Μια μελέτη του 2009 από το Παρατηρητήριο Βίας του περιφερειακού συμβουλίου του 
διαμερίσματος Seine-Saint-Denis που αφορούσε 24 γυναικοκτονίες που έγιναν τη περίοδο 2005 έως 2008, έδειξε 
ότι «οι μισές γυναικοκτονίες έγιναν μπροστά σε μικρά παιδιά και με αφορμή τη τακτική επίσκεψη και φιλοξενία 
του πατέρα».  
 
30 Μαρτίου 2021, 00:27 | Ράνια Αργυροπούλου Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:34 | Γουναράς Άγγελος Είναι σημαντικό ο εν λόγω νόμος να παρέχει τη βάση για ισόποση 
χρονική επικοινωνία όσο αυτή δεν επιβαρύνει την καθημερινότητα του παιδιού. Στην πραγματικότητα, κάθε παιδί 
και γονιός μπορούν να βρουν χρόνο να διαθέσουν ώστε να είναι μαζί ακόμα και σε πολυάσχολες μέρες. Δεν πρέπει 
ο νόμος να παρέχει τη δυνατότητα στον έχοντα την επιμέλεια γονιό να δρα εκδικητικά με σκοπό να στερήσει την 
επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο ή να την περιορίσει στο ελάχιστο που θα αναφέρει ο νόμος. 
Πρέπει να είναι ξεκάθαρο και στους δικαστές και αρμόδιους επιμελητές ότι η ιδανική μητέρα ή πατέρας προτρέπει 
το παιδί να μπορεί να βλέπει τον άλλο γονέα όσο γίνεται και επιθυμεί και το παιδί περισσότερο. Και αυτό πρέπει 
να προκρίνουν. Όχι να γίνει όχημα ο νόμος για εκδίκηση, ή έκφραση της συναισθηματικής φόρτισης του άλλου με 
τον πιο βλαβερό τρόπο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:38 |  Κασσιανή ΑΠ. Στο νομοσχέδιο εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη επικοινωνία το 1/3 
του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να 
προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο 
είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για μια κεκαλυμμένη 
εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου μόνο 
αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της 
ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον οικονομικά 
ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:16 | Ειρήνη Κ το τεκμηριο πρέπει να είναι το λογικό, δίκαιο 1/230 Μαρτίου 2021, 00:46 | 
Νεφέλη ΑδάμηΜε το να εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού, ουσιαστεί 
αφαιρείται η υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει, αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο, είναι άτοπο, καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη 
κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου, μόνο αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός, που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της, ενώ είναι πλέον 
εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον οικονομικά ασθενέστερο 
γονέα για λογαριασμό του παιδιού. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:38 | Κατερίνα Καπερναράκου Στο νομοσχέδιο εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του 
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παιδιού, αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει, αν 
αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο, είναι άτοπο, 
καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη 
κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου, μόνο αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που θα διευκολύνει τη μη καταβολή της, ενώ είναι πλέον 
εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον οικονομικά ασθενέστερο 
γονέα για λογαριασμό του παιδιού. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:01 | Elpida Kaliviotis Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το «me too», 
την κακοποίηση παιδιών, γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, – Έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή για να 
ευαισθητοποιήσει και τους 300 του κοινοβουλίου για το Προσχέδιο Νόμου της κυβέρνησης να επιβάλλει την 
«Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικό Χρόνο Επικοινωνίας» χωρίς την συναίνεση και των δύο γονέων. Θα 
είναι η πρώτη κυβέρνηση, διότι καμιά χώρα του δυτικού κόσμου δεν ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ «υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και 
υποχρεωτικό χρόνο επικοινωνίας» όταν διαφωνούν οι γονείς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η Συν-επιμέλεια όταν η 
διάσπαση κάθε οικογένειας είναι διαφορετική και ειδικά όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία και όταν σε εθνικό 
επίπεδο, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από το 2014 μέχρι 
και το 2017 έχουν σημειωθεί περισσότερα από 13.700 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τις γυναίκες να 
αποτελούν περίπου το 70% των θυμάτων», (νούμερα είναι μόνο όσα έχουν καταγραφεί από την αστυνομία ενώ 
υπάρχουν χιλιάδες ακόμα γυναίκες/παιδιά που ποτέ τους δεν έχουν μιλήσει για αυτό). Ελπίζω ο Πρωθυπουργός 
και ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας να μην υποκύψουν στις πιέσεις και ακραίες φωνές των «Λόμπι 
Μπαμπάδων» που χρησιμοποιούν ως άλλοθι τον ψεύδο-όρο «γονεϊκή αποξένωση» (PAS του Gardner), -Όταν Δεν 
αναγνωρίζεται από όλα τα δυτικά κράτη, την παγκόσμια επιστημονική ιατρική/νομική κοινότητα και τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και μάλιστα «εφιστούν την προσοχή» σε όσους το χρησιμοποιούν, διότι ο όρος 
αυτός είναι ένα εργαλείο που διαιωνίζει την κακομεταχείριση και τη βία και ειδικά εφιστούν την προσοχή στις 
περιπτώσεις αγνοήσεις τις ενδοοικογενειακής βίας για χάριν της υιοθέτησης της γονικής αποξένωσης.Δεν πρέπει 
να θυσιαστούν τα παιδιά και οι μανάδες για τις αδυναμίες του κράτους και του Υπουργείου Δικαιοσύνης να λύσει 
τα μόνιμα προβλήματα εφαρμογής των νόμων και την μακροχρόνια αναμονή Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης χρησιμοποιεί τρία επιχειρήματα: 1) Την «γονεική αποξένωση» – Αντιγράφει τους ισχυρισμούς των 
Συλλόγων Μπαμπάδων που προπαγανδίζουν και έχουν ως σημαία τους την «γονεϊκή αποξένωση». Ενώ δεν 
αναγνωρίζεται ως διαταραχή από την Παγκόσμια Ιατρική και Νομική κοινότητα, τον ΠΟΥ, και έχει απαγορευτεί η 
χρήση αυτού του όρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κύριος Τσιάρας, επικαλείται τον δήθεν αυτό όρο 2)Ότι πρέπει να 
γίνει αλλαγή στο «Παλαιό» Οικογενειακό Δίκαιο Διότι δεν έχει αλλάξει από το 1983 – Χωρίς όμως το Ελληνικό 
κράτος να αλλάξει και το δικό του «Παλαιό Σύστημα» απονομής δικαιοσύνης, εφαρμογή των νόμων και τις 
απαιτούμενες υποδομές που χρειάζονται προκειμένου να προετοιμαστεί και εναρμονιστεί στο επίπεδο των άλλων 
Δυτικών χωρών και της ΕΕ.3)Έχει αλλάξει η κουλτούρα των Ελλήνων -Δηλαδή η ελληνική οικογένεια και ο 
ελληνισμός να αλλάξει την κουλτούρα του και να υιοθετήσει την Γερμανική η την Σουηδική. Η υπόθεση της 
φροντίδας των παιδιών μετά τη λύση της σχέσης των γονέων του, είναι μια υπόθεση που ξεκινά από τη γέννησή 
του. Σε μια χώρα που το ποσοστό συμμετοχής στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών εντός γάμου πλησιάζει 
μετά βίας το 10% για τους άντρες, με τις γυναίκες να επωμίζονται καθημερινά το 90%, το βλέμμα των κρατικών 
πολιτικών θα έπρεπε να στραφεί στην αλλαγή αυτού του ποσοστού, αν θέλει να αλλάξει τις νοοτροπίες, όπως 
διατείνεταιΑυτά πρέπει να λύσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και όχι να διατάξει να μην εξετάζεται κάθε περίπτωση 
χωριστά. Δεν γίνεται να δοθεί μαζικά και οριζόντια Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικός Χρόνος Επικοινωνίας. Στην ΕΕ 
αλλά και σε καμιά χώρα του Δυτικού κόσμου δεν υπάρχει «Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικός χρόνος 
Επικοινωνίας» όταν οι γονείς διαφωνούν!! Στο υπάρχον Οικογενειακό Δίκαιο της Ελλάδας, όπως και όλων των 
δυτικών χωρών, οι γονείς μπορούν συναινετικά να συμφωνήσουν στην συνεπιμέλεια. 
Η προς ψήφιση διάταξη είναι παράνομη καθώς καμιά διεθνής σύμβαση δεν απαιτεί την υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια και υποχρεωτικό χρόνο επικοινωνίας.Πως είναι δυνατόν εν καιρώ πανδημίας με κλειστά δικαστήρια 
να ψηφιστεί ένα τέτοιο ισοπεδωτικό νομοσχέδιο το οποίο θα επιστρέψει την Ελληνίδα μάνα και παιδιά στο 
μεσαίωνα – και ειδικά στην Ελλάδα της κρίσης 12ετίας με ανεργία στα ύψη, χωρίς καμία 
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υποδομή όπως έχουν άλλες χώρες της ΕΕ και δυτικές χώρες με Ειδικά Οικογενειακά Δικαστήρια, Γραφεία Πρόνοιας 
που χειρίζονται υποθέσεις επιμέλειας γονέων, με παροχές οικογενειακών επιδομάτων, γονική οικονομική, 
ψυχολογική και νομική υποστήριξη. 
 
 30 Μαρτίου 2021, 00:30 | Εριέττα Γεωργίου Το τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού κατά τον οποίο πρέπει να 
επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, αφορά εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για ζήτημα μη 
οικονομικό . Πιο λογικό θα ήταν ένα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία Αν αναφορά 
το συνολικό χρόνο είναι προφανώς ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν μπορεί να 
επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει 
να πάνε σχολείο να μάθουν ξένες γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές δραστηριότητες και 
βεβαίως να μη στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως σύντομα η διάταξη θα αποτελεί 
λογικό άτοπο. Η δε διάταξη ότι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να λογοδοτεί καθημερινώς 
κρίνεται ανεφάρμοστη και παράνομη καθώς παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ περί ιδιωτικότητας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:54 | Σ’ Π Κακή άσκηση «β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς» «γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας»Πως θα 
αποδειχθεί αυτό εάν συμβαίνει?«ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,» Δλδ εάν δικαιολογηθεί η άσκηση 
της γονικής μέριμνας θα είναι καλή? Και μόνο αν επιδικάστηκε η αν συμφωνήθηκε διατροφή? Η διατροφή δεν 
είναι υποχρέωση?«στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»Συνεπώς σύμφωνα με 
τα παραπάνω η γονική μέριμνα δεν αφιαρειται ποτέ. Ποιο το νόημα του άρθρου? 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:17 | ΑΜΑΛΙΑ Μ ΠΡΩΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΙΟΝΤΕΣ, ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ. ΑΛΛΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ.??? 
ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ 
ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΝΕΧΤΗΚΕ ΤΟΝ ΕΥΘΥΝΟΦΟΒΟ, ΑΝΩΡΙΜΟ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΑΓΟΥΜΕΝΟ ΓΙΟ.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΙΟΝΤΕΣ ΣΑΝ ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΠΙ ΤΙΣ ΓΗΣ. ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΝΑ 
ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΚΑΝΙΔΑΒΙΚΗ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΜΙΣΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΙΟΝΤΕΣ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΟΜΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΝΤΡΑΣ, ΟΤΑΝ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΡΑΜΕΛΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ, 
ΟΤΑΝ ΕΠΙΒΕΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ. ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:37 | Ιλιανα Ο τρόπος και η διάρκεια και ησυχνοτητα επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 
διαφορετικα για κάθε παιδί. Απορω που δεν έχει διαγραφεί το 1/3.Δηλαδγ το συμφέρον των παιδιών είναι να 
έχουνε ένα 1/3 τπυ χρόνου επικοινωνία οι γονεις νέα που έχουν το δικαίωμα επικοινωνίας? Σίγουρα 
όχι.Απαραδεκτη η θέσπιση του 1/3 .. όλο το νομοσχέδιο είναι ένα πρόβλημα στη πράξη και σίγουρα δεν 
εξυπηρετεί σε καμία διάταξη το συμφέρον του παιδιού. 
30 Μαρτίου 2021, 00:34 | ΕλένηΑπαράδεκτη και αυθαίρετη η θέσπιση του 1/3 με τι κριτήρια έγινε??γιατί 
δεσμεύει ο νόμος τόσο τον δικαστη? Υπάρχει λόγος?και αν δεν έγινε για να τον δέσμευση τότε γιατί τέθηκε αυτό 
το 1/3. 
30 Μαρτίου 2021, 00:26 | ΕιρηνηΑΠΟΣΥΡΕΤΕ το ν/σ τώρα. Είναι λάθος σε όλα τα θέματα που θέτει, δεν βγάζει 
καν νόημα. Τα παιδιά είναι όλο φανερό ότι θα τα βλάψει. Πόση εξουσία έχουν αυτοί οι «ενεργοί μπαμπάδες» 
στον υπουργό και την κυβέρνηση? Ξέρουμε ότι έχει γίνει μεγάλη διαφημιστική καμπάνια υπέρ του τραγικου ν/σ, 
ότι έχει γίνει τεράστια προπαγάνδα από τα ΜΜΕ και το πιο λυπηρο ότι έχουν καταπατήσει και αποκρύψει κάθε 
αντίθετη άποψη από ειδικούς,συλλόγους και μητέρες που παλεύουν για το πραγματικό καλό των παιδιών. Η 
σημερινή κυβέρνηση πάει να κάνει ένα τρομερό λάθος που δεν θα έχει αίσιο τέλος για κανεναν.  
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30 Μαρτίου 2021, 00:40 | Μαιρη Δεν είναι καθόλου πρακτικό να μένει το παιδι σε δύο διαφορετικά σπίτια. 
Μπορεί το ένα να είναι μακριά από το άλλο και πώς θα πηγαίνει σχολείο και δραστηριότητες; μπορουν και σήμερα 
που γονείς αν συνεννοουνται να επιλεξουν συνεπιμελεια και να είναι και οι δύο στη ζωή του παιδιού. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:54 | Σ’ Π Τελικά, σύμφωνα με τη διατύπωση η επικοινωνία είναι δικαίωμα ή υποχρέωση? 
Και ο χρόνος τεκμαίρεται? 
1/3 είναι κλασματικος αριθμός του 24ωρου, του μήνα, των 365 ημερών του χρόνου, συμπεριλαμβάνονται σε αυτό 
οι διακοπές? Εάν είναι υποχρέωση τότε πως μπορεί ο γονιός να ζητάει λιγότερο χρόνο επικοινωνίας? Και ο 
αποκλεισμός γίνεται μόνο εάν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα? Και μέχρι να καταδικαστεί τι γίνεται? Πως 
προστατεύεται το παιδί ή τυχόν και ο έτερος γονιός που θέλει να προστατέψει το παιδί?Δεν καταλαβαίνω γιατί 
λαμβάνεται ως δεδομένο ότι υπάρχει πάντα κάποιος που εμποδίζει Εμποδίζει την επικοινωνία με τον έτερο γονέα, 
εμποδίζει την επικοινωνία με τους ανιοντες, εμποδίζει την επικοινωνία με τρίτους.Το παιδί έχει προκύψει σαν 
προϊόν δυο ανθρώπων , δεν είναι ούτε προϊόν ούτε κτήμα ολόκληρων φατριών και τρίτων. Φυσικά πρέπει να 
ενισχύονται οι δεσμοί ενός παιδιού με τις καταβολές του και τους συγγενείς εξ αίματος, είναι δυστυχώς φαινόμενο 
ότι πολλές φορές η ανάμειξη τρίτων και το φαινόμενο των bamboccini ευθυνονται για διαστασεις και διενεξεις 
μεταξυ ζευγαριων. Αντι να ενιχυσουμε τη λυση της διενεξης μεταξυ των δυο προσθετουμε και ανιοντες και 
τριτους? Τι ορίζεται ως κακή η καταχρηστική άσκηση της επικοινωνίας? 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:30 | Elisavet Efstratiou Το Άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο 
αντικαθιστά το Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» 
(δηλαδή τον διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 2/3-1/3) «είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής». Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι αν ο ένας γονέας έχει κατηγορηθεί για 
εγκλήματα κατά του παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική απόφαση να γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να 
αναιρεθεί ο κανόνας του «2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση θεωρείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα 
ένδικα μέσα – στην πράξη «αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η 
πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουνΜια υπόθεση κακοποίησης 
παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να 
τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα 
παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να 
περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. Και όχι απλώς να είναι σε 
επικοινωνία με τον κακοποιητή γονιό του: να βρίσκεται στο 1/3 του χρόνου στον πλήρη έλεγχο του γονέα που το 
κακοποίησε σωματικά ή και σεξουαλικά στερούμενο κάθε προστασίας. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα 
παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν. Είναι σαν να τα παραδίδει στους κακοποιητές 
για να τα κακοποιήσουν ξανά και ξανά, να τα εκδικηθούν που μίλησαν, να τα εκβιάσουν, να τα κάνουν με κάθε 
τρόπο να ανακαλέσουν τη μαρτυρία τους προκειμένου οι δράστες να αθωωθούν. Είναι σαν η πολιτεία να 
προτρέπει τα παιδιά να υπομένουν την καθημερινή θυματοποίησή τους σιωπηλά, αφού αν τυχόν μιλήσουν θα 
ξέρουν τι θα τα περιμένει. Κι ας μη βιαστούν κάποιοι να υποστηρίξουν ότι το άρθρο αναφέρει το «αμετάκλητο» 
ως μια εξαιρετική περίσταση χωρίς να το θέτει ως ρητή προϋπόθεση για την άρση της επικοινωνίας των δραστών 
με τα παιδιά θύματα. Ακόμα και οι μη νομικοί γνωρίζουμε πως οι νόμοι δεν αναφέρουν τυχαία πράγματα και 
καταστάσεις. Άλλωστε το «αμετάκλητο» της δικαστικής απόφασης αναφέρεται και παρακάτω στο Άρθρο 14 τού 
υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ως προϋπόθεση για την απόφανση των δικαστηρίων περί «κακής άσκησης» της 
γονεϊκής μέριμνας. Ούτε έχουν κανένα νόημα οι ρητές αυτές αναφορές του νομοθετήματος επειδή «ούτως ή 
άλλως έτσι ισχύει» (αν ήταν γι’ αυτό, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος ειδικής μνείας του «αμετάκλητου» σε ένα 
νομικό κείμενο). Στην πράξη η αναφορά αυτή θα περιορίζει την υπαρκτή έως σήμερα δυνατότητα των δικαστηρίων 
να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα προστασίας των κακοποιημένων παιδιών από τους δράστες που τυγχάνουν 
γονείς τους γυρίζοντας το νομικό σύστημα της χώρας στο ρωμαϊκό δίκαιο του «δικαιώματος του πατέρα στη ζωή», 
όπου οριζόταν ότι κανείς πατέρας δεν μπορούσε να κατηγορηθεί στο δικαστήριο επειδή αφαίρεσε τη ζωή του 
παιδιού του! Όσο δε για τους συνήθεις ισχυρισμούς ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης (έτσι 
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ώστε το «αμετάκλητο» να κρίνεται νωρίτερα από… μια δεκαετία), αυτοί φυσικά δεν πείθουν κανέναν: όλοι όσοι 
έχουμε εμπλακεί σε υποθέσεις κακοποίησης παιδιών γνωρίζουμε ότι δίνεται πραγματική μάχη για να μπορέσουν 
να δικαστούν οι φερόμενοι ως δράστες πρωτόδικα εντός του 18μήνου της προφυλάκισης και να μην αφεθούν 
ελεύθεροι – το να ισχυρίζεται κανείς ότι θα εκδικαστούν ανάλογες υποθέσεις και στον Άρειο Πάγο σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μοιάζει ευχολόγιο χωρίς αντίκρισμα. Άλλωστε, ακόμα και μια μέρα παράδοσης ενός παιδιού 
θύματος που έχει μιλήσει στον ίδιο το δράστη προκειμένου αυτός να το κάνει ό,τι θέλει είναι έγκλημα χωρίς 
προηγούμενο, μια ανείπωτη φρικωδία που δεν πρέπει, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε οποιαδήποτε περίπτωση 
και για οποιουσδήποτε λόγους. Η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να είναι συνεργός και ενορχηστρωτής ενός τέτοιου 
εγκλήματος ή μάλλον μιας σωρείας τέτοιων εγκλημάτων που θα διαπραχθούν αν η υπό διαβούλευση ρύθμιση 
τελικά ψηφιστεί ως έχει. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί να παραδίδονται «με το νόμο» τα παιδιά 
θύματα στους δράστες, δεν θα επιτρέψει ένα τόσο ειδεχθές κατά συρροή έγκλημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι το 
τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που πέρασε από διάφορα στάδια επεξεργασίας αποτέλεσε πεδίο σφοδρών 
αντιπαραθέσεων και η τελική εκδοχή αντικατοπτρίζει λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε αντιτιθέμενες αντιλήψεις και 
ομάδες καταλήγοντας σε διατυπώσεις όπως οι συγκεκριμένες που περιλαμβάνονται στα Άρθρα 13 και 14. Στο 
πεδίο όμως της προστασίας των παιδιών από τη βία και την κακοποίηση δεν μπορεί να πρυτανεύουν αντιλήψεις 
συμβιβασμών και εκπτώσεων. 
Ευελπιστούμε ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα κυριαρχήσει η λογική, θα αποσυρθούν οι επίμαχες διατάξεις και 
θα γίνει αντιληπτό ότι η υποχρέωση της κοινωνίας μας να παρέχει στα παιδιά θύματα κακοποίησης επαρκή 
προστασία είναι υπέρτερη κάθε άλλης αντιπαράθεσης. Και σε αυτό όλοι οι φορείς, θεσμικοί και της κοινωνίας των 
πολιτών, που έχουν ως αποστολή τους την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού οφείλουν να συστρατευθούν, 
τοποθετούμενοι ξεκάθαρα.Ετικέτες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ, ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΙΔΙΑ, 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:25 | Νεφέλη Αδάμη Στο παρόν άρθρο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του παιδιού 
κατά τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού 
τεκμηρίου για ζήτημα μη οικονομικό. Πιο λογικό θα ήταν ένα μαθηματικό τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην 
επικοινωνία . Αν αφορά το συνολικό χρόνο, είναι προφανώς ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας 
γονέας δεν μπορεί να επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, 
αφού τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο να μάθουν ξένες γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους 
αθλητικές δραστηριότητες και βεβαίως να μη στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως 
σύντομα η διάταξη θα αποτελεί λογικό άτοπο. Η δε διάταξη ότι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να λογοδοτεί καθημερινώς κρίνεται ανεφάρμοστη και παράνομη καθώς παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ περί 
ιδιωτικότητας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:29 | Ειρηνη Είναι φυσικό επακολουθο μετά από ένα διαζύγιο το παιδί να μην βλέπει ίσο 
χρόνο και τους δύο γονείς. Είναι πρακτικά δύσκολο και από ψυχολογικής πλευράς ένα παιδί πρέπει να μένει σε 
μια κατοικία ώστε να να νιώθει ασφάλεια σταθεροτητα και ηρεμία. Αλλιώς ας πάρει ένα χρονόμετρο και μια 
βαλίτσα και να τρέχει σχολείο,δραστηριότητες,σπίτι μπαμπά,σπίτι μαμάς. Κάθε νοημων άνθρωπος καταλαβαίνει 
ότι αυτό το ν/σ δεν βγάζει νόημα και είναι καταστροφικό για το παιδί σε όλα τα θέματα που θέτει. Δεν μπορώ να 
καταλάβω πόση εξουσία έχουν αυτοί οι λίγοι «ενεργοί μπαμπάδες» σε υπουργό και κυβέρνηση ώστε να περάσουν 
ένα τέτοιο ν/σ που θα καθορίσει τις ζωές όλων των παιδιών χωρισμενων γονιών. Ξέρουμε ότι έχουν κάνει μεγάλη 
διαφημιστική καμπάνια υπέρ του τραγικου ν/σ, ότι έχει γίνει τεράστια προπαγάνδα από τα ΜΜΕ ώστε να 
επηρεάσουν την κοινή γνώμη, ότι έχει γίνει αγωνας ώστε να απποκρύψουν και να καταπατήσουν κάθε αντίθετη 
γνώμη από συλλόγους, σωματεία, ειδικούς και μητέρες που παλεύουν για το πραγματικό καλό των παιδιών! Η 
σημερινή κυβέρνηση πάει να κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος που δεν θα έχει αίσιο τέλος για κανέναν! ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ 
το ν/σ τώρα αν έχετε καθόλου ανθρώπια 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:06 | Mαρία Παπαδόγκωνα Διαβάζοντας το νομοσχέδιο είναι ξεκάθαρο πως τείνει να 
εξυπηρετήσει δικαιώματα της μίας πλευράς των γονέων.Παρά τη μαθηματική προσέγγιση και την ποσοτικοποίηση 
του χρόνου επικοινωνίας, απουσιάζει μία εξίσου μαθηματική προσέγγιση του ύψους της διατροφής, δηλαδή ένα 
τεκμήριο διατροφής υπέρ του γονέα που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου, το οποίο θα αναμέναμε να 



3877 
 

συμπεριληφθεί, μετά την εξειδίκευση που επιχειρείται για άλλα δικαιώματα και νομικές έννοιες.Διαβάζοντας 
σχόλια απο πατεράδες νιώθω πώς το μόνο τους άγχος και μέλημα ειναι η μείωση και γιατί όχι κι η κατάργηση 
διατροφής.Δεν υπάρχει κάτι ώς προς το συμφέρον του τέκνου,της μητέρας,ειδικά τα κακοποιημένα μέλη της 
οικογένειας με τις Αμετάκλητες αντιμετωπίζονται πραγματικά σαν ένα τίποτα.Μετατρέπονται και σε θύτες οταν 
θέλουν να προστατεύσουν τα τέκνα τους.Πρέπει να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:54 | Νεφέλη ΑδάμηΗ τελεσίδικη απόφαση στην Ελλάδα για την καταδίκη εγκλημάτων 
ενδοοικογενειακής βίας απαιτεί έως και δεκαετία, όπερ σημαίνει παιδί και μητέρα έκθετους στη βία, 
απροστάτευτους και ο δράστης »πατέρας» ουσιαστικά να έχει ασυλία βάσει νόμου. Κι αυτό θα συμβαίνει, όταν 
το διαζύγιο ζητείται από μία μητέρα για να γλυτώσει από τη βίαιη συμπεριφορά και να σώσει εαυτόν και τέκνα. 
Αρα, το κράτος συνεργός στο έγκλημα. Ο εγκριτος επιστήμονας κ. Γιώργος Νικολαίδης,Ψυχίατρος και Διευθυντής 
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, τα συμπυκνώνει καλύτερα: «Προ 
λίγων ημερών δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άσκηση 
της γονεϊκής μέριμνας, νομοσχέδιο που είναι περισσότερο γνωστό ως «συνεπιμέλεια» καθώς εισάγει για πρώτη 
φορά την υποχρεωτική συνεπιμέλεια των παιδιών των χωρισμένων γονιών καθιερώνοντας υποχρέωση διαμονής 
των ανηλίκων κατά τα 2/3 του χρόνου στον έναν και κατά το 1/3 του χρόνου στον άλλο γονέα τους… Το Άρθρο 13 
του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο αντικαθιστά το Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι 
«Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» (δηλαδή τον διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 
2/3-1/3) «είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι 
αν ο ένας γονέας έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά του παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική 
απόφαση να γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να αναιρεθεί ο κανόνας του «2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση 
θεωρείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα – στην πράξη «αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του 
Αρείου Πάγου.Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να 
μιλήσουν. Μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε 
πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη 
δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος 
να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι 
να ενηλικιωθεί.» 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:39 | Νεφέλη Αδάμη ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ, που έχουν 
υποστεί βία, τότε τι είναι; Η τελεσίδικη απόφαση στην Ελλάδα για την καταδίκη τέτοιων εγκλημάτων απαιτεί έως 
και δεκαετία, όπερ σημαίνει παιδί και μητέρα έκθετους στη βία, απροστάτευτους και ο δράστης ουσιαστικά να 
έχει ασυλία βάσει νόμου. Κι αυτό θα συμβαίνει, όταν το διαζύγιο ζητείται από μία μητέρα για να γλυτώσει από τη 
βίαιη συμπεριφορά και να σώσει εαυτόν και τέκνα. Αρα, το κράτος συνεργός στο έγκλημα. Ο εγκριτος επιστήμονας 
κ. Γιώργος Νικολαίδης,Ψυχίατρος και Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού, τα συμπυκνώνει καλύτερα: «Προ λίγων ημερών δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άσκηση της γονεϊκής μέριμνας, νομοσχέδιο που είναι περισσότερο γνωστό 
ως «συνεπιμέλεια» καθώς εισάγει για πρώτη φορά την υποχρεωτική συνεπιμέλεια των παιδιών των χωρισμένων 
γονιών καθιερώνοντας υποχρέωση διαμονής των ανηλίκων κατά τα 2/3 του χρόνου στον έναν και κατά το 1/3 του 
χρόνου στον άλλο γονέα τους… Το Άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο αντικαθιστά το Άρθρο 
1520 του Αστικού Κώδικα, προβλέπει ότι «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» (δηλαδή τον 
διαμοιρασμό του χρόνου διαβίωσης του παιδιού 2/3-1/3) «είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 
Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά; Ότι ακόμα κι αν ο ένας γονέας έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά του 
παιδιού του θα πρέπει πρώτα η καταδικαστική απόφαση να γίνει «αμετάκλητη» μέχρι να αναιρεθεί ο κανόνας του 
«2/3-1/3». «Αμετάκλητη» δικαστική απόφαση θεωρείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα – στην πράξη 
«αμετάκλητη» είναι μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου.Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά 
βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν. 
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Μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, 
να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην 
πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα 
πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί.» 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:47 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΝΟΥ Μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού, σωματικής ή σεξουαλικής για 
παράδειγμα, για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό, να πάει στο Εφετείο και να τελεσιδικήσει στον Άρειο Πάγο, συχνά 
χρειάζεται να ξεπεράσει τη δεκαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένα παιδί που κακοποιείται από τον ένα γονιό 
του και βρίσκει το θάρρος να το καταγγείλει θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάει το 1/3 του χρόνου του με τον 
κακοποιητή γονιό του μέχρι να ενηλικιωθεί. Και όχι απλώς να είναι σε επικοινωνία με τον κακοποιητή γονιό του: 
να βρίσκεται στο 1/3 του χρόνου στον πλήρη έλεγχο του γονέα που το κακοποίησε σωματικά ή και σεξουαλικά 
στερούμενο κάθε προστασίας. Αυτό είναι σαν να τιμωρεί η πολιτεία όσα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν 
τη σιωπή και να μιλήσουν. Είναι σαν να τα παραδίδει στους κακοποιητές για να τα κακοποιήσουν ξανά και ξανά, 
να τα εκδικηθούν που μίλησαν, να τα εκβιάσουν, να τα κάνουν με κάθε τρόπο να ανακαλέσουν τη μαρτυρία τους 
προκειμένου οι δράστες να αθωωθούν. Είναι σαν η πολιτεία να προτρέπει τα παιδιά να υπομένουν την 
καθημερινή θυματοποίησή τους σιωπηλά, αφού αν τυχόν μιλήσουν θα ξέρουν τι θα τα περιμένει.Κι ας μη 
βιαστούν κάποιοι να υποστηρίξουν ότι το άρθρο αναφέρει το «αμετάκλητο» ως μια εξαιρετική περίσταση χωρίς 
να το θέτει ως ρητή προϋπόθεση για την άρση της επικοινωνίας των δραστών με τα παιδιά θύματα. Ακόμα και οι 
μη νομικοί γνωρίζουμε πως οι νόμοι δεν αναφέρουν τυχαία πράγματα και καταστάσεις. Άλλωστε το «αμετάκλητο» 
της δικαστικής απόφασης αναφέρεται και παρακάτω στο Άρθρο 14 τού υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ως 
προϋπόθεση για την απόφανση των δικαστηρίων περί «κακής άσκησης» της γονεϊκής μέριμνας. Ούτε έχουν 
κανένα νόημα οι ρητές αυτές αναφορές του νομοθετήματος επειδή «ούτως ή άλλως έτσι ισχύει» (αν ήταν γι’ αυτό, 
δεν θα υπήρχε κανένας λόγος ειδικής μνείας του «αμετάκλητου» σε ένα νομικό κείμενο). Στην πράξη η αναφορά 
αυτή θα περιορίζει την υπαρκτή έως σήμερα δυνατότητα των δικαστηρίων να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα 
προστασίας των κακοποιημένων παιδιών από τους δράστες που τυγχάνουν γονείς τους γυρίζοντας το νομικό 
σύστημα της χώρας στο ρωμαϊκό δίκαιο του «δικαιώματος του πατέρα στη ζωή», όπου οριζόταν ότι κανείς 
πατέρας δεν μπορούσε να κατηγορηθεί στο δικαστήριο επειδή αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του!29 Μαρτίου 
2021, 23:16 | Α.ΔΗ θέσπιση από τον νομοθέτης συγκεκριμένων μέτρων, προϋποθέσεων και χρονικών ορίων 
διάρκειας της ασκήσεως του καθήκοντος και δικαιώματος επικοινωνίας με το τέκνο αφ ενός μεν αντιβαίνει στο 
καλώς εννοουμενο συμφέρον του παιδιού, αφού το συμφέρον αυτό δεν είναι έννοια απόλυτη και σταθερή αλλά 
ο προσδιορισμος του εξαρτάται από τις εκάστοτε επικρατούσες γενικότερες κοινωνικές συνθήκες και κυρίως από 
τις ιδιαίτερες και αρμόζουσες σε κάθε περίπτωση περιστάσεις του συγκεκριμένου παιδιού. Εις τρόπο να 
δεσμεύεται αδικαιολόγητα ο δικαστης να κρίνει σύμφωνα με το συμφέρον του παιδιού και έτσι ο νομοθέτης να 
επεμβαίνει και να δεσμεύει ανεπίτρεπτα εις τη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας αλλά και να οδηγεί στην 
ανισότητα με την έννοια της ιδιας ρυθμίσεως διαφορετικών εννομων σχέσεων, καταστάσεων και συμπεριφορών 
που έχουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά (πραγματικό)και διαφορετικά αποτελέσματα (έννοιες συνέπειες) 
οπότε το νέο νομοσχέδιο παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Έτσι ο νομοθέτης όχι δεν προστατεύει το συμφέρον 
του παιδιού αλλά.παραβιάζει σαφώς συνταγματικες αρχές της ΙΣΌΤΗΤΑΣ και της ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ αλλά 
και τις αρχές της ευρωπαϊκής συνθήκης της Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:50 | ΟΛΓΑ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΧΙ σε αυτό το έκτρωμα που φέρνετε ως άρθρο. Ο κακοποιητικός 
πατέρας πρέπει να απομακρύνεται από το παιδί μονο και μόνο από την καταγγελίατου. Μέχρι την απόφαση του 
δικαστηρίου πόσες φορές έχει κακοποιήσει το παιδί του? Δεν ενδιαφέρει ως φαίνεται καθόλου τον νομοθέτη το 
συμφέρον του παιδιού, ούτε να του διασφαλίσει σταθερό και υγιές περιβάλλον διαβίωσης παρα μόνο άκρως 
οριζόντια και χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η κάθε περίπτωση χωριστά να εξασφαλίσει στον εκδικητή πατέρα τη 
δυνατόν μεγαλύτερη απομάκρυνση του παιδιού από τη μητέρα. Τέλος βλέπω πολλά copy paste σχόλια, ούτε καν 
πρωτοτυπία βρε παιδιά? Έτοιμο σας το έδωσαν το φακελάκι? 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:42 | Γιάννης κ .Προσωπικά έχω απογοητευτεί πολύ από αυτό το νομοσχέδιο, νιώθω ότι 
έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Το μεγαλύτερο παράδειγμα που επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς 
μου είναι ότι για να αποκλειστεί κάποιος γονέας από το δικαίωμα του στην επικοινωνία του με το τέκνο εινακ η 
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αμετάκλητη καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία. Σε τη εξυπηρετεί ακριβώς αυτή η προϋπόθεση αναρωτιέμαι. 
Γιατί να μην αρκεί η οριστική καταδίκη του ή έστω η τελεσίδικη. Τι ακριβώς επιτυγχάνεται με την πλήρωση αυτής 
της προϋπόθεσης πέρα από την επικοινωνία του παιδιού με ένα βίαιο γονεα που μάλιστα έχει καταδικαστεί για 
το παραπάνω αδίκημα. Πώς προστατεύουμε τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση? 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:21 | Evi A Η συνεπιμέλεια δεν μπορεί να επιβληθεί με νομοθετήματα, είναι το αποτέλεσμα 
μιας, πολλές φορές, επίπονης διαδικασίας των γονέων να διαχωρίσουν το ρόλο τους ως γονείς από αυτόν του ή 
της συντρόφου και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο ανατροφής του παιδιού. Η μεταρρύθμιση της 
κυβέρνησης δεν προωθεί επ’ ουδενί την ισότητα αφού ο γονιός που θα βρίσκεται σε ασθενέστερη 
κοινωνικοοικονομική θέση (συνήθως η γυναίκα) θα επωμίζεται δυσανάλογα για αυτή/όν βάρη. Ειδικά για τις 
γυναίκες η υποχρεωτική συνεπιμέλεια μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να ζητήσουν διαζύγιο με σοβαρό 
κίνδυνο εγκλωβισμού σε προβληματικό γάμο. Ιδιαίτερα στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα είναι συχνή η οικονομική 
εξάρτηση από τον σύζυγο λόγω της κοινωνικής πίεσης προς τη μητέρα να «να μείνει σπίτι για την ανατροφή του 
παιδιού», όπως και η ανεργία η οποία πλήττει πολύ περισσότερο τις γυναίκες και κάθε είδους διακρίσεις στους 
χώρους δουλειάς , καθώς μια μητέρα με υποχρεώσεις δεν αποτελεί τον «ιδανικό» ευέλικτο και «χωρίς όρια» 
εργαζόμενο για πολλούς εργοδότες. Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο μια μητέρα που δε θα μπορεί να 
συνεισφέρει ισόποσα οικονομικά στην ανατροφή του παιδιού, ειδικά όταν απουσιάζει οποιαδήποτε υποστήριξη 
(οικονομική-ψυχολογική) από το κράτος; Όταν οι δομές κοινωνικής στήριξης (από τους παιδικούς σταθμούς, έως 
την βοήθεια στους υπερήλικους γονείς) υποβαθμίζονται και ιδιωτικοποιούνται; Πόσο εύκολα θα ζητήσει διαζύγιο 
μια μητέρα που κακοποιείται γνωρίζοντας ότι με την υποχρεωτική συνεπιμέλεια δε θα μπορεί να ξεφύγει από τον 
κακοποιητή της αλλά θα πρέπει να μένουν υποχρεωτικά και στην ίδια πόλη; Τί αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό το 
κακοποιητικό περιβάλλον στην ψυχολογία ενός παιδιού; Τελικά είναι το ίδιο το παιδί το οποίο πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη, η βούλησή του και οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες της ηλικίας του για σταθερά περιβάλλοντα. 
Συνολικά η μεταρρύθμιση καταργεί και με τη βούλα κατακτήσεις του γυναικείου-φεμινιστικού κινήματος των 
δεκαετιών ‘70-’80, όπως τις προβλέψεις που έδιναν τη δυνατότητα στις γυναίκες να αποκτούν την επιμέλεια των 
παιδιών τους και να μπορούν να αποφασίζουν για τα θέματα ανατροφής και φροντίδας, που ούτως ή άλλως 
επωμίζονταν, καθώς και την υποχρέωση διατροφής και έκαναν εφικτή την απόφαση του διαζυγίου, βήμα που 
πολύ συχνά ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να ζήσουν ανεξάρτητα και να προχωρήσουν στη ζωή τους. Ο 
ολοκληρωτικός καπιταλισμός επιχειρεί να αλλάξει και το οικογενειακό δίκαιο εις βάρος των γυναικών. Είναι μία 
ακόμη αντιδραστική αλλαγή στα πλαίσια των γενικότερων αντιδραστικών αλλαγών των αστικών κρατών όπως και 
η απαγόρευση των εκτρώσεων στη Πολωνία και αντίστοιχες πιέσεις σε άλλες χώρες. Η μεταρρύθμιση αυτή λοιπόν 
χρειάζεται να μπλοκαριστεί! Όχι γιατί το υπάρχον νομικό πλαίσιο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πραγματικές 
ανάγκες, αλλά γιατί χρειαζόμαστε άλλου είδους προσέγγιση για τη συνεπιμέλεια από τη σκοπιά της προοπτικής 
μιας κοινωνίας χωρίς ταξική και έμφυλη ανισότητα. Το μαχόμενο εργατικό και το ριζοσπαστικό φεμινιστικό κίνημα 
οφείλουν να βάλουν φρένο στις κυβερνήσεις και το κράτος που στο όνομα της ισότητας των φύλων και την 
ανατροφή των παιδιών επεμβαίνουν με ασφυκτικές και οριζόντιες ρυθμίσεις για το πώς θα μεγαλώνουν τα 
ζευγάρια τα παιδιά τους, ενώ αυτό που χρειάζεται είναι η κρατική ενίσχυση για το χτίσιμο των προϋποθέσεων για 
την ελάφρυνση από τα βάρη της ανατροφής. 
Αντί να μετατίθενται οι ευθύνες της σωματικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, μια εξαιρετικά 
δύσκολη και ευαίσθητη προσπάθεια, αποκλειστικά στους γονείς και ιδιαίτερα στη μητέρα, θα έπρεπε το κράτος 
να συνεπικουρεί στην προσπάθεια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:02 | Αλεξανδρα1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο 
επίκεντρο το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο 
από τους γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και 
ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων 
την αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την 
συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση.2. Ανατρέπει 
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την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την 
εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από 
το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς 
(«ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το 
συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, 
ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα 
από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για 
ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή 
θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών.3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά 
με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με 
αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας 
τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί.4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης.5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών.6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
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διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης.7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση.8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν.9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 
10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και 
με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη 
για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε 
συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! ΑΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:11 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει. Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
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όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:11 | Sofia Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών 
και κάθε μέλους της οικογένειας πρέπει να αποτελεί τη βάση μιας υγιούς οικογενειακής ζωής, μιας υγιούς 
ανάπτυξης των παιδιών, ακόμα και μετά το διαζύγιο των γονιών τους. Το συμφέρον και η ανάπτυξη του παιδιού 
σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον που ζει και το περιβάλλον διαμορφώνεται και από τους γονείς, αλλά και από 
τους νόμους της πολιτείας, οι οποίοι πρέπει να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου παιδιά και μητέρες / 
γονείς δεν θα απαξιώνονται, δεν θα κακοποιούνται, δεν θα απειλούνται. Το προτεινόμενο σ/ν δεν εξασφαλίζει την 
αρμονία της οικογένειας, δεν εξασφαλίζει την ψυχική ισορροπία του παιδιού. Το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο είναι 
από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη, με παιδοκεντρικό χαρακτήρα και υπέρ της ισότητας των φύλων. Είναι 
απόλυτα σύμφωνο προς το Σύνταγμα και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και κατοχυρώνει πλήρως τα 
δικαιώματα των γονέων σε εξίσου επιμέλεια, κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας. Δυστυχώς το προτεινόμενο σ/ν όχι 
μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και πρακτικό στην προοδευτική και παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική 
νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί ασάφειες και αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες 
ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει, ενώ είναι επικίνδυνο από την άποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς 
αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας 
δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό 
μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις 
(ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου 
του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Δυστυχώς το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της 
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη 
και τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για 
την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. Δυστυχώς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
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παρέκαμψε το πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε 
(Επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς 
επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους 
πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για τους λόγους που εξηγήσαμε ανωτέρω. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:55 | Katerina M Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών και κάθε μέλους της οικογένειας πρέπει να αποτελεί τη βάση μιας υγιούς οικογενειακής ζωής, μιας υγιούς 
ανάπτυξης των παιδιών, ακόμα και μετά το διαζύγιο των γονιών τους. Το συμφέρον και η ανάπτυξη του παιδιού 
σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον που ζει και το περιβάλλον διαμορφώνεται και από τους γονείς, αλλά και από 
τους νόμους της πολιτείας, οι οποίοι πρέπει να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου παιδιά και μητέρες / 
γονείς δεν θα απαξιώνονται, δεν θα κακοποιούνται, δεν θα απειλούνται. Το προτεινόμενο σ/ν δεν εξασφαλίζει την 
αρμονία της οικογένειας, δεν εξασφαλίζει την ψυχική ισορροπία του παιδιού. Το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο είναι 
από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη, με παιδοκεντρικό χαρακτήρα και υπέρ της ισότητας των φύλων. Είναι 
απόλυτα σύμφωνο προς το Σύνταγμα και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και κατοχυρώνει πλήρως τα 
δικαιώματα των γονέων σε εξίσου επιμέλεια, κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας. Δυστυχώς το προτεινόμενο σ/ν όχι 
μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και πρακτικό στην προοδευτική και παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική 
νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί ασάφειες και αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες 
ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει, ενώ είναι επικίνδυνο από την άποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς 
αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας 
δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό 
μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις 
(ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου 
του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Δυστυχώς το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της 
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη 
και τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για 
την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. Δυστυχώς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
παρέκαμψε το πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε 
(Επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς 
επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους 
πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για τους λόγους που εξηγήσαμε ανωτέρω. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:06 | Μάνια Δεν προστατεύεται το παιδί από τον κακοποιητικό γονέα εφόσον αυτός δεν έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή πράξεις που προσβάλλουν τη γενετήσια 
ελευθερία, κάτι που παίρνει πολλά χρόνια. Το παιδί με λίγα λόγια θα είναι υποχρεωμένο να διαμένει και με τον 
κακοποιητικό γονέα μέχρι το δικαστήριο να αποφασίσει το αντίθετο και ο έτερος γονέας θα είναι με δεμένα τα 
χέρια. Προφανώς και είναι όλο λάθος. Προστατέψτε τα παιδιά 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:21 | Elisavet Efstratiou Καμία αλλαγή δεν πρέπει να γίνει στο οικογενειακό δίκαιο.Ο βασικός 
λόγος που προωθούν αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο είναι ειδικά για να εξυπηρετήσουν τα λόμπι πλουσίων 
μπαμπάδων έστω ψηφίζοντας ένα μαχητό τεκμήριο του 1/3 χρόνου επικοινωνίας των γονέων – τιμωρώντας μόνο 
τη μητέρα για δήθεν κακή άσκηση επιμέλειας και δήθεν γονική αποξένωση χρησιμοποιώντας αυτά τα 
επιχειρήματα ως άλλοθι ειδικά στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να μην καταβάλουν την 
διατροφή τέκνων. Υπάρχουν χιλιάδες παραβιάσεις επικοινωνίας των μπαμπάδων ειδικά στο ωράριο επικοινωνίας 
παράδοση τέκνων – και χιλιάδες ακόμα περισσότερες παραβιάσεις αποφάσεων για καταβολή διατροφής τέκνων. 
Δυστυχώς η κυβέρνηση επιλεκτικά δεν αναφέρει καθόλου αυτά τα στοιχεία Και σε όλα τα ΜΜΕ κάνει αναφορά 
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μόνο για τις παραβιάσεις επικοινωνίας των μανάδων.Θα είναι μεγάλη ντροπή για τη χώρα μας εάν η κυβέρνηση 
νομοθετήσει στο Οικογενειακό Δίκαιο το περιβόητο POINT SYSTEM τύπου κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ) – λες 
και τα παιδιά μας είναι αυτοκίνητα – επειδή η Κυβέρνηση αδυνατεί να εφαρμόσει Δημοκρατικούς Νόμους όπως 
όλες οι δημοκρατικές δυτικές χώρες.  Κύριε Τσιάρα ούτε το Point System ούτε το 1/3 ούτε το 50-50 υπάρχει σε 
κανένα οικογενειακό δίκαιο όπως δηλώσατε στο κανάλι blue sky.  
 
29 Μαρτίου 2021, 22:58 | Sofia Είμαι διαζευγμένη μητέρα που έχει υποστεί ψυχολογική βία απο τον πρώην 
σύζυγο. Ο πατέρας προσπάθησε επανηλημένος πέρα από ύβρεις, να με εξαθλιώσει οικονομικά, προσπαθώντας 
να με διασύρει στα δικαστήρια. Μηνύσεις χωρίς λόγο, μηνύσεις με ψευδή στοιχεία και κάθε φορά 1200 ευρώ για 
δικαστικά έξοδα γιατί? Για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου αλλά και το παιδί μου. Η επικοινωνία ποτέ δεν 
παρεμποδίστηκε απεναντίας στην ξερή απόφαση του δικαστή προσπάθησα να τη ρυθμίσω σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του μωρού και σε συννεόηση μαζί του αλλά φυσικά γιατί να μας κάνει τη ζωη εύκολη? Το αποτέλεσμα 
ηταν να τον βλέπει το μωρό και να γαντζώνεται πάνω μου και τρέχα την αστυνομία “να δες όργανο δε μου δίνει 
το μωρό” και κλάμα το μωρό και ξανά απο την αρχή κάθε φορά που ερχόταν να κάνει χρήση του δικαιώματος του 
(όποτε μπορούσε φυσικά ο πατέρας γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος) αλλά όταν θυμόταν “δες όργανο βάζει 
λόγια στο μωρό!” που τι να καταλάβει το ενός έτους μωρό δηλαδή. 
Το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στα διαζευγμένα ζευγάρια που είναι σε αντιδικίες. Οι 
γονείς που χωρίζουν συναινετικά και διατηρούν καλές σχέσεις μεταξύ τους μπορούν να συμφωνήσουν εύκολα σε 
ένα μοντέλο συνεργασίας και συνεπειμέλειας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:00 | Maria Είμαι διαζευγμένη μητέρα που έχει υποστεί ψυχολογική βία απο τον πρώην 
σύζυγο. Ο πατέρας προσπάθησε επανηλημένος πέρα από ύβρεις, να με εξαθλιώσει οικονομικά, προσπαθώντας 
να με διασύρει στα δικαστήρια. Μηνύσεις χωρίς λόγο, μηνύσεις με ψευδή στοιχεία και κάθε φορά 1200 ευρώ για 
δικαστικά έξοδα γιατί? Για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου αλλά και το παιδί μου. Η επικοινωνία ποτέ δεν 
παρεμποδίστηκε απεναντίας στην ξερή απόφαση του δικαστή προσπάθησα να τη ρυθμίσω σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του μωρού και σε συννεόηση μαζί του αλλά φυσικά γιατί να μας κάνει τη ζωη εύκολη? Το αποτέλεσμα 
ηταν να τον βλέπει το μωρό και να γαντζώνεται πάνω μου και τρέχα την αστυνομία “να δες όργανο δε μου δίνει 
το μωρό” και κλάμα το μωρό και ξανά απο την αρχή κάθε φορά που ερχόταν να κάνει χρήση του δικαιώματος του 
(όποτε μπορούσε φυσικά ο πατέρας γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος) αλλά όταν θυμόταν “δες όργανο βάζει 
λόγια στο μωρό!” που τι να καταλάβει το ενός έτους μωρό δηλαδή. Το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει περισσότερα 
προβλήματα στα διαζευγμένα ζευγάρια που είναι σε αντιδικίες. Οι γονείς που χωρίζουν συναινετικά και διατηρούν 
καλές σχέσεις μεταξύ τους μπορούν να συμφωνήσουν εύκολα σε ένα μοντέλο συνεργασίας και συνεπειμέλειας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:57 | Στυλιανη Άρθρο 13. Εγκαταλείπουμε δηλαδή τα παιδιά στο έλεος κακοποιητων μέχρι 
να βγει οριστική απόφαση. Στο μεταξύ το παιδί θα συνεχίσει να κακοποιείται κ θα εισπράττει κ την εκδίκηση του 
κακοποιητη επειδή μίλησε. Ποιος θα προστατέψει τα παιδιά από τον πατέρα με ψυχικά προβλήματα? Αφαιρείται 
από τη μάνα κάθε δυνατότητα να προστατέψει το παιδί της. Αναγκάζεται να μη χωρίζει για να είναι παρούσα και 
να αποτρέπει, γιατί ποια μάνα θα φύγει να γλιτώσει κ θα αφήσει πίσω το παιδί της να υποφέρει. Τα παιδιά τα 
ρώτησε κανείς? Τι σημαίνει 1/3 του Χρονου? Για τους γονείς που μένουν μακριά θα αλλάζει σχολείο, φίλους, σπίτι 
κάποιους μήνες το χρόνο? Κ αυτό θα του δίνει ηρεμία κ ψυχική υγεία? Όλες οι υποθέσεις δεν γίνεται να κρίνονται 
με τον ίδιο τρόπο . Χρειαζόμαστε δικαστήρια σωστά επανδρωμένα με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ 
εξειδικευμένους δικαστές? Οι περισσότερες μανάδες δεν παίρνουν ποτέ διατροφή χωρίς να μπορούν να κάνουν 
τίποτα παρά να πληρώνουν μόνες τους. Τώρα θα δοθεί στους εξαφανισμένους πατεράδες άλλη μια δικαιολογία 
να εμφανίζονται οπότε θέλουν, χωρίς να δίνουν δεκάρα κ να εκβιάζουν τη μάνα οτι θα της πάρουν το παιδι  
 
29 Μαρτίου 2021, 22:37 | Elisavet EfstratiouΝα αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο.Ο βασικός λόγος που προωθούν 
αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο είναι ειδικά για να εξυπηρετήσουν τα λόμπι πλουσίων μπαμπάδων έστω 
ψηφίζοντας ένα μαχητό τεκμήριο του 1/3 χρόνου επικοινωνίας των γονέων – τιμωρώντας μόνο τη μητέρα για 
δήθεν κακή άσκηση επιμέλειας και δήθεν γονική αποξένωση χρησιμοποιώντας αυτά τα επιχειρήματα ως άλλοθι 
ειδικά στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να μην καταβάλουν την διατροφή τέκνων. Υπάρχουν 
χιλιάδες παραβιάσεις επικοινωνίας των μπαμπάδων ειδικά στο ωράριο επικοινωνίας παράδοση τέκνων – και 
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χιλιάδες ακόμα περισσότερες παραβιάσεις αποφάσεων για καταβολή διατροφής τέκνων. Δυστυχώς η κυβέρνηση 
επιλεκτικά δεν αναφέρει καθόλου αυτά τα στοιχεία Και σε όλα τα ΜΜΕ κάνει αναφορά μόνο για τις παραβιάσεις 
επικοινωνίας των μανάδων.Θα είναι μεγάλη ντροπή για τη χώρα μας εάν η κυβέρνηση νομοθετήσει στο 
Οικογενειακό Δίκαιο το περιβόητο POINT SYSTEM τύπου κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ) – λες και τα παιδιά 
μας είναι αυτοκίνητα – επειδή η Κυβέρνηση αδυνατεί να εφαρμόσει Δημοκρατικούς Νόμους όπως όλες οι 
δημοκρατικές δυτικές χώρες. 
Κύριε Τσιάρα ούτε το Point System ούτε το 1/3 ούτε το 50-50 υπάρχει σε κανένα οικογενειακό δίκαιο όπως 
δηλώσατε στο κανάλι blue sky.  
 
29 Μαρτίου 2021, 22:35 | Αδάμου Βασιλική Η Σολομώντεια λύση της ισόχρονης εναλλασσόμενης κατοικίας του 
νομοσχεδίου είναι απαράδεκτη γιατί δεν δίνει την δυνατότητα στους δικαστές να εξετάσουν την κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά.Το παιδί βρίσκεται με μια βαλίτσα στο χέρι χωρίς μόνιμη κατοικία κ σημείο αναφοράς.Ποιός 
ενδιαφέρεται για την ψυχοσύνθεση του παιδιού; 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:20 | Χρυσαφένια Καλκαντζή Πρακτικά δηλαδή [δεδομένης της δυσκολίας να αποδειχθεί η 
ενδοοικογενειακή (λεκτική ή ψυχολογική ή σωματική) βία ή να τελεσιδικήσει μία μήνυση για κακοποίηση στα 
ποινικά δικαστήρια, όπου αυτό χρειάζεται από 8 έως και 10 χρόνια], πώς μια κακοποιημένη γυναίκα γλυτώνει τον 
εαυτό της και το παιδί της από ένα γάμο, η λύση του οποίου βγάζει τον κακοποιητή μόνο 2/3 απ’ το χρόνο 
τους;Επίσης, πως ένα μικρό παιδί που θηλάζει αποκλειστικά, σταματά τη γαλουχία τουλάχιστον για το 1/3 του 
χρόνου του; 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:52 | ΔΠΗ φράση  «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», δημιουργεί σύγχυση 
και η λέξη «επικοινωνία» μετά τη λέξη «συνολικού χρονου» πρέπει να απαλειφθεί.Η επικοινωνία του γονέα με το 
τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 
του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει 
ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής«Σε περίπτωση που το 
τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της 
επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού 
προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του 
συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός 
αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με 
τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την 
επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε 
με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της 
παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:27 | Δημήτρης Καραβασίλης Το Άρθρο 1513 ΑΚ κινείται σε παντελώς λάθος κατεύθυνση.Η 
έρευνα υποστηρίζει την κατάργηση της παραδοσιακής έννοιας της επικοινωνίας και την αντικατάσταση της με ένα 
τεκμήριο ίσου χρόνου ανατροφής. Θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται αναφορά σε αναχρονιστικούς νομικούς 
όρους όπως πχ επικοινωνία, γιατί αυτοί ούτε στηρίζονται από την έρευνα ούτε περιγράφουν μία πραγματική 
σχέση γονέα-παιδιού η οποία είναι μια σχέση ανατροφής.Άρα θα οριστεί ότι: υπάρχει ένα τεκμήριο, μαχητό μέσω 
μία υπεροχής των αποδεικτικών στοιχείων, ότι η κοινή επιμέλεια και ο εξίσου μοιρασμένος χώρος ανατροφής -σε 
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εναλλασσόμενη κατοικία- είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Εάν δικαιολογείται κάποια απόκλιση από 
τον ίσο χρόνο ανατροφής, το δικαστήριο καταρτίζει χρονοδιάγραμμα ανατροφής που μεγιστοποιεί τον χρόνο που 
έχει κάθε γονέας με το παιδί και είναι σύμφωνο με την διασφάλιση της ευημερίας του παιδιού.Η μη διαταραχή 
της καθημερινότητας των παιδιών δεν έχει ουδεμία θέση στο νόμο δεδομένου ότι στην εναλλασσόμενη κατοικία 
το παιδί έχει διαφορετική καθημερινότητα με τον κάθε γονέα. Δυστυχώς το συγκεκριμένο εδάφιο περί 
καθημερινότητας είναι λυπηρό γιατί όχι μόνο δείχνει έλλειψη κατανόησης του μοντέλου της εναλλασσόμενης 
κατοικίας από αυτούς που συνέταξαν το προς διαβούλευση κείμενο, αλλά δείχνει και μια προφανή προσπάθεια 
εργαλειοποιώντας το οικογενειακό δίκαιο να αυξηθεί η αντιδικία μεταξύ των 2 γονέων.Επίσης πρέπει να οριστεί 
με σαφήνεια ως τόπος κατοικίας του τέκνου ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και εντός 
χιλιομετρικής απόστασης (λιγότερης πχ από 90-100 χιλιόμετρα) μέσα σ’ αυτό το τέκνο μπορεί να διαμένει εξίσου 
στις οικίες και των δύο γονέων του. Όταν το δικαστήριο αιτιολογημένα αποφασίζει λιγότερο χρόνο 
περιλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων με ένα γονέα, αυτός δεν μπορεί να είναι λιγότερος από το 1/3 κατά τη 
σχολική χρονιά και ίσος κατά τις σχολικές διακοπές. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:46 | Χρύσα Κοντού  ΑμετακληταΟΧΙ. Όχι στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια… 
29 Μαρτίου 2021, 21:07 | ΜαρίαΤο νομικό σύστημα πάσχει από παντού, σε περιπτώσεις κακοποίησης πρέπει ο 
κακοποιητικος γονέας να απομακρύνετε άμεσα από το περιβάλλον του παιδιού. Πώς αυτό θα γίνει γρήγορα; 
Υπάρχει μέριμνα για το παιδί που θα καταγγείλει την κακοποίηση του; Υπάρχει ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ μέριμνα για την 
γυναίκα που θα το καταγγείλει; Θα γίνουν οι διαδικασίες άμεσα η θα επιβαρύνεται η ψυχολογική κατάσταση του 
παιδιού; 
29 Μαρτίου 2021, 21:13 | Ο.ΣΤ.Γ.Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών και κάθε μέλους της οικογένειας πρέπει να αποτελεί τη βάση μιας υγιούς οικογενειακής ζωής, μιας υγιούς 
ανάπτυξης των παιδιών, ακόμα και μετά το διαζύγιο των γονιών τους. Το συμφέρον και η ανάπτυξη του παιδιού 
σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον που ζει και το περιβάλλον διαμορφώνεται 
και από τους γονείς, αλλά και από τους νόμους της πολιτείας, οι οποίοι πρέπει να δημιουργούν ένα ασφαλές 
περιβάλλον όπου παιδιά και μητέρες / γονείς δεν θα απαξιώνονται, δεν θα κακοποιούνται, δεν θα απειλούνται. 
Το προτεινόμενο σ/ν δεν εξασφαλίζει την αρμονία της οικογένειας, δεν εξασφαλίζει την ψυχική ισορροπία του 
παιδιού. Το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο είναι από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη, με παιδοκεντρικό χαρακτήρα 
και υπέρ της ισότητας των φύλων. Είναι απόλυτα σύμφωνο προς το Σύνταγμα και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
και κατοχυρώνει πλήρως τα δικαιώματα των γονέων σε εξίσου επιμέλεια, κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας. 
Δυστυχώς το προτεινόμενο σ/ν όχι μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και πρακτικό στην προοδευτική και 
παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί ασάφειες και αφορμές για 
μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει, ενώ είναι επικίνδυνο από 
την άποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. Δυστυχώς, με τις 
προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν 
ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά 
περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται 
φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται 
ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και 
τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν 
εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις (ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο 
μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται 
μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο 
δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Δυστυχώς το νομοσχέδιο έρχεται 
σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των 
γυναικών κτλ. Δυστυχώς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέκαμψε το πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε (Επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με 
δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην 
οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα 
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29 Μαρτίου 2021, 21:25 | ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΔΟΞΑ Είναι δυνατόν να μπορεί να προσδιοριστει από πριν για όλα τα παιδιά 
όλων των ηλικιών και όλους τους γονείς όλων των επαγγελμάτων η βέλτιστη κατανομή χρόνου; Πρέπει 
οπωσδήποτε να απαλειφθούν προβληματικά τεκμήρια, που αποπροσανατολίζουν από την ποιότητα της σχέσης 
που πρέπει να καλλιεργούν οι γονείς με τα παιδιά . Και προσανατολίζουν στο στείρο υπολογισμό του χρόνου. 
Επίσης, έτσι εισαγόμενο αυτό το κριτήριο, δεν διευκρίνιζει σε ποιο χρόνο αναφέρεται: το χρόνο του ύπνου, το 
χρόνο των δραστηριοτήτων; το χρόνο του σχολείου; Γιατί αν αναφέρεται στο συνολικό χρόνο, δεν συνιστά τίποτα 
άλλο παρά έμμεση παράκαμψη της επιμέλειας ώστε να γίνεται συνεπιμέλεια. Και η συνεπιμέλεια δεν δύναται να 
λειτουργήσει εκβιαστικά και καταναγκαστικά. Δομικό στοιχείο της συνεπιμέλειας έιναι η συνεννόηση και η 
επικοινωνία των γονιών. Δεν μπορεί ο νομοθέτης να εξαναγκάσει σε συναπόφαση. Η συναπόφαση είναι 
προυπόθεση κάθε πράξης συνεπιμέλειας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:20 | Μαίρη Π.Διαφωνώ κάθετα σχετικά με τις Αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για 
ενδοοικογενειακή βία.Έστω πρωτόδικες!8 έτη για τελεσίδικεςΑπόσυρση νομοσχεδίου που ενισχύει την 
ενδοοικογενειακή βία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:39 | Μ. Σ.Για να καταδικαστεί ο κακοποιητικος γονέας αμετάκλητα και εφόσον έχει την 
οικονομική άνεση μπορεί να φτάσει μέχρι τον Άρειο Πάγο. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει δέκα χρόνια. Αυτό 
σημαίνει ότι αυτος θα συνεχίσει την κακοποιητικη του συμπεριφορά αφού θα έχει επικοινωνία με το παιδι του 
πιθανόν μέχρι την ενηλικίωση του. Είναι φανερό ότι σε αυτήν την περίπτωση το παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο. Ειμαι 
σίγουρη ότι ο νομοθέτης δεν θέλει να ευνοήσει τους οικονομικά ευκαταστατους κακοποιητες γονείς και θα 
αλλάξει το εν λόγω άρθρο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:22 | Η.Α Όλο το άρθρο είναι αόριστο. Ο χρόνος επικοινωνίας πρέπει να καθορίζεται μεταξύ 
των γονέων με κύριο γνώμονα το παιδί και τις ανάγκες του. Επίσης, η αμετάκλητη καταδίκη σημαίνει ότι το παιδί 
θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον κακοποιητη γονιό του μέχρι αυτήν την αμετάκλητη καταδίκη. Ως τότε όμως 
τι θα γίνεται? 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:41 | Αγγελική Π.Για όνομα του θεού, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική! Διαφορετικά 
παιδιά, με άλλες ηλικιακές και όχι μόνο ανάγκες, άλλες ιδιαιτερότητες, διαφορετικά διαζύγια, διαφορετικοί 
χαρακτήρες γονέων, διαφορετικές πρακτικές ανάγκες,διαφορετικές συνθήκες! Εξατομικευμένη κρίση! Τι 
απαράδεκτη και ακρως επικίνδυνη και συνάμα παράλογη οριζόντια κατάτμηση είναι αυτή; 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:33 | Μαρία ΠαπαδοπούλουΤο συμφέρον του τέκνου δεν μπορεί να είναι να βλέπει 
ισόχρονα έναν κακοποιητικό γονιό απλά επειδή δεν έχει γίνει καταγγελία ή δεν έχει γίνει καταδίκη του/της 
ακόμα!!!! Αυτά μόνο ένα δικαστήριο μπορεί να τα κρίνει κατά περίπτωση!!!!!!Οχι στην ισοπέδωση! Είναι 
εγκληματικό αυτό το νομοσχέδιο.. Θα προκαλέσει άπειρα προβλήματα.. Θα ευνοήσει τους ελάχιστους και θα 
πλήξει τις πάμπολλες περιπτώσεις με προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας!!Πίσω από τις πόρτες υπάρχει 
ενδοοικογενειακή βία!!!! Δεν είναι πάντα ορατή και είναι πιστέψτε με πολύ συχνή!!! Άλλωστε δεν θα υπήρχαν 
θεσμοί όπως το womensos αν ζούσαμε στην ονειρεμένη κοινωνία που μας προβάλει ο νομοθέτης…. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:18 | Andreas Το παιδάκι που έτρωγε ξύλο κ αυτό κ η μάνα του από τον γροθο, θα πρέπει να 
τον βλέπει δηλαδή έτσι κ αλλιώς? Ωραίοι νόμοι, μπράβο! 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:29 | Βασίλειος Αλεξιάδης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
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γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:00 | Ν. Ν.  Κύριε Υπουργέ σε πρόσφατη συνέντευξή σας ισχυριστήκατε ότι το νομοσχέδιο 
διασφαλίζει το 1/3 της επικοινωνίας για τον κάθε γονέα, ενώ το υπόλοιπο 1/3 είναι μαχητό και μοιράζεται 
αναλόγως ανάμεσα στους δύο. Αυτό δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση από το παρόν κείμενο, το οποίο 
περιγράφει ως μαχητό το αρχικό 1/3 του χρόνου, το οποίο μάλιστα δύναται να μειωθεί για λόγους αόριστους που 
δεν προσδιορίζονται στο άρθρο. Και εδώ θα πρέπει να οριστούν οι εξαιρέσεις. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι το 
1/3 του χρόνου ήδη αποτελεί απώλεια για τον γονέα που δεν θα έχει την επιμέλεια, δε γίνεται να του βάζουμε 
επιπλέον λόγους να μειωθεί αυτός ο χρόνος ακόμα περισσότερο χωρίς εξαιρετικά σημαντική αιτία. Για άλλη μια 
φορά το πρόβλημα εντοπίζεται στον όρο «γονέας με τον οποίο το παιδί δε διαμένει», ο οποίος πρακτικά δεν θα 
έχει επιμέλεια όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα. Αναγκαστικά καταλήγουμε και πάλι σε αντιδικία εξαιτίας των 
πολλών παραθύρων και διαφορετικών ερμηνειών. Επίσης δεν διευκρινίζεται επί ποιου χρόνου θα υπολογίζεται το 
1/3 (θα είναι επί των συνολικών ωρών, ημερών, διαθέσιμων απογευμάτων;). Πολύ φοβάμαι ότι και εδώ δεν θα 
αλλάξει τίποτα από τη σημερινή νομολογία, δηλαδή θα δίνεται στον πατέρα ένα απόγευμα καθημερινής και δύο 
Σ/Κ τον μήνα για να περνάει με το παιδί του. Θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να καθοριστεί το 1/3 των ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 
ως χρόνος που πρέπει να δοθεί στον πατέρα αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Δεν ορίζεται διαμονή κα χρόνος 
επικοινωνίας χωρίς διανυκτέρευση, τα δίωρα-τρίωρα που παραχωρούνται σήμερα τις καθημερινές πιο πολύ 
αγχώνουν το παιδί και τον πατέρα και λιγότερο προσφέρουν κάτι στη μεταξύ τους σχέση. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:10 | Αργυρίου Μυρσίνη  Το άρθρο αυτό δεν προστατεύει το παιδί από ένα αφιλόξενο, έως 
επικίνδυνο περιβάλλον, στο οποίο θα πρέπει να περνά το 1/3 του χρόνου του. Πώς να αποδείξει μια μάνα ότι το 
παιδι του στο σπιτι του πατέρα του κρυώνει και πεινάει? Του φωνάζουν και έρχεται σε επαφή με έναν αλκοολικό 
θείο κι έναν τοξικομανη? Πώς να αποδείξει ότι στο χρόνο επικοινωνίας του μπαμπά με το παιδί, το παιδί 
επισκέπτεται μπαρ μαζί με το μπαμπά του? Και ποιος θα την Πιστευσει έπειτα από αυτό το άρθρο? Προέχει η 
ασφάλεια των παιδιών. Η ψυχική και σωματική τους υγεία! Μην αφήσετε τα παιδιά μας στα χέρια ανθρώπων 
κακοποιητων!!! Πάνω από όλα τα παιδιά!!! Τι θα συμβεί επίσης με το σχολείο, τις δραστηριότητες? Τα παιδιά, 
σύμφωνα και με τους ψυχολόγους, χρειάζονται σταθερότητα, ένα σταθερό περιβάλλον δηλαδή. 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:08 | Ευη Προτείνω τον οποιονδήποτε χρόνο επικοινωνίας που προτείνει ο γονιός που δεν 
εχει την επικοινωνία να ορισθεί ως υποχρεωτικός και όχι απλά δικαίωμά του.Δεν είναι δυνατόν να ζητάει το 1/3 
του συνολικού χρόνου ως ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας και να ερχεται όποτε θέλει και όποτε τον βολεύει αυτόν 
και όχι πάντως το συμφέρον του παιδιου. 
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29 Μαρτίου 2021, 21:18 | Μπουρελακου Αλεξανδρα Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:15 | Κακαβακη Αιμιλια Άρθρο 13  Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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29 Μαρτίου 2021, 20:14 | Βαλια Τελικά εδω μεσα γράφουν μονο για νομους! Εγω σαν μανα θελω ν μιλησω, σαν 
μια απλη μανα για τις εμπειριες που εχει ζησει απο εναν μπαμπα, του παιδιπυ της το μπαμπα σε συνεργασια με 
το δικηγορο του φυσικα που εννοείται αυτα τα ειχαν μιλησει πριν μπουν στην αίθουσα! Θελετε συνεπιμελεια και 
υποτίθεται οτι αγαπατε τα παιδια σας κι θελετε το καλο τους! Σε ενα δικο μου λοιπον δικαστηριο ερωτηθηκα με 
θρασος απο τον δικηγορο του αντιδικου αν βγαζω συχνα το παιδι μου βολτα! Οπως καταλαβαίνετε το δικαστηριο 
ειχε ως θεμα τη διατροφη! Και οταν του απαντησα οτι τι σχεση έχει αυτη η ερωτηση, η απαντηση του ηταν πτι εαν 
δεν το βγαζω συχνα, δεν υπαρχει λογος να εχει 2 ζευγαρια παπουτσια! Πιο απαξιωτικο σχολιο δεν εχω ακουσει 
για ενα παιδακι που απο πισω κρυβεται ο μπαμπας του! Επισης εχω να πω στο κυριο Τσιαρα να βγαλει και ενα 
νομο που τις διατροφες πού δεν μας βαζουν αυτοί οι καλοι μπαμπαδες που αγαπνε τοοοοοοοσοοοοοοο πολυ τα 
παιδια τους και θελουν το καλυτερο για αυτα, ενα νομο που να μην υπαρχει καμια διαφυγη και να ειναι 
υποχρεωτικο να βάζουν τη διατροφη γιατι πολυ απλα θα έχουν επιτοπου κυρώσεις! Αυτο ομως ο κυριος Τσιαρας 
και ολοι αυτοο εκει δεν ειδα να το κανουν! Αντιθέτως καθομαστε και τρέχουμε κθε μηνα στις αστυνομιες με 
μηνυσεις οι οποιες δικαζονται πολυ μεταγενεστερα!! Νομιζω οτι δεν ξερετε τι πολεμο ανοιξατε πλεον! Ειμαστε 
πολυ ΑΝΤΡΕΣ εμεις οι γυναικουλες που λετε! Δεν καταλαβατε οτι μαλλον θα γινουμε Βροντακηδες καο 
Βουρντουνακηδες! Και πλεον θα σκοτωνονται οικογένειες μεταξυ τους, γιατι δεν ειναι υποχρεωμενοι οι γονεις 
μας και τα αδερφια μας να πλητωνουν τους δηθεν άπορους μπαμπαδες!!!!! Ντροπή και αισχος και καλο θα ηταν 
να πηγαινετε μερικους μπαμπαδες μια βολτα απο κανενα ψυχιατρο και να ανοίγετε και τα ποινικα τους μητρωα 
γιατι δεν ειναι ολοι αγγελουδια!!!!! Αλλα δεν σας φοβομαστε, ηρθε η ωρα της αντεπιθεσης! 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:08 | Ευανθία Αθανασίου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ Το τεκμήριο της επικοινωνίας του 1/3 είναι εντελώς αυθαίρετο, δεν 
στηρίζεται σε κανένα επιστημονικό και λογικό κριτήριο, αλλά αποτελεί μια μορφή συνεπιμέλειας «από την πίσω 
πόρτα». Είναι μεν μαχητό, αλλά στην πράξη θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί. Ακόμα, όμως και σε 
περίπτωση που δεν έχουμε εισέτι αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κακοποίηση του παιδιού, θα 
αναγκάσουμε το ίδιο το παιδί, ακόμα και όταν το ίδιο δεν το θέλει, να επικοινωνεί υποχρεωτικά με φυσική 
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παρουσία με τον κακοποιητή γονέα ή να διαμένει μόνο του μαζί του; Αυτό με πιο τρόπο θα γίνει και είναι για το 
καλό και την προστασία του παιδιού; Γενικότερα η όλη φιλοσοφία του νομοσχεδίου δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης 
στην κρίση του δικαστή, περιορίζει τη δικαιοδοτική του κρίση και τον μετατρέπει από λειτουργό της δικαιοσύνης 
σε διεκπεραιωτή των οικογενειακών υποθέσεων και αυτό ασφαλώς δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:13 | Χρήστος Αθανάσακος Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:58 | ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ Αννα Εγώ σας γράφω μέσα από μια δομη κακοποιημένων γυναικών… 
Ένα χρόνο χωρισμένη… Και κυνηγημένη…. Με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί ένα μυαλό.. Οχι ενός 
φυσιολογικου ανθρώπου.. Μην τυχη σε κανένα ευχομαι.. Παλεύοντας να προστατεψω ένα παιδι και τον εαυτό 
μου.. Με ένα συστημα που δεν βοηθάει γυναίκες σαν εμάς.. Ουτε τα παιδια μας.. Και τώρα απλά θέλετε να το 
κάνετε χειρότερο. Ποιος θα μας σώσει εμάς.. Ξέρετε τι σημαίνει αμετάκλητα… Ξέρετε ποσα δικαστήρια έχουν ήδη 
ακυρωθεί και ποσο χρονοβόρο και ποσα λεφτα χρειάζονται.. Μάλλον πως οχι. Να παλευεις.. Να αποδείξεις ότι 
δεν είσαι τρελή ναρκομανής πορνη και ότι άλλο σε κατηγορεί ο πρωην συζυγος.. Να παλευεις να αποδείξεις όσα 
σου κανει.. Να παλευεις να αποδείξεις ότι δεν είσαι αποξενωτρια αυτή η καραμέλα πολλων κακό ποιητικων 
αντρών. . Να παλευεις να ζήσεις σε ηρεμία και εσυ και το παιδι.. Να φευγεις να γλιτώσεις και να συνεχίζει ο 
Γολγοθάς.. Και επειδή έχει λεφτά ο πρωην .. Στην επιβίωση του παιδιου να λέει δεν έχω αλλά για να σε κυνηγά 
και να σε καταστρέφει με κάθε τρόπο έχει… Μια ζωή στην ανασφάλεια ποτε θα κάνει πραξη όσα λέει.. Μέσα στο 
φόβο.. Μέσα στο άγχος.. Και να έχεις να φροντίσεις κ;ι ένα παιδι.. Αν περαστει αυτός ο νόμος θα είστε συνένοχοι 
όσον μας κακοποιούν και εμάς και τα παιδια μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:36 | Παναγιώτης Αδαλόπουλος Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
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έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:13 | Γιάννης Π Το πολύ σημαντικό άρθρο 1520 να αλλάξει σε>.Σε περίπτωση που το τέκνο 
διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με 
το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί 
υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του 
συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:16 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη 
«συνολικού χρονου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσαΗ επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο 
από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό 
ποσοστό τουλάχιστον 1/3. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:44 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ. Άρθρο 13. Τα έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο τον γονέα που 
επικοινωνεί με το τέκνο του αλλά και τον άλλο γονέα 
29 Μαρτίου 2021, 20:08 | Αναστάσιος Αγγελου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
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στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
29 Μαρτίου 2021, 20:47 | Παναγιώτης Αγγελιδης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:43 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΤΑ– Πρόταση αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13: Ο γονέας με 
τον οποίο δε διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας 
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με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δε διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του 
τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:57 | Ελευθερία M  Η Γαλλία αφαιρεί την επικοινωνία από την πρώτη στιγμή της ποινικής 
δίωξης, ο Μητσοτάκης κι ο Τσιάρας ζητάνε «αμετάκλητη» απόφαση**Η Γαλλία νομοθετεί αναστολή του 
δικαιώματος γονικής μέριμνας και επικοινωνίας του κακοποιητή με το παιδί, από την πρώτη στιγμή της Ποινικής 
Δίωξης. Την ίδια στιγμή, ο Τσιάρας και ο Μητσοτάκης καταθέτουν ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο, μέχρι 
την «αμετάκλητη» απόφαση, δηλαδή μέχρι την χρονοβόρα και πολυδάπανη απόφαση του Άρειου Πάγου, ο 
κακοποιητής θα μπορεί να παίρνει το παιδί μέχρι και 1/3 του συνολικού χρόνου..Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική 
Βουλή ψήφισε το Ν. 2020-936 με σκοπό την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. (link1). Σε αυτό το 
νόμο προβλέπονται -ανάμεσα σε άλλες σημαντικότατες διατάξεις- οι παρακάτω, που σχετίζονται με την 
επικοινωνία γονέα – παιδιού..Εκ του νόμου αναστέλλεται προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας και το 
δικαίωμα επικοινωνίας σε περίπτωση ποινικού αδικήματος από γονέα στον άλλο γονέα ή στο παιδί, από την 
άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να χρειάζεται ειδική μνεία του 
ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή..Πριν την άσκηση ποινικής δίωξης, μπορούν ο ανακριτής ή το δικαστικό 
συμβούλιο να αποφασίσουν, με αιτιολογημένη απόφαση, σχετικά με την αναστολή του δικαιώματος που έχει το 
υπό εξέταση άτομο ως προς την επικοινωνία και διαμονή με το ανήλικο παιδί του..Δικαίωμα διαμονής στη 
συζυγική στέγη στον σύζυγο που δεν είναι ο δράστης της άσκησης βίας, ακόμη κι αν έχει φιλοξενηθεί προσωρινά 
σε άλλη κατοικία, όπως σε καταφύγιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανάληψη ευθύνης για τα έξοδα που σχετίζονται 
με αυτό το προσωρινό καταφύγιο μπορεί να επιβαρύνουν τον βίαιο σύζυγο. Τα ίδια ισχύουν για συντρόφους που 
συγκατοικούσαν με σύμφωνο συμβίωσης ή χωρίς σύμφωνο. Με αυτόν τον τρόπο, το θύμα της ενδοοικογενειακής 
βίας, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για εγκατάλειψη συζυγικής στέγης, και παύει το ζήτημα της κατοικίας να είναι 
αποτρεπτικός λόγος ως προς την απόφαση καταγγελίας της βίας..Η αιτολόγηση της παραπάνω νομοθετικής 
ρύθμισης ήταν «Στη Γαλλία, κάθε χρόνο συμβαίνουν 120-150 γυναικοκτονίες. Στη Γαλλία περισσότερες από 
220.000 γυναίκες είναι θύματα βίας και 170.000 παιδιά είναι παρόντα σε αυτή τη βία»..Την παραπάνω απόφαση 
της βουλής επηρέασε η έκθεση με θέμα τη βία κατά των γυναικών (link2) που είχε κατατεθεί στη Γαλλική βουλή 
λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2020, από επιτροπή γυναικείων οργανώσεων..Η έκθεση αυτή ανέδειξε, 
μετά από είκοσι χρόνια εφαρμογής της Coparentalité (υποχρεωτικής συνεπιμέλειας), ότι «οι μισές γυναικοκτονίες 
έγιναν μπροστά σε μικρά παιδιά και με αφορμή τη τακτική επίσκεψη και φιλοξενία του πατέρα». Αυτό ήταν το 
αποτέλεσμα της μελέτης του 2009 από το Παρατηρητήριο Βίας του περιφερειακού συμβουλίου του 
διαμερίσματος Seine-Saint-Denis που αφορούσε 24 γυναικοκτονίες που έγιναν τη περίοδο 2005 έως 2008..Τέλος, 
στα συμπεράσματα της έκθεσης ήταν ότι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια είναι συχνά για τον πρώην σύντροφο το 
μέσο άσκησης εξουσίας και συνιστά νέα μορφή άσκησης βίας στο θύμα του. Το δικαίωμα επίσκεψης και 
φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και τα παιδιά μεγάλο ρίσκο, θέτει τις γυναίκες θύματα 
βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους και κάποιες φορές τις εκθέτει σε αυτόν χωρίς καμία απολύτως 
ασφάλεια.Ο Μητσοτάκης κι ο Τσιάρας ζητάνε αμετάκλητη απόφαση για να μας πιστέψουν, για να προστατέψουν 
εμάς και τα παιδιά.(1,  (2) Σελ. 17-18   
 
29 Μαρτίου 2021, 20:05 | Ιωάννης Σωτηρόπουλος, νευροεπιστήμοναςΘεωρώ ότι πρέπει να απαλειφθούν οι 
εξαιρέσεις στο 1/3 περι διατάραξης της καθημερινότητας και να γίνει ως εξής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
ανατροφή και από τους δύο γονείς:Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
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1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους…. 
29 Μαρτίου 2021, 20:25 | Κατερίνα Π.Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πρέπει να εξετάζεται από το 
αρμόδιο δικαστήριο. Πώς ακριβώς προκύπτει το τεκμήριο χρόνου και ότι όλοι οι γονείς είναι κατάλληλοι? Θα 
έπρεπε να έχετε ως προτεραιότητα τη δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων και όχι τη θέσπιση ενός νόμου που 
εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα. Επίσης, πείτε μου, πόσο εύκολο είναι να αποδειχθεί στο δικαστήριο το 
μαλλιοτραβηγμα, η σφαλιάρα, η εξιβριση, η ψυχολογική και συναισθηματική βία? Και μάλιστα αμετάκλητα.. 
29 Μαρτίου 2021, 20:38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣΆρθρο 13. Τα έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο 
τον γονέα που επικοινωνεί με το τέκνο του αλλά και τον άλλο γονέα 
29 Μαρτίου 2021, 19:18 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ Τ.Ως παιδί χωρισμένων γονιών και ως ενήλικη πλέον μεγαλωμένη με 
αισθητή την απουσία του πατέρα μπορώ να πω με σιγουριά πως ο χαμένος αυτός χρόνος δημιουργεί χάσμα στη 
σχέση του παιδιού με τον γονιό,χάσμα που δύσκολα γεφυρώνεται.Η υγειής σχέση του παιδιού με τους γονείς του 
απαιτεί και τον ίσο χρόνο επαφής με αυτούς. Προσωπική επικοινωνία 1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 
2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν 
διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται 
από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:04 | , Αναστασία Ζλατανη Άρθρο 13Το Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική 
παρουσία και των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά 
δεδομένα (ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής 
Εταιρείας, του Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου 
κρίνεται ως θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία.· Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.· Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.· Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 



3896 
 

αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13:· «Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.29 Μαρτίου 2021, 19:24 | ΚΟΚΟΛΗΣ 
Κωνσταντίνος«επικοινωνία» έχουν οι έγκλειστοι των φυλακών και όχι οι γονείς. Οι γονείς ανατρέφουν, φροντίζουν 
και επιμελούνται τα παιδιά τους. Δηλαδή θα έχει ο ένας γονέας τα παιδιά του 120 ημέρες το χρόνο και αυτό 
λέγεται επικοινωνία;. Αν παραμείνει αυτή η εξευτελιστική λέξη για να περιγράφει την σχέση του ενός γονέα με τα 
παιδιά του, τότε πολύ απλά νομιμοποιείτε την νομολογία. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:28 | Ανδρέας Άρθρο 1520. Να μείνει ώς έχει το παρακάτω: Προσωπική επικοινωνία: Ο 
γονέας, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Οι γονείς 
δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν 
υπάρχει σοβαρός λόγος. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, τα σχετικά με την επικοινωνία 
κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο.Είναι αδιανόητο να προκαθορίζεται δια νόμου η επικοινωνία χρονικά 
και ποσοστιαία. Δεν συμβαίνει πουθενά κάτι τέτοιο. Το συμφέρον κάθε παιδιού είναι διαφορετικό και θα πρέπει 
να προκύπτει η οποιαδήποτε απόφαση ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΤΑ απο εξειδικευμένο δικαστή και αφού έχουν προηγηθεί οι 
απαραίτητες αξιολογήσεις σε γονείς και παιδί. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:07 | ΕΜ Όλο το άρθρο ειναι λάθος καθώς προσπαθεί να εξειδικεύσει την αόριστα νομικά 
έννοια της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας.Επιπλέον η ακατανόητη απαίτηση της αμετάκλητης καταδίκης για 
ενδοοικογενειακής βίας, για αδικηματά που θίγουν τη γενετισια ελευθερία και αδικήματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης θα εκθέτει τα παιδιά σε προφανή κίνδυνο καθόσον για μια αμετάκλητη καταδίκη απαιτούνται περί 
τα 8 χρόνια, Διάστημα στο οποίο τα παιδιά είναι πιθανόν να διατρέχουν τον κίνδυνο να κακοποιηθούν εκ νέου 
από τον γονέα δράστη. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:29 | Papadopoulou Anna Ποιος είναι ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ χρόνος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; Παντελώς 
αόριστη και προβληματική η διάταξη. Συμπεριλαμβάνεται και ο ύπνος, το σχολείο, οι δραστηριότητες; Το 
νεοεισαγόμενο (μαχητό) τεκμήριο του 1/3 είναι παντελώς ανεφάρμοστο πρακτικά και θα δημιουργήσει τεράστια 
ζητήματα υπολογισμού του.Από το τελευταίο εδάφιο περιορίζεται στενά η δυνατότητα επέμβασης του 
Δικαστηρίου αποκλειστικά στην περίπτωση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας. 
Νομικοτεχνικά προβληματική η διατύπωση της διάταξης, καθόσον θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι σε 
περίπτωση ύπαρξης έγγραφης συμφωνίας (η οποία μεταγενέστερα αποδεικνύεται αντίθετη προς το συμφέρον 
του τέκνου) το Δικαστήριο δεν έχει την εξουσία να προβεί σε (μεταρ)ρύθμιση. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:01 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ Η επικοινωνία είναι υποχρέωση και των δήο γονέων. Ως εκ τουτου το τέκνο 
θα πρέπει να το παραδίδουνκαι να το παραλαμβάνουν και οι δύο γονείς και ΟΧΙ ΜΟΝΟ Ο ΕΝΑΣ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ. Ειδικά σε περιπτώσεις που το παιδί εχει απομακρυνθεί από την αρχική του κατοικία, η μεταφορά 
πρέπει να επιβαρύνει καιτους δύο γονείς. και Συγκεκριμένα κάθε φορά αυτόν που παραλαμβάνει. Το ίδιο να 
ισχύει και για την ίδια πόλη. Επίσης να οριστει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ αριθμός κινητου τηλεφωνου που θα ανταλλάσονται 
SMS ως επίσημη επικοινωνία για την ασφάλεια του τέκνου.Να οριστεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ καθημερινη επικοινωνία με 
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ηλεκτρονικα μέσα ( skype . messenger κλπ)Επίσης –> ΛΑΘΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ το : «Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να 
εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους …. » ΤΟ ΟΡΘΟ ΕΙΝΑΙ : οι Γονείς έχουν την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να 
ενθαρρύνουν και ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ( ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:37 | Θεόδουλη Αθανασοπούλου Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι 
γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:09 | Δεσποινα Αποστολίδου Με τον πρώην άντρα μου μένουμε 11χλμ μακριά. Πώς θα 
εξασφαλιστεί η επικοινωνία στο 1/3 του χρόνου; Τα παιδιά είναι τρισίμιση χρονών. Θα περνούν κάθε σκ στον 
πατέρα; Θα είμαι η μητέρα της υποχρέωσης και ο πατέρας της διασκέδασης; Πώς εξασφαλίζεται το δικαίωμα του 
παιδιού να περνάει χαλαρό χρόνο και με τους δύο; Πώς θα έχω εγώ ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά όταν θα τους 
βλέπω μόνο μες την εβδομάδα και από τις 3 ώρες που θα τους βλέπω θα πρέπει εκτός από την καθημερινή 
φροντίδα να εξασφαλίζω και το τηλεφώνημα στον πατέρα; Σε ποιόν χρόνο θα μπορώ εγώ να επισκεφτώ έναν 
γιατρό; Σε ποιό σχολείο θα πρέπει να πάνε αφού μένουμε σε διαφορετικούς δήμους; Πώς θα πηγαίνουν στο 
σχολείο αν μένουν στον πατέρα τους εντός της εβδομάδος; Πώς θα διαβάζουν για το σχολείο αν είναι μια στον 
πατέρα τους και μια στη μητέρα τους και καθένας μας θα τους διαβάζει με διαφορετικό τρόπο, πως θα 
ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις του σχολείου; τι μαθησιακές δυσκολίες προδιαγράφονται για αυτούς; Πόσο 
στρεσογόνο είναι για το παιδί να έχει πολύ χρόνο να σκέφτεται «δεν θέλω να πάω σχολείο» στο δρόμο για το 
σχολείο το πρωί; Ο πατέρας τους δηλώνει ότι εργάζεται ως αργά τις καθημερινές. Πώς θα παίρνει τα παιδιά μες 
την εβδομάδα όταν σχολάει στις 7 και τα παιδιά κοιμούνται στις 8; Τι θα γίνει όταν τα παιδιά θα τα πάρει από την 
μητέρα τους επειδή ο νόμος επιτρέπει 1/3 επικοινωνία και δεν θα είναι στο σπίτι για την επικοινωνία τους επειδή 
εργάζεται ως τις 7; Θα κάθονται με την όποια νταντά αντί να είναι με τη μαμά, προκειμένου να βρίσκονται στο 
σπίτι του μπαμπά και επομένως υπό την επιμέλειά του; Η διαμεσολάβηση θα λαμβάνει υπόψη της αυτά τα 
δεδομένα; Τα παιδιά είναι 3,5χρονών σήμερα, έχουμε χωρίσει όταν τα παιδιά ήταν 10 μηνών. Μέχρι σήμερα με 
δικαστική απόφαση βλέπουν τον πατέρα 1 πσκ τον μήνα. Το οριστικό δικαστήριο έχει αναβληθεί λόγω πανδημίας. 
Πώς θα γίνει η μετάβαση; Θα υπάρξει περίοδος προσαρμογής; προβλέπεται κάποια διαδικασία; ψυχολογική 
υποστήριξη; Ο πατέρας που αρνήθηκε να συμβιβαστεί εξωδικαστικά επειδή καθυστερεί το οριστικό δικαστήριο 
και δεχόταν να βλέπει τα παιδιά του 1 πσκ το μήνα προκειμένου να συνεχίσει να πληρώνει μια ελάχιστη διατροφή 
για 2 παιδιά, θα δικαιούται να ζητήσει συνεπιμέλεια; 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:29 | Αντώνης Πυλ Υπάρχει κάποιος ενήλικας που να θέλει να μένει κάθε εβδομάδα σε άλλο 
σπίτι? Εκτός απο τα πολυγαμικά όντα. Όλες οι έρευνες και επίτιμοι νομικοί συμφωνούν οτι τα παιδιά θέλουν 
ασφάλεια και σταθερότητα. και αυτό φυσικά δεν συνάδει με συνεχή αλλαγή στέγης, περιβάλλοντος, 
δραστηριοτήτων, ανατροφής, διατροφής, συναναστροφών κλπΑς αναλάβουν τελικά τις ευθύνες τους κάποιοι. 
Επειδή πήραν την σκούφια τους και έφυγαν, θέλουν και το παιδί να πηγαινοέρχεται σαν να μην έγινε τίποτε και 
όλα στο πιάτο? Γιατί να πληρώνουν τα παιδιά τις επιπόλαιες και ανώριμες αποφάσεις τους? Όταν εγκαταλείπουν 
τα παιδιά τους για κάτι άλλο, και το κάτι άλλο χαθεί, τότε θα θυμούνται πάλι τα παιδιά τους?Ας μην φτάσουμε 
στο άλλο άκρο ..Αξιολόγηση για όλους και όλα. Καμία περίπτωση δεν είναι ίδια 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:47 | Θοδωρης Αντυπας Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
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τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:20 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ Το εξόχως προβληματικό 
αυτό άρθρο επιχειρεί να εξειδικεύσει το ισχύον άρθρο, ωστόσο αποτυγχάνει, καθώς δεν μπορεί να εξειδικευθεί ο 
τρόπος άσκησης των λειτουργικών δικαιωμάτων του οικογενειακού διακαίου, ακριβώς λόγω της φύσης τους, 
δηλαδή της ρευστότητας και της πολυπλοκότητας των οικογενειακών σχέσεων και της αόριστης νομικής εννοίας 
του συμφέροντος του τέκνου, προς το οποίο κάθε διάταξη και απόφαση πρέπει να αποβλέπει.Δημιουργεί δε 
προβλήματα υπολογισμού του τεκμηρίου επικοινωνίας 1/3 (σε ποια βάση θα υπολογίζεται αυτό, ημερήσια, 
μηνιαία ή ετήσια, θα αφαιρούνται οι ώρες ύπνου του τέκνου, θα αφαιρούνται οι ώρες σχολείου ή δραστηριοτήτων 
κ.α.) τόσο κατά την έκδοση της αποφάσεως όσο (το κυριότερο) και κατά την εφαρμογή αυτής, με αποτέλεσμα να 
βλάπτεται η ομαλή διαβίωση του έχοντος την επιμέλεια γονέα και του ίδιου του τέκνου, και να βρίσκονται σε 
ανασφάλεια ως προς το τι ισχύει και πώς εφαρμόζεται. Το κυριότερο είναι ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και 
η εφαρμογή ενός οριζόντιου κανόνα θα δημιουργήσει προβλήματα που θα αποβούν τελικώς σε βάρος του 
συμφέροντος του τέκνου. Περαιτέρω, ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου μπορεί για σοβαρούς λόγους 
να μην υποχρεούται να ενθαρρύνει την καθημερινή ή οπωσδήποτε ευρύτατη επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο 
γονέα, ενώ μία τέτοια υποχρέωση αίρει το αυτοπροαίρετο της βούλησης του παιδιού και παραβιάζει το δικαίωμα 
στην προσωπικότητά του.Περαιτέρω, η συχνή μετάβαση του τέκνου από το σπίτι του ενός γονέα στο σπίτι του 
άλλου θα διαταράξει το αναγκαίο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού αίσθημα ασφάλειας, ενώ 
παρεισφρέουν και άλλα πρακτικά προβλήματα, όπως οι δραστηριότητες του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του, 
η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση των δύο οικιών, η ύπαρξη δύο παιδιών με διαφορετικά προγράμματα και 
διαφορετικό χρόνο υπολογισμού του «1/3», η αδυναμία συνεννόησης των γονέων σε περίπτωση συγκρουσιακού 
διαζυγίου ή διάστασης, η οποία όμως (συνεννόηση) θα επιβάλλεται να υπάρχει όταν η επικοινωνία με τον άλλο 
γονέα θα είναι τόσο συχνή, ιδίως όταν τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας.Το σπουδαιότερο πρόβλημα της διάταξης 
είναι πως προβλέπει ότι ο αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. Η πρόβλεψη της αμετάκλητης καταδίκης σε περίπτωση τέλεσης των παραπάνω ποινικών 
αδικημάτων σε βάρος του παιδιού θα καταλείπει εις βάρος της σωματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα (είναι γνωστό ότι μπορεί να μεσολαβήσουν ακόμα και 8 χρόνια μέχρι την έκδοση 
αμετάκλητης απόφασης), εντός του οποίου το παιδί θα εκτίθεται σε πράξεις βίας από την πλευρά του άλλου γονέα 
χωρίς ο έχων την επιμέλεια γονέας, σύμφωνα με την διάταξη, να μπορεί να το προστατεύσει. Αυτό θα αποδειχθεί 
ως ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα ενόψει της νεοπαγούς διάταξης του άρθρου 169Α του Ποινικού Κώδικα, κατά 
την οποία οι παραβιάσεις του διατακτικού δικαστικών αποφάσεων τιμωρούνται πλέον άνευ προθέσεως του 
δράστη.Δημιουργεί δε τεράστια απορία το γεγονός, ότι, για μεν την κατάφαση της κακής άσκησης της γονικής 
μέριμνας και την αφαίρεση της επιμέλειας από τον γονέα που την ασκεί, στο επόμενο άρθρο 1532 ΑΚ, αρκούν 
περιστατικά μη βεβαιωμένα, δυσκόλως ερμηνευόμενα, πιθανολογούμενα, νεφελώδη και δυσαπόδεικτα, όπως η 
αορίστως προβλεπόμενη, «με υπαιτιότητα του έχοντος την επιμέλεια γονέα, διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς», ενώ στην περίπτωση τέλεσης σοβαρών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου δεν 
αρκεί η άσκηση της ποινικής δίωξης ή η απόφαση σε πρώτο βαθμό αλλά απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης 
απόφασης! Τίθενται συνεπώς τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα: Α) πώς προστατεύεται το συμφέρον του τέκνου 
στις περιπτώσεις αυτές; Β) Γιατί η διασφάλιση της επικοινωνίας του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα προτάσσεται 
έναντι του σπουδαιότερου εννόμου συμφέροντος του τέκνου; Γ) Γιατί κατ’ αποτέλεσμα προστατεύεται ο γονέας 
που ασκεί την επιμέλεια λιγότερο και μπορεί αυτή να του αφαιρεθεί για τους παραπάνω μη βεβαιούμενους και 
ασαφείς λόγους έναντι του γονέα που έχει το δικαίωμα επικοινωνίας, ο οποίος μπορεί να χάσει το δικαίωμα αυτό 
μόνον αν καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του τέκνου ή σε βάρος του άλλου 
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γονέα; Δ) Γιατί ο νομοθέτης επιλέγει να παραβιάσει ευθέως την διάταξη του άρθρου 31 της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με την οποία «τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι κατά τον καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των 
παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψιν τα περιστατικά βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επίσκεψης ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του 
θύματος ή των παιδιών.»;Στην παραπάνω διάταξη του νομοσχεδίου δημιουργείται μαχητό τεκμήριο καλής 
άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας και μαχητό τεκμήριο κακής άσκησης του δικαιώματος της επιμέλειας του 
τέκνου. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω επιχειρούμενη εξειδίκευση του νόμου θα προκαλέσει μεγαλύτερες από τις 
υπάρχουσες αντιδικίες και δικαστικές διαμάχες στις περιπτώσεις όπου προϋπάρχει μία κακή σχέση των εν 
διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων. Τέλος, η ακατανόητη απαίτηση της αμετάκλητης καταδίκης για 
ενδοοικογενειακή βία, ως σοβαρού λόγου αποκλεισμού ή περιορισμού της επικοινωνίας αντιβαίνει στο νόμο 
3500/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4531/2018 (σε συμμόρφωση δηλαδή με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), που προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων (μη προσέγγισης της 
κατοικίας, των σχολείων και των εκπαιδευτηρίων των τέκνων κλπ.) δηλαδή την απαγόρευση της επικοινωνίας, ήδη 
από το αρχικό στάδιο της υποβολής της μήνυσης από το θύμα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:40 | Νικόλας Δ. Όταν τα δύο σπίτια των γονέων είναι κοντά, ο χρόνος που θα περνάνε τα 
παιδιά εντός ή εκτός γάμου με φυσική παρουσία και διανυκτερεύσεις να είναι 50-50Όταν υπάρχει μεγάλη 
χιλιομετρική απόσταση ο κάθε γονέας θα περνάει τουλάχιστον και πάντως όχι λιγότερο από το 1/3 τού χρόνου 
του με το παιδί και ο δικαστής θα αποφασίζει για το 1/3 που περισσεύει, κατά την σχολική περίοδο. Στις διακοπές 
των Χριστουγέννων, Πάσχα από 1/2, όπως και κατά τις καλοκαιρινές διακοπές τις μισές μέρες στον έναν και τις 
μισές στον άλλον, από τις 90 που είναι στο σύνολο.Δηλαδή για καλοκαίρι 45 ημέρες στον μπαμπά και 45 στην 
μαμά, εφόσον το επιθυμούν και οι δύο γονείς. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά έχουν και παππούδες και γιαγιάδες και 
θείες, θείους, ξαδέρφια που θέλουν να τα χαρούν και να χτίσουν σχέση.Επίσης τα έξοδα και οι τρόποι μεταφοράς 
να επιβαρύνουν ΕΞΙΣΟΥ και τους δύο γονείς. Μία φορά θα το μεταφέρει ο μπαμπάς με τα έξοδα δικά του από 
σπίτι σε σπίτι όταν μεσολαβούν χιλιόμετρα, την επόμενη η μαμά με τα έξοδα δικά της. Ας τελειώσει αυτή η αδικία 
για όλα να πληρώνει ο μπαμπάς, ενώ η μαμά παραδίδει και παραλαμβάνει το παιδί απλά φορώντας τις πυτζάμες 
και τις παντόφλες της. Στο κάτω κάτω αυτή εγκατέλειψε την πατρική στέγη του παιδιού. Όλα από μισά 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:22 | Άγγελος Αντονακας Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:00 | Δημητρης Τ. 40 χρονια δινανε την επιμελεια στις μανες χωρις να ελεγξει κανενας και 
χωρις να μπορει ο πατερας να δει αν μεγαλωνει σωστα το παιδι του. Το αγηνανε στη γιαγια και κανανε ζωαρα με 
τα λεφτα της διατροφης. Φτανει αυτη η αηδια. Το παιδι εχει 2 γονεις και ο ενας ΠΡΕΠΕΙ να ελεγχει τον αλλον αν 
το μεγαλωνει σωστα χωρις εμποδια ομως. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:23 | Στρατος ΔημουΤο παιδι χρειαζεται και τους 2 γονεις του στη ζωη ΙΣΑΞΙΑ. ΙΣΟΧΡΟΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΑΛΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
29 Μαρτίου 2021, 16:26 | Γεωργια ΣοφουληΠρεπει να εχουμε σαν αρχικη βαση το 1/2 και μετα να πεφτει στο 1/3 
για εναν απο τους 2 γονεις αναλογα με τις συνθηκες. Το παιδι χρειαζεται και τους 2 γονεις του. Δε πρεπει για 
κανενα λογο να πεφτει κατω του 1/3 κσι για τους 2 γονεις και να σταματησουν επιτελους οι μαμαδες ΤΕΡΑΤΑ τα 
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ψεμματα για να βγαλουν τον πατερα απο τη ζωη του παιδιου. Ειμαι μανα και γνωριζω ποιο ειναι το καλο του 
παιδιου. 
29 Μαρτίου 2021, 16:44 | Ξενοφώντας Ανδρέου Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου.29 Μαρτίου 2021, 16:07 | Γεωργία ΑναστασοπούλουΆρθρο 13Δικαίωμα 
επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 
1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, 
όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός 
αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, 
εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου.  
 
29 Μαρτίου 2021, 16:25 | Κωστας KE YΠOYPΓE ΔEN EINAI ΛOΓIKO KAI KAΘOΛOY ANΘPΩΠINO AYTO TO 
NOMOΣXEΔIO ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΠOY ΔEN EXEI KANENA AIΣΘHMA ΔIKAIOY ΓIA TO KAΘE ΠAIΔI 
ΔIAΣΠAΣMENHΣ OIKOΓENEIAΣ KAI ΓIA KAMMIA EΛΛHNIΔA MANA.ΠΩΣ EINAI ΔYNATON NA ΣYΓKPINETE THN KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ(ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΝΕΙ) ΓIA TΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠOY ΔEN ΘA ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH 
EΠAΦH TOY ΠAIΔIOY ME TON ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΣE KAΘHMEPINH BAΣH ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ KATA ΤΟ 1/3 KAI ΣTON 
ANTIΠOΔA NA EINAI ΔIKAIΩMA KAI YΠOXPEΩΣH TOY KAKOΠOIHTIKOY ΓΟΝΕΑ NA EXEI ΤΟ 1/3 THΣ EΠIKOINΩNIAΣ 
MEXPI AMETAKΛHTOY AΠOΦAΣEΩΣ ΠOINIKOY ΔIKAΣTHPIOY.ANTI NA YΠAPXEI AYΣTHPO ΠEPIOPIΣTIKO ΠΛAIΣIO 
ΣTIΣ EΠIKOINΩNIEΣ TOY KAKOΠOIHTH ΓONEA KAI NA BΛEΠEI TO ΠAIΔI TOY ME ΠΑΡΟΥΣΊΑ TOY AΛΛOY ΓONEA Ή 
AKOMH KAΛYTEPA ΠAPOYΣIA KOINΩNIKOY ΛEITOYPΓOY.ΣTA EΓKΛHMATA ENΔOIKOΓENEIAKHΣ BIAΣ NA 
ΛAMΒANONTAI YΠOΨH OΛEΣ OI MOPΦEΣ BIAΣ,ΛEKTIKHΣ ,ΨYXIKHΣ ΠOY ΔHMIOYPΓEI MEΛANIEΣ ΣTHN ΨYXH ENOΣ 
ΠAIΔIOY ΠOY ΔEN EINAI AMEΣA OPATEΣ29 Μαρτίου 2021, 16:48 | ΑλεξανδραKE YΠOYPΓE ΔEN EINAI ΛOΓIKO KAI 
KAΘOΛOY ANΘPΩΠINO AYTO TO NOMOΣXEΔIO ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΠOY ΔEN EXEI KANENA AIΣΘHMA 
ΔIKAIOY ΓIA TO KAΘE ΠAIΔI ΔIAΣΠAΣMENHΣ OIKOΓENEIAΣ KAI ΓIA KAMMIA EΛΛHNIΔA MANA.ΠΩΣ EINAI ΔYNATON 
NA ΣYΓKPINETE THN KAKH AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ(ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΝΕΙ) ΓIA TΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠOY ΔEN ΘA ΠPOΩΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY ΠAIΔIOY ME TON ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΣE KAΘHMEPINH BAΣH ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ KATA ΤΟ 1/3 
KAI ΣTON ANTIΠOΔA NA EINAI ΔIKAIΩMA KAI YΠOXPEΩΣH TOY KAKOΠOIHTIKOY ΓΟΝΕΑ NA EXEI ΤΟ 1/3 THΣ 
EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTOY AΠOΦAΣEΩΣ ΠOINIKOY ΔIKAΣTHPIOY.ANTI NA YΠAPXEI AYΣTHPO 
ΠEPIOPIΣTIKO ΠΛAIΣIO ΣTIΣ EΠIKOINΩNIEΣ TOY KAKOΠOIHTH ΓONEA KAI NA BΛEΠEI TO ΠAIΔI TOY ME ΠΑΡΟΥΣΊΑ 
TOY AΛΛOY ΓONEA Ή AKOMH KAΛYTEPA ΠAPOYΣIA KOINΩNIKOY ΛEITOYPΓOY.ΣTA EΓKΛHMATA 
ENΔOIKOΓENEIAKHΣ BIAΣ NA ΛAMΒANONTAI YΠOΨH OΛEΣ OI MOPΦEΣ BIAΣ,ΛEKTIKHΣ ,ΨYXIKHΣ ΠOY ΔHMIOYPΓEI 
MEΛANIEΣ ΣTHN ΨYXH ENOΣ ΠAIΔIOY ΠOY ΔEN EINAI AMEΣA OPATEΣ 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:57 | Κωστας Οικονομοπουλος Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς.Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, 
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με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός 
αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος 
χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα 
με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, 
εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα 
δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:29 | Σοφια Αναστασοπουλου Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου.29 Μαρτίου 2021, 15:00 | ΧριστίναΤο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει το παιδί ως 
αντικείμενο κοινής χρήσης και τον γονέα που έχει την επιμέλεια διεκπεραιωτη της χρήσης του αντικειμένου και 
μάλιστα υπό την απειλή ποινής. Τι σημαίνει επικοινωνία με τους τρίτους αόριστα? Και αναρωτιέται κανείς άραγε 
συμπεριλαμβάνεται στο υποχρεωτικό 1/3? Επίσης το παιδί ερωτάται ή απλά υποχρεώνεται? Φαντάζομαι ο 
συντάκτης έχει λάβει υπόψη του όσα έχουν ειπωθεί από τον ΟΗΕ για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Όπως 
ελπίζω ότι έχει λάβει υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ για την προστασία των γυναικών και των παιδιών. Το νομοσχέδιο 
αποπνέει εμφανώς ένα μίσος για τα παιδιά και τις μητέρες πρόσωπα τα οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του 
και μας οδηγεί στον προβληματισμό για ποιους λόγους γράφτηκε??? Θα πρέπει να διευκρινιστούν πολλά με 
κυρίαρχο τα δικαιώματα και την προστασία των ευάλωτων προσώπων, γυναικών και παιδιών. Υποκαθιστά τον 
πατέρα σε ρόλο παιδιού και το παιδί σε ρόλο ενήλικα που θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του το ίδιο το παιδί. 
Μόνο μια λέξη ταιριάζει τερατουργημα… Λυπηρό! 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:14 | αθανασιος κροκιδης  29 Μαρτίου 2021, 14:22 | Βασίλης ΠλιτσικαςΆρθρο 13 Προσωπική 
επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 
2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν 
διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται 
από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
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(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:02 | Σ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ Το άρθρο 1520 
του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία 
1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της…Εδώ γελάω! Κανένας δεν 
μπορεί να υποχρεώσει τον γονιό με τον οποίο δεν διανέμει το παιδί να έχει επικοινωνία. Με αυτό το νομοσχέδιο 
δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο η θέση της γυναίκας αντί να την προστατεύετε. Βούτυρο στο ψωμί των 
μπαμπάδων που αποφεύγουν οποιαδήποτε υποχρέωση, είτε επικοινωνίας είτε στην καταβολή διατροφής.Χώρισα 
για να γλιτώσω από απιστίες και οικονομική εκμετάλλευση του συζύγου και πάνω από όλα να δώσω το σωστό 
παράδειγμα στο παιδί μου ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να σε χρησιμοποιεί. Ακόμη και τώρα δεν καταβάλλει 
διατροφή και εκμεταλλεύεται τον καιρό της πανδημίας για να με λυγίσει. Για τις συνέπειες στο παιδί του ούτε 
λόγος. Το μόνο που θα καταφέρετε με αυτό το νομοσχέδιο είναι να ζητήσει περισσότερο χρόνο για να το παρκάρει 
το παιδί μας στους γονείς του. Τι επιπτώσεις θα έχει στο παιδί μου αργότερα?? 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:28 | Τζαντζαρούδη Αναστασία Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:43 | Ευστράτιος Αγγελακακης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
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1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:53 | Γιάννης Αγαπηδάκης Άρθρο 13. Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:05 | Μαυριδου ΑναστασίαΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:24 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 
του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι 
γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 



3904 
 

αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:25 | Κικη Αμουτζογλου Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 

29 Μαρτίου 2021, 14:02 | Ρουλα Τσιρογιαννη Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής 《Σε περίπτωση που το τέκνο 

διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με 
το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί 
υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του 
συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός 
αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με 
τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την 
επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε 
με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της 

παρ. 4 του άρθρου 1511》. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:19 | Στέλλα. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με 
αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. 
Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός 
ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας 
για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), 
εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να 
διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
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καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη 
δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι 
συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:22 | Βασίλης Πλιτσικας Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:06 | Βασίλης ΠαπαςΆρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
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ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:21 | BK Όλα τα προβλήματα με το διαζύγιο διογκώνονται! Ακόμα και ο καλύτερος γονιός 
μπορεί με την συμπεριφορά του απέναντι στην/ον πρώην σύζυγο να δημιουργεί άθελα του πρόβλημα στο τέκνο 
του ! Ποσο μάλλον αν δεν υπάρχουν και καλές σχέσεις ! Και αλήθεια πόσες φορές έχει καταδικαστεί ένας κακός 
γονιός για ενδοοικογενειακή βία ή αλλά τέτοιου είδους εγκληματα;;;; Ας μη κοροϊδευόμαστε ! 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:30 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΘΡΟ 13Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού 
χρόνου, ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός; 
Θα αφαιρείται ο χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων; Εφόσον 
η επικοινωνία με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως 
μπορεί ο γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας; Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο πατέρας, 
δεν έχει συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής μέριμνας όταν 
δεν προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση; Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα 
επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την 
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να 
επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη; 
Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου; Δεν του αρκεί η 
κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται; Το ισχύον δίκαιο δίνει τη 
δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από το Δικαστήριο τη 
ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους δηλ) παρεμποδίζει 
την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των ανιόντων στην ουσία 
μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, που απειλούνται μάλιστα και με αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:02 | Δημητρης Ζ.Εναι ανεπιτρεπτο να μεγαλωνουν τα παιδια διχως κ τις 2 ριζες τους. Άρθρο 
13 Προσωπική επικοινωνία 1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση 
της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και 
επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. 
Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν 
διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται 
από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
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εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:34 | Βασίλης Κοτζιας Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:18 | Σοφια Να επισημάνουμε ότι θέλουν να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για να 
από.ακρυνθει ο γονέας κακοποιητης ενώ παράλληλα θέλουν να αυστηριοποιηθουν οι ποινές όταν δεν 
πραγματοποιούνται οι δικαστικές αποφάσεις!!αυτό σημαίνει ότι ο κακοποιητης μέχρι αμετάκλητα να 
καταδικαστεί δηλ για 8-12 χρόνια θα έχει επικοινωνία κ σε αυτό το διάστημα εάν η μητέρα αρνείται να παραδώσει 
το παιδί στα χέρια του προκειμένου να το προστατέψει κινδυνεύει μέχρι κ να της πάρουν το παιδί κ να το δώσουν 
στον ίδιο τον κακοποιητη η σε δομές….τι γίνεται με αυτό; 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:13 | χρυσα δεν υπαρχει κατωτερος κ ανωτερος γονιος. σαν μανα παντα αντιμετωπιζα τον 
πατερα ισαξια.Άρθρο 13 
Προσωπική επικοινωνία 1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, 
κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και 
επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. 
Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν 
διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
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ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται 
από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:04 | Βασίλης ΚΟΖΟΝΑΚΗΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:33 | ΝΤΙΝΟΣ Κ.Τα παιδια εχουν αναγκη κ τους 2 γονεις. Δεν πρεπει να υπαρχει γονιος α κ β 
κατηγοριας. Άρθρο 13 
Προσωπική επικοινωνία 1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, 
κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και 
επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. 
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Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν 
διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται 
από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας 
ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:19 | Βασίλης ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ  Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:58 | Ελένη Μ. Η εξαναγκαστική συνεπιμέλεια, εκτός των περιπτώσεων που θα έπρεπε 
ενδεχομένως να βρίσκονται φυλακή, είναι πέρα για πέρα προβληματική. Η συνεπιμέλεια και o de minimum χρόνος 
επικοινωνίας στο 1/3 του συνόλου, θα λειτουργούσε εξαιρετικά προς όφελος του παιδιού, αν και εφόσον οι 
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σχέσεις των γονέων είναι αρμονικές. Αυτό δεν σύμβαίνει δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κάθε περίπτωση 
είναι μοναδική και έτσι οφείλει να εξετάζετε από τις νομικές αρχές.Πέραν των περιπτώσεων «Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.» που είναι εξόφθαλμες και 
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού, στις περιπτώσεις γονέων με ψυχολογικά προβλήματα, μένος για το σύζυγο 
που χώρισαν, χειριστικοί που δηλητηριάζουν την ψυχή του παιδιού με ψέματα και κακίες για τον έταιρο γονέα…τα 
οποία δεν αποδεικνύονται εύκολα νομικά, πιστεύετε ότι βοηθάει η ενίσχυση του χρόνου επικοινωνίας ή η 
συνεπιμέλεια? Κάθε άλλο! Οι περιπτώσεις οφείλουν να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, χωρίς διατάξεις που θα 
δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:56 | Εμμανουέλα Αλεξάκη Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:50 | Βασίλης ΓΚΟΥΜΑΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:11 | Βαλλια Γεωργάκη Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
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στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:01 | Βαγγελης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο  έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:51 | Σταυρούλα Γ .Όταν ο πατέρας κακοποιεί σεξουαλικά το παιδί και αυτό αρνείται να τον 
ακολουθήσει, τί προβλέπεται;Όπως καλά γνωρίζετε, δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί αυτή η κακοποίηση, ούτε 
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και πολλές άλλες μορφές της.Γιατί αδιαφορείτε για αυτά τα παιδιά;Πρώτα να δημιουργηθούν οικογενειακά 
δικαστήρια και μετά να προχωρήσετε σε αλλαγές στον Νόμο. Είστε υπεύθυνοι για τους νόμους που υπογράφετε, 
παρακαλώ πολύ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ τα παιδιά και όχι τους κακοποιητικούς ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν για να 
ικανοποιήσουν τα αρρωστημένα κέφια τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Αξιότιμε νομοθέτη,Μελετώντας την τροποποίηση του 
συγκεκριμένου άρθρου του ΑΚ που έχει βαρύτατη σημασία για τη σχέση γονέα και παιδιού, καθώς ορίζει το χρόνο 
επαφής με αυτόν, επιτρέψτε μου να σας εκφράσω ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΟΥ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ και να καταθέσω τα εξής:1. 
Υποβάλλω τη δριμύτατη μου ένσταση ως προς το περιεχόμενό της καθώς ο ένας γονέας παραμένει, ως ήταν, 
επισκέπτης στη ζωή του παιδιού του εφόσον εξακολουθεί να μη διαμένει μαζί με αυτό και διατηρείται ο κυρίαρχος 
ρόλος σε αυτόν που φέρει την αιχμαλωτική αποκλειστική επιμέλεια. Άρα, εξακολουθεί να υφίσταται η 
απαράδεκτη ταξινόμηση των γονέων σε δύο ταχύτητες.2. Τί σημαίνει ότι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία σε καθημερινή βάση; Δηλαδή, παραμένει το ίδιο 
εκβιαστικό καθεστώς που φέρει τον αδύναμο γονέα στα όρια της απελπισίας και επαίτη στις ευσπλαχνικές και 
γενναιόδωρες προθέσεις του ισχυρού γονέα!!3. Γιατί παραμένει ακόμη ο απαράδεκτος όρος «επικοινωνία» μέσα 
στο άρθρο; Ο γονέας είναι κάποιος φίλος, γνωστός, συγγενής μακρινός για να επικοινωνεί; Εκεί τον κατατάσσετε; 
Ο ΓΟΝΙΟΣ ΑΝΑΤΡΕΦΕΙ, ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ. Επομένως, η έκφραση «χρόνος επικοινωνίας» πρέπει να διαμορφωθεί 
σε «χρόνος ανατροφής».4. Γιατί ο χρόνος επαφής και ανατροφής τεκμαίρεται στο 1/3; ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΜΠΩΔΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΠΡΟΕΒΑΛΑΝ ΤΟ ΑΚΛΟΝΗΤΟ 1/3 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΤΟ 50-50, δηλαδή ότι ο αδύναμος γονέας ξεκινάει με σταθερή βάση του 1/3 του 
χρόνου και μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και τα 2/4 αυτού. Για ποιό λόγο έγινε αυτή η υποχώρηση; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
50-50 ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΛΕΞΗ «ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ»; Και ποιος είναι ο «συνολικός χρόνος επικοινωνίας» στον 
οποίο προσάπτεται το κλάσμα 1/3; Είναι 10 μέρες και νύχτες το μήνα δηλαδή 120 το χρόνο ή κάτι άλλο που δεν 
μας διευκρινίζεται;5. Διαπιστώνω ότι καθιερώνονται και θεσμικά στη ζωή του τέκνου τα ανιόντα άτομα που το 
περιβάλλουν και ο γονέας δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει ως προς αυτό. Μήπως μέσα στα άτομα αυτά 
συμπεριλαμβάνονται και οι εκάστοτε ερωτικοί σύντροφοι του γονέα εντός της οικίας που διαμένει το τέκνο, με 
τις κάθε λογής ιδιαιτερότητες που δυστυχώς πρέπει να τις υπομένει καθώς είναι αδύναμο και ανώριμο να 
προβάλει αντιρρήσεις;Επειδή, λοιπόν, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΤΟ ΠΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΙ 
ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ επιτρέψτε μου, κύριε νομοθέτη, να εισηγηθώ (χωρίς να είμαι νομικός) τα 
ακόλουθα σχετικά με την τροποποίηση: «Με τη λύση του γάμου ο κάθε γονέας έχει από το νόμο τη φυσική και 
ηθική υποχρέωση να αναλαμβάνει το 50% του χρόνου διαβίωσης των τέκνων του στην οικία που θα διαμένει 
αυτός/αυτή ήτοι αναλαμβάνει και στο ήμισυ, βάσει των εισοδημάτων του, τα έξοδα συντήρησης και εκπαίδευσης 
των ανηλίκων. Ως προς τούτο θα αποφαίνεται η αρμόδια Δικαστική Αρχή που θα εξετάζει κατά περίπτωση την 
καταλληλότητα καθενός εκ των γονέων ως προς την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων που προάγουν 
το όφελος του παιδιού, με βασικότερες τη χιλιομετρική απόσταση και τη σχολική και ευρύτερα εκπαιδευτική του 
σταθερότητα. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται ή πληρούνται μερικώς οι βασικές προϋποθέσεις που προάγουν 
το συμφέρον του τέκνου, η ποσόστωση του χρόνου ανατροφής θα μειώνεται έως ελαχίστου ορίου το 1/7 αυτού 
ήτοι 4 μέρες και νύχτες μηνιαίως, εξαιρουμένων των διακοπών και των αργιών και το υπόλοιπο του χρόνου 
ανατροφής θα το επωμίζεται ο έτερος εκ των γονέων. Ο τρόπος εναλλαγής της κατοικίας ορίζεται ομόφωνα και 
από τους δύο γονείς και σε περίπτωση αδυναμίας συνεννόησης αυτών από το αρμόδιο Δικαστήριο. Ο χρόνος των 
διακοπών των Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού διανέμεται εξίσου, κατά περίπτωση, και στους δύο γονείς. 
Ο χρόνος των επίσημων αργιών (Καθαρά Δευτέρα, Πρωτομαγιά, Αγίου Πνεύματος, Τριών Ιεραρχών, Πολιούχοι 
πόλεων, εθνικές επέτειοι) κατανέμεται εναλλάξ, χρονιά παρά χρονιά και στους δύο γονείς εξίσου. Ο χρόνος 
ανατροφής δύναται να ελαχιστοποιηθεί έως και να μηδενισθεί εάν ο ίδιος γονέας το επιθυμεί, έχοντας και τη 
συγκατάθεση ως προς αυτό και του έτερου γονέα ή εάν ο γονέας υποπέσει σε σοβαρά ποινικά αδικήματα και 
καταδικαστεί πολλάκις ως προς αυτά».Κύριε νομοθέτη,Η θλίψη και η απογοήτευσή μου είναι μεγάλη σε ότι αφορά 
στις τροποποιήσεις του ΑΚ και χρειάζονται αδιαμφισβήτητα περαιτέρω βελτίωση. Αλλιώς προαναγγέλθηκαν και 
αλλιώς παρουσιάζονται στο νόμο. Σας θερμοπαρακαλώ να αναλάβετε την ιστορική ευθύνη να βάλετε το μαχαίρι 
βαθιά και να ξεριζώσετε το απόστημα που δυστυχά γονείς και παιδιά εδώ και δεκαετίες. Η κοινωνία του σήμερα 
δεν έχει καμμία σχέση με τις παλαιές δυναστευτικές πατριαρχικές δομές του παρελθόντος. Και δεν είναι δυνατόν 
ορισμένα ομολογουμένως θλιβερά και απολύτως κατακριτέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας να στερήσουν 
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από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο τα παιδιά τους. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΜΑ ΚΑΝΕΝΟΣ, ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΑΓΑΠΟΥΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ! Ήρθε η στιγμή να σταματήσει το απυρόβλητο που παρέχεται απλόχερα στον έναν γονέα 
και να γίνει συνειδητή η τεράστια συναισθηματική ζημιά, σε επίπεδο εγκλήματος, που διαπράττεται στα παιδιά 
από την κατάργηση του προτύπου του άλλου γονέα. ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ 
ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΧΘΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΘΗΚΑΝ, 
ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΘΗΚΑΝ, ΑΛΛΟΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟ ΓΟΝΕΑ. Βγάλτε, λοιπόν, από τον πάγο και την ομηρία τον αδύναμο γονέα και 
αναμορφώστε τον σε ισότιμο ανατροφέα του παιδιού του. Δώστε του τη δυνατότητα να διαπράξει το βιολογικό 
του καθήκον και να προσφέρει την αρωγή του. Να αποκτήσει ξανά το κύρος, την αξιοπρέπεια και την αξία που 
του αρμόζει στα μάτια του παιδιού του. Σταματήστε, επιτέλους τα τραύματα στις ψυχές!! Σταματήστε, επιτέλους, 
αυτήν την κοινωνική τραγωδία!!Χριστοδούλου Χρήστος , Βιολόγος εκπαιδευτικός 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:33 | Μαρια Αλεξακη Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:31 | Βαγγέλης Τζιαβολιας Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.   
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29 Μαρτίου 2021, 13:42 | Βαγγέλης Βαμβουνακης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:06 | Σοφία Γ.Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην σταθερότητα και την ασφάλεια. Το να 
πετάμε τα παιδιά από σπίτι σε σπίτι θα τα τρελάνει. Επιπλέον, χρειάζονται την παρουσία του βασικού φροντιστή 
τους σταθερά και όχι κατά περιόδους. 
Το σημαντικότερο όμως είναι το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Δυστυχώς, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που 
ετοιμάζετε, καταδικάζετε τα παιδιά να την υποστούν υποχρεωτικά για τουλάχιστον μία δεκαετία.Έχω την 
εντύπωση ότι δεν σας ενδιαφέρουν καθόλου τα πραγματικά δικαιώματα των παιδιών, αλλά ο στόχος σας είναι 
αρχικά να τα αρπάξετε από την μητέρα τους και στην συνέχεια από την οικογένεια συνολικά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:27 | Φλουρής Γιάννης Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους 
με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν 
την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός 
αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, 
εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου.Συνεπιμέλεια, Ίσος χρόνος 
ανατροφής και με τους δύο γονείς, Εναλλασσόμενη κατοικία 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:06 | Σοφία Αϊβαζίδου Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
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τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:38 | ΣΗΦΑΚΗΣ Γιάννης Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση 
της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να 
διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του 
τέκνου.Συνεπιμέλεια, Ίσος χρόνος ανατροφής και με τους δύο γονείς, Εναλλασσόμενη κατοικία 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:55 | ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:15 | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ Μαν.Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση 
της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να 
διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
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χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του 
τέκνου.Συνεπιμέλεια, Ίσος χρόνος ανατροφής και με τους δύο γονείς, Εναλλασσόμενη κατοικία 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:44 | Γιάννης Γιαλουράκης Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση 
της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να 
διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:23 | ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΙΕΡΟΝΙΜΟΣΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 
164) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν 
να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:14 | Γεωργια Φρακγιαδακη Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση 
της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να 
διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ηλίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση 
της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να 
διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:21 | Μαρία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ Άρθρο 13. Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
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και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:23 | Αριστοτέλης Δασκαλακης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:48 | Καλλιοπη Αγγελακακη Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
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καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:32 | Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) Οι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν επί του 
Άρθρου 14 σχετικά με την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τυγχάνουν ανάλογης 
εφαρμογής στην προτεινόμενη τροποποίηση του εδ. α΄ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους 
συνέχισης της έκθεσης των παιδιών σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια.Η, δε, εισαγωγή 
τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην πράξη, αντιβαίνει στο 
ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από τον δικαστή, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. 
29 Μαρτίου 2021, 12:16 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΣΆρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:59 | Τσάκαλος Χρήστος Σε αυτό το σχόλιο δεν θα πω πολλά.Τα παιδιά, έχουν ανάγκη και 
τους δύο γονείς εξίσου το ίδιο.Ο ρόλος της μητέρας και ο ρόλος του πατέρα, είναι δύο ρόλοι εντελώς διαφορετικοί, 
δίνοντας στο παιδί και οι δύο από την πλευρά τους, εντελώς διαφορετικά εφόδια στο παιδί.Προσωπικά..Η κόρη, 
έχει σαν πρότυπο την μητέρα.. μα όταν ενεργεί ορθά και ο πατέρας στην διαπαιδαγώγηση της.. θα μπορέσει να 
δει πιο αντικειμενικά, μία σχέση της όταν μεγαλώσει… και πολλά άλλα!Ο υιός, έχει σαν πρότυπο τον πατέρα.. μα 
όταν ενεργεί ορθά και η μητέρα στην διαπαιδαγώγησή του.. θα μπορέσει να δει πιο αντικειμενικά, μία σχέση του 
όταν μεγαλώσει… και πολλά άλλα!Έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα και οι δύο αυτοί ρόλοι στην σωστή 
ψυχική ανάπτυξη των παιδιών μιας κοινωνίας.Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς 50/50Εναλλασσόμενη κατοικία 
50/50Συν-επιμέλεια 50/50Μετά τιμήςΤσάκαλος Χρήστος 
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29 Μαρτίου 2021, 12:24 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:40 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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29 Μαρτίου 2021, 12:01 | Αναστάσιος Αξιότιμε κ.Υπουργέ, Στις πρόσφατες συνεντεύξεις σας αναφέρατε σχετικά 
ότι το 1/3 είναι ο χρόνος παιδιού – κάθε γονέα και πώς το δικαστήριο θα κατανείμει το υπολοιπόμενο 1/3 
αναλόγως.Θα πρέπει ρητά να γραφτεί στο νόμο ότι το 1/3 είναι το ελάχιστο δυνατό με τον κάθε γονέα.Σε κανονικές 
συνθήκες (εξίσου ικανοί για επιμέλεια και οι 2 γονείς) κι εφόσον δεν υφίστανται γεωγραφικοί περιορισμοί δηλαδή 
οι γονείς να διαμένουν στην ίδια πόλη θα έπρεπε να απαλειφθεί το ελάχιστο 1/3 και να συζητάμε για αφετηρία 
1/2 με εναλλασσόμενη κατοικία που δύναται να περιοριστεί στο 1/3 λόγω συμφωνίας γονέων ή σε εξαιρετικό 
λόγο.Επίσης το «δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου» αφήνει ανοικτό το παράθυρο στην υιοθέτηση 
της αναχρονιστικής νομολογίας των τριώρων επικοινωνίας γονέα-παιδιού με την υπάρχουσα νομολογία .Κι αυτό 
γιατί κατά τη συνήθη τακτική γονέας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια (πλειοψηφικά οι μητέρες)γεμίζει την 
καθημερινότητα του παιδιού με χόμπυ κτλ κι έτσι δυσχεραίνεται η επικοινωνία με τον άλλο γονέα.Και ο πατέρας 
μπορεί να πάει το παιδί του στο φροντιστήριο,να το διαβάσει ,φροντίσει και το πρωί να το πάει στο σχολείο του.Τα 
παιδιά έχουν δύο σπίτια.Του μπαμπά και της μαμάς.Κανόνας επιβάλλεται να είναι¨:Χωρίζουμε ως σύζηγοι όχι ως 
γονείς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:37 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:36 | Αντώνης Στυλιανακης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
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(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:26 | Αντώνης ΠΕΤΡΑΚΗΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο  έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:04 | ΑΝΝΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
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μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:09 | Ανδρέας Μαρκακης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:43 | Ανδρέας Αλεξανδρακης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
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εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
 
29 Μαρτίου 2021, 11:11 | Dam Εναρμονιστε την νομοθεσια με αυτην της Ευρωπαικης ενωσης μεχρι κεραιας. 
Χωρα μελος ειναι η Ελλαδα. Θα γινουν προσφυγες στα Ευρωπαικα δικαστηρια κατα κυματα, το θεμα ειναι 
εξαιρετικα ευαισθητο και σοβαρο για μπαλωματα, κλεισιμο ματιου και χατηρια. Οτι αλλο περασει εκτος της 
Ευρωπαικης νομοθεσιας θα ειναι απλα κοροιδια.Ισος χρονος, εναλλασσομενη κατοικια, δυο ισοι γονεις που 
ανατρεφουν. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:51 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣοΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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29 Μαρτίου 2021, 11:42 | Μάριος Βάζετε ως προϋπόθεση για την απώλεια της επικοινωνίας την αμετάκλητη 
καταδίκη. Έχετε σκεφτεί ότι ιδίως μητέρες χαμηλού εισοδήματος αδυνατούν ακόμα και να κάνουν απλή μήνυση 
λόγω κόστους; Μια πχ μητέρα με μηνιαίο εισόδημα 600 ευρώ θα τρέχει τον πατέρα του παιδιού στα δικαστήρια 
επί 15ετια πληρώνοντας δικηγόρους και παράβολα με λεφτά που δεν έχει; Στην ουσία παραδίδετε ιδίως τα παιδιά 
φτωχών οικογενειών στην κακοποίηση. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:07 | Αλέξανδρος Χριστοπουλος Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:19 | Κωσταντίνος Σύμφωνα με τις προβλέψεις αν ένας γονιός έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, 
αλλά και στο εφετείο για κακομεταχείριση ή ακόμα και σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού του, ο δικαστής 
έχει την δυνατότητα αλλά «ιδίως» και την υποχρέωση να συνεχίσει να του δίνει το παιδί. Η διάταξη είναι 
μεσαιωνικού χαρακτήρα οπού τα παιδιά και τα μουλάρια είχαν ακριβώς την ίδια αξία για τον άνδρα ιδιοκτήτη 
τους. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:19 | Βαρσος Μαριος Ισοχρονη παρουσια κ των δυο γονειων με ισες ευθυνες κ ισα 
δικαιωματα εν αλλαξ διαμονη στις κατοικιες των γονιων τους εφ οσον η χιλιομετρικη αποσταση ειναι κατω των 
30χλμ Να μην αλλαζει η κατοικια των παιδιων μονομερως,αναιτιως κ με προσωρινες αποφασεις. Ποινικοποιηση 
κ ΑΜΕΣΕΣ κυρωσεις στον γονειο που διαταρασει την σχεση τεκνου-γονειου απομακρυνοντας το με ψευδεις 
κατηγοριες,συκοφαντιες κ διαμορφωσης λανθασμενης συνειδησης… Σωστε τα παιδια μας…ζηταμε τα 
αυτονοητα..Να συνεχισουμε να προσφερουμε στα παιδια μας οπως πριν το διαζυγιο…Δεν παυουμε να ειμαστε 
γονεις ποτε… η ψυχολογικη κακοποιηση των παιδιων μας,ειναι το αποτελεσμα των νομων του 1983 που διαιωνιζει 
αυτη την στρεβλη κατασταση.. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:55 | Αλέξανδρος Χατζηπαναγιωτης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με 
αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή 
του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
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επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:49 | ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ ΕΊΝΑΙ Η ΚΟΙΝΉ 
ΑΝΑΤΡΟΦΉ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ ΤΟΥ!!Η ΑΝΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ ΔΊΝΕΙ ΠΆΛΙ ΤΗΝ 
ΕΞΟΥΣΊΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΌ ΣΏΜΑ ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΊ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙ ΤΟ 50 
50 ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΉΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗΤΟΊ ΝΟΜΟΘΈΤΕΣ ΖΥΓΊΣΤΕ ΤΑ 40 ΧΡΌΝΙΑ ΠΌΣΑ ΠΑΙΔΙΆ 
ΑΠΟΞΕΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΆΝΕΤΕ ΠΑΙΔΙΆ ΤΟΥ ΕΝΌΣ ΓΟΝΈΑ!!! ΊΣΟΣ ΧΡΌΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΉΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΎΟ ΓΟΝΕΊΣ ΜΕ ΊΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ!!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:08 | Αλέξανδρος Κτιστακης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
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περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:09 | Ακης Μαυρακης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
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μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:54 | Ελένη Ιατρίδου Κύριε Τσιάρα Ως μητέρα θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2021 Τα παιδιά να 
ανατρέφονται αποκλειστικά από τον ένα γονέα. Έως σήμερα ο πατέρας αντιμετώπιζεται ως επισκέπτης στη ζωη 
του παιδιου του. Έχω ένα γιο και δεν θα ήθελα κάποια στιγμή ως γιαγιά να μην έχω καμία επαφή από τα εγγόνια 
μου και να ζουν αποξενωμενα.Ισότητα και στα δύο φύλα και μεταξύ των γονέων.Ισο χρόνο και για τους δύο γονείς. 
Κοινή επιμέλεια. Εναλλασσόμενη κατοικια. Αυστηρές ποινές για την αποξένωση. Βγάλτε ένα νομό χωρίς ασάφειες 
για το καλό των παιδιών και για τις επόμενες γενιές. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:16 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚύριε υπουργέ είμαι μητέρα δύο υπέροχων αγοριών. Με 
το σύζυγό μου έχουμε χωρίσει εδώ και ενάμιση χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καθόλου υπέρ της 
συνεπιμέλειας στην αρχή. Όμως μετά από ένα διάστημα κατάλαβα ότι είναι το καλύτερο. Και δεν μιλάω για εμάς. 
Αλλά για τα παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ηρεμία στην ψυχούλα τους. Ξέρουν ότι θα έχουν επαφή και 
με τους δύο γονείς.Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τους λόγους που χωρίζει ένα ζευγάρι.αυτό που 
μπορούν όμως να καταλάβουν είναι ότι δεν χάνουν κανέναν από τους δύο.φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν 
δικλείδες ασφαλείας για τους κακοποιητικος γονείς. Όμως αν και οι δύο είναι ικανοί,τότε δεν θεωρώ καθόλου 
σωστό να υπερτερεί ο ένας έναντι του άλλου. Με λίγη μόνο προσπάθεια εμείς τα έχουμε καταφέρει. Φτιάξτε 
σωστά το νομοσχέδιο για να τα καταφέρουν και οι υπόλοιποι.Αναλογιστείτε μόνο αν ήσασταν εσείς στη θέση του 
γονέα (είτε του πατέρα είτε της μητέρας) που δεν θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του παιδιού του,πόσο δύσκολα 
θα νιώθατε.Πιστεύω σε εσάς και στις καλές προθέσεις σας όμως δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτά που 
θεωρείται σωστά θα έρθουν ως νομος.για αυτό σας λέω βάλτε πλάτη για ένα καλύτερο κόσμο μία καλύτερη 
Ελλάδα και παιδιά γεμάτα υγεία και χαρά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:12 | Κωνσταντίνα – γιαγιά Βασικοί άξονες:1. Ως τόπος μόνιμης και νόμιμης κατοικίας των 
παιδιών να αναφέρεται ρητά στο νόμο Ο ΤΌΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ.2. Ίσος χρόνος 
των παιδιών με τον καθένα από τους γονείς (συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε των αντίστοιχων 
διανυκτερεύσεων). Αν επιμείνετε στη λογική του 1/3, να διασφαλίζεται ότι ο χρόνος αυτός αφενός είναι ο 
ελάχιστος που μπορεί να πάρει ο γονιός αυτός (περισσότερος ίσως γίνει, λιγότερος αποκλείεται), αφετέρου να 
εμπεριέχονται οπωσδήποτε διανυκτερεύσεις (π.χ. για το 1/3 του χρόνου, 10 διανυκτερεύσεις μηνιαίως ή 120 
διανυκτερεύσεις σε ετήσια βάση). Ας σταματήσει επιτέλους να εμφανίζεται ως δήθεν κανόνας το στερεότυπο της 
μητέρας ως μόνης ενδιαφερόμενης για τα παιδιά και του πατέρα ως κακοποιητή. Ο νόμος πρέπει να προστατέψει 
τη συντριπτική πλειοψηφία των καλών γονιών και όχι να βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό εξαιρέσεων.3. 
Εξαφάνιση από το νόμο οποιασδήποτε αναφοράς σε διατροφή. Όποιος γονιός έχει το παιδί, αυτός καλύπτει στο 
σύνολό του τα έξοδα του παιδιού κατά τη διαμονή μαζί του. Κανένα οικονομικό κίνητρο σε μητέρες αν 
αποφασίσουν να χωρίσουν. Μπορούν ελεύθερα να το κάνουν, αναλαμβάνοντας πλήρως τα οικονομικά βάρη των 
παιδιών όσο είναι μαζί τους, όχι φορτώνοντάς τα στο μεγαλύτερο βαθμό σε πατεράδες που τα στερούνται και 
λαχταρούν να τα δουν (ακόμη και από εμάς τους παππούδες που μας τα στερούν ζητούν οικονομική ενίσχυση 
μέσα στα δικαστήρια).4. Άμεση αφαίρεση επιμέλειας από γονείς που με το έτσι θέλω απομάκρυναν τα παιδιά σε 
μεγάλες αποστάσεις από τον άλλο γονέα (αποξενώνοντάς τα από τον άλλο γονιό και τους εξ αυτών παππούδες). 
Ο χρόνος επικοινωνίας των αποξενωτών γονιών να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1/3, πλην της 
περίπτωσης που ο αποξενωτής γονιός αποφασίζει να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης και νόμιμης κατοικίας των 
παιδιών.ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ (και κατ’ επέκταση, των εξ αυτών 
παππούδων). ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ, τα 
οποία πρέπει επιτέλους να προστατευθούν. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:17 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
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στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:18 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:53 | Αστέριος Τακίρης Το συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό διατυπώνεται στο ψήφισμα 
2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι να ανατρέφεται το ίδιο, ΙΣΟΧΡΟΝΑ και με τους δύο γονείς του. 
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Αυτό δεν πρέπει να σταματά όταν υπάρχει διαζύγιο των δυο γονέων. Οι γονείς σταματούν να είναι σύζυγοι, δεν 
σταματούν όμως να είναι γονείς του παιδιού ποτέ. Η βίαιη αποδέσμευση του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού, 
αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο δημιουργίας της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά «υποχρεώνονται» και 
«αναγκάζονται» να ζουν, να αγαπούν και να μεγαλώνουν με τον έναν γονιό. Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική 
κακοποίηση.Όταν δεν συντρέχουν λόγοι απομάκρυνσης του ενός γονέα από την ζωή του παιδιού (βία, σεξουαλική 
κακοποίηση κτλ) δεν θα πρέπει να υπάρχει αποξένωση του γονέα από το παιδί.Οι παραβατικοί γονείς δεν γίνεται 
να καθορίσουν το νέο νομοσχέδιο, αφού η Συνεπιμέλεια δεν αφορά τους παραβατικούς γονείς.Όταν ο γονέας 
θέλει και μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του, θα πρέπει να του επιτρέπεται να είναι κανονικός 
γονιός με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. και όχι ένας απλός επισκέπτης.Η εποχή που ο πατέρας εργαζόταν και 
η μητέρα καθόταν στο σπίτι, δεν υπάρχει πια. Οι δυο γονείς συμμετέχουν πλέον ενεργά στην εργασία και στο 
σπιτικό τους.Ο παλιός νόμος που σε περίπτωση «ασυμφωνίας» έδινε απλόχερα τα πάντα στην μητέρα, θα πρέπει 
να αλλάξει αφού μόνο κακό έφερε στην κοινωνία, αλλά κυρίως στην ψυχική υγεία του παιδιού.Οι δυο γονείς θα 
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην ανατροφή (μέριμνα και επιμέλεια) του 
παιδιού.Αν οι δυο γονείς «υποχρεωθούν» να καθίσουν και να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού χωρίς η μια 
πλευρά να γνωρίζει ότι τα παίρνει όλα σε περίπτωση ασυμφωνίας, τότε θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο καλό 
στη ζωή του παιδιού.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς έχουν λόγο 50-50 για όλα τα θέματα που αφορούν 
το παιδί.Συνεπιμέλεια σημαίνει ότι οι δυο γονείς είναι ίσοι χωρίς να υπερτερεί ο ένας έναντι του 
άλλου.Συνεπιμέλεια σημαίνει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις για τους δυο γονείς.Αν ο ένας γονέας 
εσκεμμένα δεν θέλει συνεργασία, γιατί τα θέλει όλα σύμφωνα με το παλιό νόμο, την στιγμή που ο άλλος γονιός 
είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να προσφέρει στην ανατροφή του παιδιού, τότε να ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ να 
συνεργαστεί. Αν η «τεχνιτή ασυμφωνία» συνεχίζεται, αυτό να αποτελεί κακή άσκηση μέριμνας και επιμέλειας του 
παιδιού.Η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ψήφισμα που αναγνωρίζει το δικαίωμα του παιδιού 
να ανατρέφεται το ίδιο από τους δυο γονείς του.Η Συνεπιμέλεια (ή η ίση μέριμνα όπως ανέλυσε ο Υπουργός κος 
Τσιάρας, αν η επιμέλεια ενσωματωθεί στην μέριμνα και δεν υπάρχει διαχωρισμός τους) θα φέρει την ψυχική 
ηρεμία στο παιδί. Με την Συνεπιμέλεια θα σταματήσει να αποτελεί το παιδί λάφυρο και μέσο αντεκδίκησης 
μεταξύ των γονιών και κυρίως θα σταματήσει να εργαλειοποιείται.Το κύριο συστατικό της Συνεπιμέλειας είναι η 
Συν-απόφαση και η Συν-εργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί.Για την πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει το παιδί την δυνατότητα να ανατρέφεται ισόχρονα, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, και από τους δυο γονείς του.Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον γονιό που επιθυμεί 
να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού να μπορεί να είναι όσο γίνεται περισσότερο κοντά στο παιδί του.  Θα 
πρέπει να διευκολύνονται περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση ώστε να βρεθούν κοντά στο 
παιδί τους και να συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή του.Ίσος Χρόνος Επικοινωνίας και Εναλλασσόμενη Κατοικία 
Η ίση ανατροφή του παιδιού από τους δυο γονείς προϋποθέτει ίσο χρόνο επικοινωνίας αλλά και εναλλασσόμενη 
κατοικία.Όταν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της απόστασης θα πρέπει να δίνεται ο ανάλογος χρόνος σε 
διακοπές και αργίες στον γονιό που ζει μακριά, ώστε να καλυφθεί το ισόχρονο και να σταματήσει ο γονιός αυτός 
να είναι επισκέπτης στη ζωή του παιδιού του.Οι τρεις “αγχωμένες” ώρες δυο φορές την εβδομάδα και οι 2 
διανυκτερεύσεις τον μήνα δεν αποτελούν επικοινωνία γονέα με το παιδί του, αλλά τον καθιστούν επισκέπτη.Δεν 
γίνεται να συντηρηθούν ή να αναπτυχθούν σχέσεις γονέα και παιδιού με αυτές τις πρακτικές.Ο Ίσος Χρόνος 
Επικοινωνίας και η Εναλλασσόμενη Κατοικία θα φέρει ισορροπία στο παιδί και θα του δώσει όλα τα απαραίτητα 
ψυχικά εχέγγυα για να έρθει ολοκληρωμένο στην κοινωνία ως ενήλικος αργότερα.Το παιδί μπορεί να 
εναλλάσσεται ομαλά στις δυο κατοικίες που θα είναι στον ίδιο δήμο ή σε κοντινή απόσταση. Δεν γίνεται 
“μπαλάκι”. Αντίθετα μπαλάκι μπορεί κάλλιστα να γίνεται όταν αναγκάζεται να πάει επίσκεψη για λίγες ώρες και 
να επιστρέψει, όπως συμβαίνει σήμερα.Ο τρόπος που θα κατανεμηθεί ο ίσος χρόνος θα γίνεται μέσα από την 
συνεργασία των δυο γονέων, πχ τρεις μέρες στο ένα σπίτι, τρεις μέρες στο άλλο ή μια εβδομάδα στο ένα σπίτι, 
μια εβδομάδα στο άλλο.Η Συνεπιμέλεια σημαίνει δυο ίσοι γονείς. Δεν σημαίνει ένας γονιός και ένας επισκέπτης. 
Ο χρόνος επικοινωνίας θα καθορίζεται από το 1/3 του συνολικού χρόνου για τον κάθε γονιό με βάση να πάνε και 
οι δυο προς το 1/2, εφόσον ο κάθε γονιός θέλει να συμμετέχει. Δεν θα αποφασίζει ο ένας γονιός αν θέλει τον 
άλλον γονιό στην ζωή του παιδιού. Αν η απόσταση δεν επιτρέπει το απόλυτο 50-50 στον χρόνο, αυτός να 
μοιράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας περισσότερο χρόνο στον γονέα που βρίσκεται μακριά σε 
διακοπές και αργίες.Όλες οι επιστημονικές μελέτες συνηγορούν ότι η Συνεπιμέλεια με ίσο χρόνο επικοινωνίας και 
εναλλασσόμενη κατοικία, είναι αυτό που απαιτείται για την άρτια ανάπτυξη του παιδιού. Δεν υπάρχει καμιά 
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μελέτη που να λέει ότι κάνει καλό να αποκόπτεται το παιδί από τον ένα γονιό του μετά το διαζύγιο. Οι εξαιρέσεις 
των παραβατικών γονέων που φυσικά και δεν πρέπει να επιζητούν συνεπιμέλεια, δεν γίνεται να καθορίσουν την 
τύχη όλων των γονέων που θέλουν, μπορούν και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για το καλό του παιδιού τους.Οι 
μόνες αντιδράσεις για την σωστή αλλαγή του οικογενειακού δικαίου προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες 
οργανώσεις που το προεδρείο τους δεν εκπροσωπεί την άποψη ούτε των μελών τους. Χαρακτηριστικό είναι πως 
ενώ γυναικείες οργανώσεις είναι κατά τις συνεπιμέλειας, υπάρχουν χιλιάδες μαμάδες, γιαγιάδες, θείες, αδερφές 
κτλ που είναι υπέρ της συνεπιμέλειας.Έχει δημιουργηθεί μια ατέλειωτη γενιά χωρισμένων γυναικών που 
στοχεύουν απλά στα χρήματα της διατροφής ενώ πολλές φορές αυτήν δεν την προσφέρουν για την ανατροφή του 
παιδιού για την οποία προορίζεται.Να μην αφεθεί κανένα παραθυράκι στην μητέρα που θέλει να επωφεληθεί της 
διατροφής και δημιουργεί σενάρια ασυμφωνίας για να μην συνεργαστεί.Τα παιδιά καταλαβαίνουν και όπως λέει 
ο λαός μας, όλα εδώ πληρώνονται. Όμως είναι πραγματικά άδικο για τα παιδιά να εργαλειοποιούνται με την 
βοήθεια του νόμου και να χάνουν ουσιαστικά χρόνια της ζωής τους, ζώντας μια συνεχόμενη πίεση.Όταν οι δυο 
γονείς με ίσους όρους βρεθούν σε ένα τραπέζι με την υποχρέωση να τα βρουν για το καλό του παιδιού, τότε θα 
καταφέρουμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνία που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας.Στην αναμόρφωση του 
οικογενειακού δικαίου το παιδί να είναι το κέντρο και όχι το συμφέρον του ενός γονέα.Τα παιδιά καταλαβαίνουν 
αλλά περιμένουν από εμάς τους μεγάλους να πλάσουμε ένα καλύτερο κόσμο για να ζουν χωρίς πίεση, χωρίς να 
εργαλειοποιούνται, χωρίς να αποτελούν λάφυρο.Τα παιδιά θέλουν αγάπη και να νιώσουν ξανά παιδιά!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:13 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:05 | Γιάννης Φαής Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
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γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:10 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ Η βάση ενός δίκαιου νόμου πρέπει να είναι απλά η 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ (και κατ’ επέκταση, των εξ αυτών παππούδων). 
ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ, τα οποία πρέπει 
επιτέλους να προστατευθούν.Βασικοί άξονες:1. Ως τόπος μόνιμης και νόμιμης κατοικίας των παιδιών να 
αναφέρεται ρητά στο νόμο Ο ΤΌΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ.2. Ίσος χρόνος των παιδιών 
με τον καθένα από τους γονείς (συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε των αντίστοιχων διανυκτερεύσεων). Αν 
επιμείνετε στη λογική του 1/3, να διασφαλίζεται ότι ο χρόνος αυτός αφενός είναι ο ελάχιστος που μπορεί να πάρει 
ο γονιός αυτός (περισσότερος ίσως γίνει, λιγότερος αποκλείεται), αφετέρου να εμπεριέχονται οπωσδήποτε 
διανυκτερεύσεις (π.χ. για το 1/3 του χρόνου, 10 διανυκτερεύσεις μηνιαίως ή 120 διανυκτερεύσεις σε ετήσια 
βάση). Ας σταματήσει επιτέλους να εμφανίζεται ως δήθεν κανόνας το στερεότυπο της μητέρας ως μόνης 
ενδιαφερόμενης για τα παιδιά και του πατέρα ως κακοποιητή. Ο νόμος πρέπει να προστατέψει τη συντριπτική 
πλειοψηφία των καλών γονιών και όχι να βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό εξαιρέσεων.3. Εξαφάνιση από το 
νόμο οποιασδήποτε αναφοράς σε διατροφή. Όποιος γονιός έχει το παιδί, αυτός καλύπτει στο σύνολό του τα έξοδα 
του παιδιού κατά τη διαμονή μαζί του. Κανένα οικονομικό κίνητρο σε μητέρες αν αποφασίσουν να χωρίσουν. 
Μπορούν ελεύθερα να το κάνουν, αναλαμβάνοντας πλήρως τα οικονομικά βάρη των παιδιών όσο είναι μαζί τους, 
όχι φορτώνοντάς τα στο μεγαλύτερο βαθμό σε πατεράδες που τα στερούνται και λαχταρούν να τα δουν (ακόμη 
και από εμάς τους παππούδες που μας τα στερούν ζητούν οικονομική ενίσχυση μέσα στα δικαστήρια).4. Άμεση 
αφαίρεση επιμέλειας από γονείς που με το έτσι θέλω απομάκρυναν τα παιδιά σε μεγάλες αποστάσεις από τον 
άλλο γονέα (αποξενώνοντάς τα από τον άλλο γονιό και τους εξ αυτών παππούδες). Ο χρόνος επικοινωνίας των 
αποξενωτών γονιών να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1/3, πλην της περίπτωσης που ο αποξενωτής γονιός 
αποφασίζει να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης και νόμιμης κατοικίας των παιδιών.Τόσο απλά είναι τα πράγματα… 
Έχετε τα κουράγια να πάτε την Ελλάδα του 2021 στη σύγχρονη εποχή ή θα μείνει η χώρα μας στο να υπογράφει 
διεθνείς συμβάσεις χωρίς την παραμικρή διάθεση συμμόρφωσης στην ίδια της την υπογραφή;Όλη η κοινωνία 
αναμένει με ενδιαφέρον την τελική σας επιλογή, ώστε να κάνει αργότερα και αυτή τις δικές της…29 Μαρτίου 2021, 
10:44 | Μαρία Τ.Παρακαλώ πολύ, πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θέλω κι εγώ να πω την γνώμη μου και διαβάστε 
την με προσοχή. Το σωστό είναι όταν υπάρχουν παιδιά και χωρισμένοι γονείς να υπάρχει ένα ειρηνικό κλίμα 
μεταξύ των γονιών για να είναι ισορροπημένη η ψυχολογία των παιδιών και να μην έχουν ένα «γιατί» για όλη τους 
τη ζωή. Όταν όμως ένα παιδί βιώνει βία, ξυλοδαρμούς, ύβρεις, απειλές από έναν εκ των δύο γονιών τραυματίζεται 
ψυχολογικά και δυστυχώς αυτό το ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Προσέξτε πόσοι από αυτούς που ασκούν βία 
παίρνουν ψυχοφάρμακα. Πόσοι από αυτούς που τρομοκρατούν μάνες και παιδιά δεν έχουν προσφέρει τίποτα για 
το μεγάλωμα των παιδιών και το χειρότερο δεν τα ήθελαν από την κοιλιά της μάνας. Ήθελαν να τα σκοτώσουν.!!! 
Και τώρα που μεγαλώνουν και τα βλέπουν τα θέλουν χωρίς να έχουν προσφέρει ούτε ένα πόντο στο ανάστημα 
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αυτού του παιδιού. Προσέξτε πριν ψηφίσετε το νομοσχέδιο πόσα εγκλήματα έχουν γίνει εξ αιτίας αυτών των 
ψυχοπαθών!!! Μην το ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο ώστε να μην θρηνήσουμε παιδιά, γυναίκες, παππούδες και 
γιαγιάδες. Αφήστε τα παιδιά όταν μεγαλώσουν να αποφασίζουν τα ίδια. Αρκετή ταλαιπωρία έχουν υποστεί. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:39 | Χριστοδουλακης Μιχάλης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:08 | Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 50-50 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. 1/3 Ο 
ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:36 | Σταύρος Ζεμπίλης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο  
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:15 | Μαθιουδάκης Παντελής Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο 
δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, 
στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 
τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις 
περί διατάραξης της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 
έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του 
συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του 
δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 
1511). Ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν 
ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:48 | Αλέξανδρος Άρθρο 15201. Προσωπική επικοινωνία: Η άσκηση κοινής γονικής μέριμνας 
και ανατροφής ισότιμα και από τους δύο γονείς προς το συμφέρον του τέκνου ( πλην των περιπτώσεων που ορίζει 
ρητά ο νόμος), εξυπηρετείται πρωτίστως και από την ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων. Εναλλακτικά, ο 
χρόνος τεκμαίρεται στο 35% του σχολικού χρόνου και στο 50% στην περίοδο των διακοπών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:28 | Κλειώ Δεν μπορούμε να μιλάμε για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνεπιμέλεια, δεν είναι όλες οι 
περιπτώσεις ίδιες, σημασία έχει το συμφέρον του παιδιού και μόνο, όχι οι ορέξεις των γονέων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:56 | Αναστασία Τζατζαρά Αν γραφτεί στο νόμο το 1/3 θα πρέπει να αναφέρεται στον 
ελάχιστο χρόνο διαμονής με τον ένα γονέα κυρίως λόγω γεωγραφικών περιορισμών.Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
τίποτα λιγότερο από το 1/2 με τον κάθε γονέα δε θα θεωρείται δίκαιο και δεν θα μπορεί να αιτιολογηθεί από τη 
στιγμή που εξασφαλίζεται το σταθερό σχολικό περιβάλλον και οι καθημερινές δραστηριότητές τους.Κάντε ένα 
ολόκληρο βήμα μπροστά και όχι δειλές τροποποιήσεις της αναχρονιστικής υπάρχουσας κατάστασης. Η κοινωνία 
είναι μαζί σας, μη μένετε σε μικρές μειοψηφίες συντεχνιών. 
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29 Μαρτίου 2021, 10:24 | Mιχαλης Παγκαλακης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:26 | Τάνια Χατζή Το επικοινωνία θα πρέπει να αντικατάσταθεί με τη λέξη ανατροφή. Οι 
γονείς ανατρέφουν τα παιδιά τους δεν επικοινωνούν μαζί τους.Επίσης, δεν βρίσκω κανένα λόγο σε περίπτωση 
που τα σπίτια των δύο γονιών είναι κοντά και εξασφαλίζεται το κοινό σχολικό περιβάλλον να μην υπάρχει 
ξεκάθαρη διατύπωση για ισόχρονη παρουσία και των δύο γονέων με εναλλασσόμενη διαμονή χωρίς 
παραθυράκια. 1/2 διαμονη με τον κάθε γονέα.29 Μαρτίου 2021, 10:59 | Άννα ΣβάρναΤο 1/2 (ισόχρονο) με κάθε 
γονέα θα πρέπει να αποτελεί την εκκίνηση για το δικαστή και να καταλήγει όπου δεν είναι εφικτό στο 1/3. Ας 
αφήσουμε τη γονεική αγάπη να εκφραστεί όπως της αρμόζει. Πολύ σωστή η αρχική διατύπωση για υποχρέωση 
του γονέα και όχι μόνο δικαίωμα της επικοινωνίας.Τέλος, η λέξη επικοινωνία απο μόνη της είναι απαράδεκτη για 
τη σχέση γονέα-παιδιού. Θα πρεπει να αντικατασταθεί με τη λέξη χρόνος ανατροφής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:12 | Μανώλης ΧατζηδακηςΆρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
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ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:46 | Αικατερίνη Φλώρου Θα πρέπει ρητα να γραφτεί στο νόμο ότο το 1/3 είναι το ελάχιστο 
δυνατό με τον κάθε γονέα. Επίσης το «του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» αφήνει ανοικτό το παράθυρο στην 
υιοθέτηση της αναχρονιστικής νομολογίας των τριώρων επικοινωνίας γονέα-παιδιου σε παιδοτόπους, λουνα παρκ 
και καφετέριες.Ξεκάθαρη διατύπωση για 1/2 με ελάχιστο 1/3 χρόνο διαμονής του κάθε γονέα με το παιδί εάν 
είναι κατάλληλος και δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:57 | Άννα Γεωργίου Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:19 | Κώστας Πολίτης Το 1/3 θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος χρόνος διαμονής με τον κάθε 
γονέα και να αφορά φυσικά το συνολικό χρόνο του παιδιού στην περίπτωση φυσικά που οι κατοικίες των γονιών 
εξασφαλίζουν το σταθερό σχολικό περιβάλλον. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:08 | ΑλεξανδραΑΥΤΌ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΊ. Η 
ΣΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ.ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΈΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΑΣΧΗΜΕΣ 
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ.ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑΙ, ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΟΥ ΘΥΤΗ.ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΝΑ 
ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΣ ΣΩΣΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 
ΛΟΓΩ Covid 19 ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΒΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ,ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΉΤΑΝ Ο ΣΤΟΧΟΣ.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟΥ ΤΩΡΑ.ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ,ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:57 | Δασκουλίδης Γιάννης Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου 
στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία 
του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης 
της καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο 
και με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:00 | ΤΖΕΝΗ ΦΑΊΣ Ιω Άρθρο 13 Προσωπική επικοινωνία1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
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Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:58 | Αικατερίνη Σορολή Αλλαγές στο Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση 
άρθρου 1520 ΑΚ Προσωπική επικοινωνία1.Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. 2. Προτείνω να εξαφανιστούν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της καθημερινότητας, 
διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και με τους δύο γονείς 
και προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο 
δεν διαμένει, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά 
έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου (σύμφωνα με τον ΑΚ 1511). Ο χρόνος επικοινωνίας 
οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:21 | Ματίνα Βασιλειου Ως χωρισμένη μητέρα και υποστηρίκτρια της Συνεπιμέλειας 
διαφωνώ με την διατύπωση πως το παιδί έχει γονέα με τον οποίο επικοινωνεί και γονέα με τον οποίο 
διαμένει.Κάθε παιδί εντός γάμου έχει 2 γονείς που νοιάζονται και το ανατρέφουν ισοποσα και ισόχρονα( τις 
περισσότερες φορές). Έτσι λοιπόν και σε ένα διαζύγιο πρέπει αυτό να παραμένει το ίδιο. Είναι νομίζω το 
σωστότερο και το δικαιότερο για όλους, γονείς και παιδί εξίσου.Είναι άδικο και σεξιστικό για τις μητέρες να μην 
μπορούν και αυτές να συνεχίσουν τη ζωή τους και να μπορούν να ανελιχθούν στην εργασία τους αν το βάρος της 
αποκλειστικής επιμέλειας πέφτει στις πλάτες τους. Δεν νομίζετε πως είναι καλύτερο για ενα παιδί να ανατρέφεται 
απο τον γονέα του και να μην καταλήγει μπαλάκι και να παρκάρεται σε γιαγιάδες, θείες αλλά και νταντάδες ;Έτσι 
λοιπόν η επιμέλεια πρέπει να ασκειται εξισου και απο κοινού όπως προτείνει το νομοσχεδιο αλλα και να υπαρχει 
ο θεσμος της εναλλασσομενης κατοικιας για τα παιδιά. Αυτο βεβαια σε περιπτώσεις που οι γονείς ζουν σε σχετικα 
κοντινες αποστασεις. Με αυτον τον τρόπο δεν διαταράσσεται και η καθημερινότητα του παιδιού αφου θα μπορεί 
και αυτό κανονικά να συνεχισει να πηγαίνει στις δραστηριότητες του αλλα και να βλέπει και τους δύο γονείς του. 
Θα ήταν προτιμότερο να αξιολογείται και η γνώμη του παιδιού ακόμα και σε καθημερινή βάση απο τους γονείς. 
Ο ένας γονέας μπορει πχ να το βοηθά περισσότερο στα Αγγλικά και ο άλλος στα διαβάσματα του σχολείου. Ή να 
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κάνουν αθλητικές δραστηριότητες ή μπαλέτο ανάλογα.Ελπίζουμε όλοι οι διαζευγμένοι γονείς να βρεθεί μια λύση 
για τα παιδιά που είναι ότι σημαντικότερο έχουμε σαν χώρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:09 | Ηλίας Σορολής Ο συνολικός χρόνος που το τέκνο θα επικοινωνεί με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από το 35%, όταν δεν δύναται η ισόχρονη παρουσία με 
εναλλασσόμενη κατοικία 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:05 | Εμμανουηλ Κ Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας 
δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό 
μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις 
(ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου 
του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για την 
Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέκαμψε το 
πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε (Επίτιμου 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς 
επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους 
πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για τους λόγους που εξηγήσαμε ανωτέρω.  
 
29 Μαρτίου 2021, 09:29 | Γεωργιος  Έχοντας τηρήσει τα: 1. Συνεπειμέλια, 2. Την κατοικία του παιδιού στο τόπο 
που γεννήθηκε. Τότε ο όρος (χρόνος επικοινονίας) δεν υφήστατε. Θα πρέπει ΡΗΤΑ να δοθεί 1/3 ανά γονέα, (κι 
αυτό λόγω των συνθηκων εργασίας των γονέων), και όχι μαχητό αλλά υποχρεωτικό το 50/50 όπου δεν υπάρχουν 
άλου είδους (κολήματα). ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα παιδιά δεν είναι όπλα στα χέρια ΚΑΝΕΝΟΣ. Όταν φέρνουμε στον κόσμο 
ένα παιδί ΠΡΕΠΕΙ να ζούμε μόνο και γύρο από το, τα παιδιά μας.29 Μαρτίου 2021, 09:13 | Εμμανουηλ ΚΔυστυχώς, 
με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα 
ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή 
κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης 
επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο 
περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων 
γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά 
έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις (ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το 
τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, 
εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το 
οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Το νομοσχέδιο έρχεται σε 
ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των 
γυναικών κτλ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέκαμψε το πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής 
υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε (Επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, 
δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην 
οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για 
τους λόγους που εξηγήσαμε ανωτέρω. 
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29 Μαρτίου 2021, 09:29 | Φανή ΓιωτάκηΓαλλία : Βία κατά των γυναικών – ΣυνεπιμέλειαΜετά από είκοσι χρόνια 
εφαρμογής της Coparentalité (υποχρεωτικής συνεπιμέλειας), στη Γαλλία, τον Ιανουάριο του 2020, επιτροπή 
γυναικείων οργανώσεων κατέθεσαν στην Βουλή έκθεση με θέμα τη βία κατά των γυναικών, επισημαίνοντας 
μεταξύ άλλων τα εξής :1. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια είναι συχνά για τον πρώην σύντροφο το μέσο άσκησης 
εξουσίας και συνιστά νέα μορφή άσκησης βίας στο θύμα του.2. Το δικαίωμα επίσκεψης και φιλοξενίας των 
πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και τα παιδιά μεγάλο ρίσκο.3. Η εναλλασσόμενη άσκηση της 
γονεϊκότητας, θέτει τις γυναίκες θύματα βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους και κάποιες φορές 
τις εκθέτει σε αυτόν χωρίς καμία απολύτως ασφάλεια.4. Μια μελέτη του 2009 από το Παρατηρητήριο Βίας του 
περιφερειακού συμβουλίου του διαμερίσματος Seine-Saint-Denis που αφορούσε 24 γυναικοκτονίες που έγιναν τη 
περίοδο 2005 έως 2008, έδειξε ότι «οι μισές γυναικοκτονίες έγιναν μπροστά σε μικρά παιδιά και με αφορμή τη 
τακτική επίσκεψη και φιλοξενία του πατέρα».Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική Βουλή ψηφίζει το Ν. 2020-936 με 
σκοπό την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Οι αιτιάσεις περί του σκοπού βελτίωσης του 
υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου αποτυπώθηκαν με την εξής φράση «Στη Γαλλία, κάθε χρόνο συμβαίνουν 120-
150 γυναικοκτονίες. Στη Γαλλία περισσότερες από 220.000 γυναίκες είναι θύματα βίας και 170.000 παιδιά είναι 
παρόντα σε αυτή τη βία».Οι διατάξεις εκείνες που αφορούν την γονική μέριμνα στην περίπτωση της συζυγικής 
βίας είναι οι ακόλουθες :I – Η ρύθμιση για το κατά προτεραιότητα δικαίωμα του θύματος να μείνει στη συζυγική 
κατοικίαΟ δικαστής του οικογενειακού δικαστηρίου όταν αποφασίζει για τη χωριστή κατοικία των συζύγων, 
πρέπει να αποδώσει το δικαίωμα διαμονής στη συζυγική στέγη στον σύζυγο που δεν είναι ο δράστης της άσκησης 
βίας, ακόμη κι αν έχει φιλοξενηθεί προσωρινά σε άλλη κατοικία, όπως σε καταφύγιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
ανάληψη ευθύνης για τα έξοδα που σχετίζονται με αυτό το κατάλυμα μπορεί να επιβαρύνουν τον βίαιο σύζυγο.Τα 
ίδια ισχύουν για συντρόφους που συγκατοικούσαν με σύμφωνο συμβίωσης ή χωρίς σύμφωνο.Με αυτή την 
ρύθμιση η κατοικία δίνεται εκ του νόμου στο θύμα, δίχως να πρέπει να τη ζητήσει, εκτός από ιδιαίτερες 
περιπτώσεις στις οποίες πρέπει ο δικαστής να δικαιολογήσει διεξοδικά με βάση τα πραγματικά στοιχεία που 
προκύπτουν από τη διαδικασία και τη νόμιμη βάση τους. Επίσης, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για εγκατάλειψη 
συζυγικής στέγης, και παύει να είναι αποτρεπτικός λόγος ως προς την απόφαση καταγγελίας της βίας.II – Αναστολή 
του δικαιώματος επικοινωνίας και διαμονήςΕκ του νόμου αναστέλλεται προσωρινά η άσκηση της γονικής 
μέριμνας και το δικαίωμα επικοινωνίας και στέγασης του τέκνου σε περίπτωση εγκλήματος από γονέα που 
διαπράχθηκε κατά του προσώπου του άλλου γονέα από την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση 
καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να χρειάζεται ειδική μνεία του ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή.III – 
Επιτηρούμενη απαγόρευση προσέγγισης του θύματοςΈτσι, εφόσον έχει εκδοθεί απαγόρευση, ο δικαστής του 
οικογενειακού δικαστηρίου μπορεί να διατάξει την απαγόρευση προσέγγισης της ενάγουσας σε απόσταση 
μικρότερη από μια καθορισμένη απόσταση και, ως εκ τούτου, να διατάξει, αφού λάβει τη συναίνεση και των δύο 
μερών, το να φορέσουν ο καθένας μία κινητή ηλεκτρονική συσκευή που θα μπορεί να ενημερώνει ότι ο 
εναγόμενος βρίσκεται σε μια ορισμένη απόσταση από την ενάγουσα, μικρότερη από αυτή που καθορίζεται από 
την εντολή. Σε περίπτωση άρνησης του εναγομένου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί αυτό το μέτρο, ο 
δικαστής οικογενειακών υποθέσεων ειδοποιεί αμέσως τον εισαγγελέα.IV – Αναστολή δικαιωμάτων επικοινωνίας 
και στέγασης του τέκνου στο πλαίσιο ανάκρισηςΟ ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο αποφασίζουν, με 
αιτιολογημένη απόφαση, σχετικά με την αναστολή του δικαιώματος που έχει το υπό εξέταση άτομο ως προς την 
επικοινωνία και διαμονή με το ανήλικο παιδί του. Πράγματι, η άσκηση των δικαιωμάτων επίσκεψης και διαμονής 
δεν πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για τον παραβάτη γονέα να ασκήσει περαιτέρω βία στο γονέα -θύμα. Η Ελλάδα 
νομοθετεί τη συνεπιμελεια χωρίς καμία πρόνοια για τη προστασία των παιδιών και των γυναικών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 08:46 | Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 50 ΧΛΜ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ 50-50 ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ. Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΟΥΣ ΖΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΑΜΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ 1/3. ΝΑ 
ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΠΑΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ‘ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΥΣ’ ΓΟΝΕΙΣ 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:11 | Γολεγού ΜαρίαΘα ήθελα να επισημάνω κατι πολύ σημαντικό στο αρ. 1520. Αγγίζει τα 
ορια της έκθεσης ανηλικου σε κινδυνο, αφήνοντας διαφορους τριτους να αλωνιζουν στη ζωη μικρών παιδιων. 
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Αυτοι οι τριτοι μπορεί να είναι συγγενείς/φιλοι παιδεραστες, συγγενεις/φιλοι ψυχοπαθεις, αλκοολικοι, 
κακοποιητές κλπ απο τους οποίους δεν θα μπορει ο γονεας να προστατεψει το ανηλικο παιδι, γιατί αυτα δεν 
αποδεικνυονται ενω η αλλη πλευρα θα αποδεικνυει οτι ο γονέας εμποδίζει την επικοινωνία του παιδιου με 
ΤΡΙΤΟΥΣ. Μεσα σε κυμα καταγγελιων για παιδοφιλια ,η Κυβέρνηση αντί να προστατέψει τα παιδιά, τα αφήνει 
εκτεθειμενα. Και σε τελική ανάλυση υποβιβαζει το ρολο των γονέων εναντι τριτων. Τρίτοι, ανιόντες και λοιποί 
συγγενείς και φίλοι δεν έχουν θεση σε ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει τις σχεσεις γονεων τέκνων.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.Χώρια τις ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ αποφάσεις κι εως τότε δίνετε στα χέρια του κακοποιητή γυναίκα και 
παιδί! 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:59 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι 
γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:18 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι 
γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην 
οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα 
σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
29 Μαρτίου 2021, 03:53 | ΟΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:09 | ΤΟΜΟΓΛΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 



3941 
 

 
29 Μαρτίου 2021, 02:41 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΆρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:21 | Αχιλλέας ΙωάννουΑξιότιμε κύριε υπουργέ. Βοηθήστε μας, σώστε την οικογένεια μας κ 
τις υπόλοιπες ελληνικές οικογένειες. Είμαι παππούς, εγω και η σύζυγος μου, έχουμε να δούμε την εγγόνα μας, 17 
μήνες. Μένουμε στην Ζακύνθο, ο γιος μου στην Αθήνα, Η μητέρα του εγγονού μας, έφυγε από το κοινό τόπο 
κατοικίας τους, την Αθήνα και μετακόμισε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τον νέο φίλο της. Χωρίς τη συγκατάθεση 
του πρώην συζύγου της, του γιου μας. Με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει κάθε επαφή με την εγγόνα μας. 
Ο γιος μας πηγαίνει μια φορά το μήνα και μένει ένα σαββατοκυριακο με το παιδι του στο Ηράκλειο. Το εγγονάκι 
μας κλαιει και θέλει να ειναι μαζί με τον πατέρα της,δε φτάνει ένα Σαββατοκύριακο και μερικές μέρες το καλοκαίρι 
για σωστή ανατροφή. Ο γιος μας είναι σε απόγνωση, η πρώην σύζυγος του, προσπαθεί να τον βγάλει από τη μέση 
και προωθεί το νέο φίλο της, ως μπαμπά του παιδιου. Το εγγονακι μας είναι διχασμενο και με πολλά προβλήματα 
συναισθηματικά. Η εγγόνα μας,μένει με εναν άγνωστο άνδρα στο σπίτι με τη μητέρα της και ο πατέρας, ουτε στο 
τηλέφωνο δεν μπορεί να μιλήσει με το παιδι του κ το μόνο που έχει είναι ένα Σαββατοκύριακο το μηνα και 
δεκαπέντε μέρες το καλοκαιρι και μια βδομάδα χριστουγεννα και Πάσχα. Αλλάξτε σας παρακαλώ το νόμο. 
Απαγόρεψτε να φεύγει ο ένας γονέας χωρίς τη συγκαταθεση του άλλου. Επίσης να έχει αναδρομική ισχύ. 
Τελευταίος κοινός τόπος κατοικίας πριν το διαζυγιο να θεωρείται ο τόπος κατοικίας του τέκνου.Ισο χρόνο και για 
τους δύο γονείς Κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς. Εναλλασσόμενη κατοικια. Αυστηρές ποινες για τη 
γονεϊκή αποξένωση 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:41 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:14 | Σοφη Κ. Αν κατάλαβα καλά «Η επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα που δεν διαμένει 
είναι υποχρέωση και δικαίωμα του γονιού… ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ».Πως είναι «υποχρεωτική εκτός αν δεν θέλει»? 
Στην επικοινωνία προοθείται η όσο το δυνατό ευρύτερη επικοινωνία γονέα με το τέκνο χωρίς να υπάρχει κάποια 
επιφύλαξη, κάποιο όριο, ώστε να σεβαστούμε το πρόγραμμα του παιδιού.Θα μπορεί δηλαδή ο γονιός που το 
τέκνο δεν διαμένει να το παίρνει 20 τηλέφωνα τη μέρα;; Δεν λαμβάνεται υπόψιν το πρόγραμμα του παιδιού, η 
ιδιωτική ζωή του παιδιού, η ιδιωτική ζωή του γονέα που μένει με το παιδί. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:33 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
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τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:44 | Μαρία Παχιαδακη. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια δεν είναι προς το όφελος του παιδιού. 
Το παιδί είναι εκείνο που θα πρέπει πρωτίστως να προστατεύει ο νόμος, κι έπειτα τους γονείς. Οι γονείς που έχουν 
καλή σχέση και μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση, δεν χρειάζονται κανέναν νόμο να τους επιβάλει μια ουσιώδη και 
γόνιμη σχέση με το παιδί τους γιατί την έχουν ήδη και θα την κρατήσουν. Το πρόβλημα γεννάται για τους γονείς 
που δεν έχουν κατάλληλη συμπεριφορά μεταξύ τους και προς το παιδί τους, και κυρίως για τους γονεις που 
κακοποιούν τα παιδιά τους ή και τον άλλο γονέα. Σ´αυτή την περίπτωση, το ως άνω νομοσχέδιο δεν προστατεύει 
το παιδί, και δεν αφήνει περιθώριο στο δικαστήριο να το προστατεύσει. Είναι απαράδεκτο να τίθεται μόνη μια 
προϋπόθεση περιορισμού της συνεπιμέλειας, κι αυτή να είναι η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για το 
γονέα, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό σημαίνει στην πράξη, εξαναγκασμό του παιδιού στη διαμονή με τον 
κακοποιήτη του για τουλάχιστον δέκα έτη. Ο νόμος δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα, πρέπει να 
λύνει!Εξάλλου, δε λαμβάνονται καθόλου υπόψη και άλλοι παράμετροι, όπως ο θηλασμός, που κατά τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συστήνεται να συνεχίζεται τουλάχιστον για τα δυο πρώτα έτη της ζωης του παιδιού, 
κάτι το οποίο δεν επιδέχεται διακοπών, γιατί σε περίπτωση διακοπής, χάνεται κι ο θηλασμός. Είναι πολλοί οι 
παράμετροι και διαφορετικοί για κάθε οικογένεια, γι αυτό θα πρέπει να αφήνεται το περιθώριο στο δικαστήριο 
να τους λάβει όλους υπόψη του ώστε να αποφασίσει, και όχι να του στερείται αυτή η δυνατότητα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:54 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ. Η πρόταση «γονέας με τον οποίο το τέκνο διαμένει», δεν θα έπρεπε 
καν να υπάρχει. Κατά συνέπεια δε νοείται επικοινωνία γονέα με τέκνο, παρά μόνο όταν ο γονέας αυτός δεν ασκεί 
την επιμέλεια. Το ισχύον άρθρο διατηρείται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός 
τεκμαρτός χρόνος επικοινωνίας, ανέρχεται στο ½ και όχι στο ένα 1/3. Επίσης πρέπει να εισαχθεί ρητά ο όρος 
‘διανυκτέρευση’, για να μην μπούμε στην διαδικασία σύνθετων μαθηματικών υπολογισμών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:38 | Eva. Στην πραγματικότητα, το σχέδιο προσφέρεται για το παιχνίδι «βρείτε τα λάθη». 
Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα, άλλα οφθαλμοφανή, άλλα κρυμμένα, που αξίζει τον κόπο να προσπαθήσει 
κανείς. Θα αναφερθώ μόνο, και όλως ενδεικτικώς, σε σοβαρά νομικά και δικαιοπολιτικά ζητήματα: Ίσως κατά 
διεθνή πρωτοτυπία, ένα ΣχΝ για τις σχέσεις γονέων και παιδιών ενέχει τέτοια προφανή μετατόπιση επικέντρου, 
από το συμφέρον του παιδιού προς τις επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων. Σε όλο το ΣχΝ είναι εμφανής η 
αναφορά στον έναν από τους δυο γονείς (ούτε καν και στους δυο), του οποίου τα δικαιώματα πρέπει πάση θυσία 
να προστατευτούν. Με θυσία του παιδιού, του άλλου γονέα, του Αστικού Κώδικα, των διεθνών δεσμεύσεων της 
Ελλάδας. Τέτοιο σοβαρό σφάλμα προσανατολισμού επιδεινώνεται και με συγκαλυμμένες, πλην σκανδαλώδεις, 
τουλάχιστον ως προς τις προθέσεις τους, διατάξεις. Τι άραγε σημαίνει ότι μετά το χωρισμό «οι γονείς 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα»; Πότε την ασκούσαν «εξίσου» και 
«εξακολουθούν» να το κάνουν; Δικαιολογείται ο φόβος ότι η διάταξη αυτή, με μια και μόνη λέξη, επιχειρεί να 
εισαγάγει ως εκ του νόμου ισχύουσα, χωρίς καμιά εγγύηση ή προϋπόθεση, την ισόχρονη παραμονή του παιδιού 
με τον καθένα γονέα, άλλως την ισόχρονη εναλλασσόμενη κατοικία του! Κάτι όμως τόσο σοβαρό, τόσο 
αμφιλεγόμενο, μπορεί άραγε, να τεθεί συγκαλυμμένα, με μια και μόνη λέξη; Ευτυχώς, είναι τόσο αδύναμη και 
αντισυστηματική η όλη ρύθμιση, που εντέλει θα διευκολυνθεί η μόνη δυνατή και σκόπιμη ερμηνεία του «εξίσου», 
δηλαδή ότι σημαίνει «ισότιμα» και όχι ισόχρονα- –αν και βέβαια το «ισότιμα» είναι νομικά αυτονόητο.Σοβαρά 
προβλήματα ουσίας υπάρχουν και στην προτεινόμενη διάταξη για τη νόμιμη κατοικία του παιδιού, για την οποία 
δεν έχει προηγηθεί καμιά διαβούλευση · γιατί να επιδίδονται τα έγγραφα που αφορούν το παιδί και στο γονέα 
που δεν ασκεί καθόλου γονική μέριμνα; Επίσης, στα ζητήματα της επικοινωνίας, όπου οι διατυπώσεις για το 1/3 
«του συνολικού χρόνου» «με φυσική παρουσία» (και όχι μόνο με διαμονή στο σπίτι του γονέα) μπορούν να 
οδηγήσουν σε παρανοϊκές καταστάσεις υπολογισμών, ενώ η ξαφνική «ιδέα» να τεθεί η επικοινωνία όχι μόνον ως 
δικαίωμα, αλλά και ως υποχρέωση του γονέα, ακυρώνεται… μερικές προτάσεις πιο κάτω στην ίδια διάταξη! 
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29 Μαρτίου 2021, 00:40 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ. Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς 
έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 00:23 | ΘΩΜΑΣ ΛΕΒΑΣ Άρθρο 13Δικαίωμα επικοινωνίαςΤο άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1520Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
τους. Οι γονείς οφείλουν να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:30 | Κωνσταντίνος Λ. Στην πρώτη παράγρααφο γράφει: ”Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας”. Τι θα πει “συνολικός χρόνος επικοινωνίας”? Δηλαδή από τι ώρα μέχρι τι ώρα θεωρείται 
χρόνος επικοινωνίας και από τι ώρα κι έπειτα θεωρείται άλλου είδους χρόνος της ζωής του παιδιού? Έτσι όπως 
είναι γραμμένο είναι ασαφές και υπόκειται στην ελεύθερη μετάφραση του οποιουδήποτε. Θα πρέπει να γραφτεί 
ότι : ”Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου”. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:19 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Παραθέτω σχόλιο της κας. Ρόης Δ. Παντελίδου, καθηγήτριας του Αστικού 
Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θράκης, Πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων:Δεν είναι ορθό, ούτε η επικοινωνία 
να μεταβάλλεται στην ουσία σε συνεπιμέλεια, ούτε στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας να επιβάλλεται 
εναλλασσόμενη άσκηση της επιμέλειας. Διότι τότε έχουμε στην ουσία “διεπιμέλεια”, δηλαδή και πάλι ξεχωριστή, 
διηρημένη επιμέλεια ή ακόμη χειρότερα “δυεπιμέλεια”, δηλαδή επιμέλεια που ασκείται από δύο γονείς 
ανταγωνιστικά και εχθρικά. Το ανήλικο παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και όχι ένα ποσοστό του χρόνου 
μας ή ένα παιδί-βαλίτσα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 20:11 | Ερη Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε 
βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο 
αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας. Δεν προάγεται το συμφέρον του παιδιού αφού θα πρέπει να επικοινωνεί με τον 
κακοποιητή γονέα 8-10 χρόνια, όσο απαιτείται για να καταστεί οριστικά αμετάκλητη μια δικαστική απόφαση. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:54 | Πηνελόπη Μαυρεδάκη. Αυτο το νομοσχέδιο δεν προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού 
ως οφείλει1) Δεν λαμβάνεται υπόψιν η ηλικία του παιδιού δηλαδή ένα θηλάζων βρέφο ή νήπιο θα περνάει 
υποχρεωτικά το 1/3 του μηνα με τον πατερά στερούμενο τον μητρικό θηλασμό? Συμφωνά με τον ΠΟΥ(Παγκόσμιο 
οργανισμό υγείας)συστήνεται ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός τουλάχιστον μέχρι τα 2 έτη. Επίσεις συμφωνά 
με την θεωρια της προσκόλλησης που είναι γενικώς παραδεκτή σε κύκλους παιδοψυχολόγων το παιδί τα δυο 
πρώτα χρόνια ζωής εχει ανάγκης προσκόλλησης σε ένα φροντιστή ώστε αναπτυχθεί σε ένα ψυχικά υγιή 
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ενήλικας.2) Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης για κακοποίηση τότε μόνο θα αφαιρείται η επιμέλεια? δηλαδή 
εάν υπάρχουν ενδείξεις ή αν το δικαστήριο είναι σε εξέλιξη θα στέλνεις το παιδί το 1/3 του μήνα σε αυτόν που 
πιθανώς το κακοποιεί? Άυτη η διάταξη είναι απαράδεκτη. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ 
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.3)Έχει αναρωτηθεί ο νομοθέτης με τον όρο υποχρεωτική συνεπιμέλεια 
πόσες γυναίκες θα εκβιαστούν να παραμείνουν σε κακοποιητικούς γάμους για να προστατέψουν τα παιδιά τους. 
Στην Ελλάδα κακοποιείται 1 στις 5 γυναίκες , έχει ένα βαθύτατο μισογυνισμό.4)Σε περιπτώσεις που οι γονείς 
διαμένουν σε μέρη με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους που θα πηγαίνει το παιδί σχολείο ?όλοι οι επαγγελματίες 
υγείας που ασχολούνται με παιδιά αντιλαμβάνονται ποσό σημαντική είναι η σταθερότητά για την ανάπτυξη του 
παιδιού5)ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ , ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΤΕ 
ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΟΥ 1/3 ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη δυνατότητα του δικαστή 
να κρίνει εξατομικευμένα. Πρόκειται για μια ρύθμιση που παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών.6) δεν μεριμνά 
για την υποστήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών και την ενίσχυση του ενός γονέα όταν ο έτερος δεν εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις διατροφής του.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΝΟΣΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ , αναρωτιέμαι ποιον προστατεύει πραγματικά. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:19 | Σωτήρης Καραλής. Τροποποίηση παραγράφου 1 ως εξής:Προτεινόμενη 
αλλαγή:Προσωπική επικοινωνία.1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, 
υπολογιζόμενος είτε σε ετήσια είτε σε μηνιαία είτε σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο 
χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής. 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:56 | Ελίνα Πρέπει να εξηγηθεί ακριβώς χωρίς να υπάρχει περιθώριο για πολλαπλές 
ερμηνείες τι σημαίνει «ο χρόνος επικοινωνίας με φυσική παρουσία», διότι κάποιος μπορεί να πει ότι αυτός ο 
χρόνος είναι όλο το 24ωρο, ένας άλλος μπορεί να πει ότι είναι όλο το 24ωρο εκτός από τις ώρες που το παιδί 
κοιμάται, ενώ ένας τρίτος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ο χρόνος που απομένει αν από όλο το 24ωρο αφαιρεθεί 
ο χρόνος του ύπνου και ο χρόνος του σχολείου και των δραστηριοτήτων. 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:33 | Ελίνα Πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί επακριβώς τι σημαίνει η φράση «του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας». Έτσι όπως είναι γραμμένο, ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία. 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:06 | ΓΕΡΟΝΤΑΣ Σπύρος Έχουν κ οι δυο γονείς ανάγκη να βλέπουν το παιδί τους συχνά κ να 
είναι στην καθημερινότητα του κ όχι πατερας να είναι ο γονεασ του Σαββατοκύριακο… ισότητα στην επικοινωνία 
…. το έχει ανάγκη κ η ψυχική υγεία του παιδιού.  
 
28 Μαρτίου 2021, 14:18 | Κ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ. «Η μητέρα και ο πατέρας χρωστάνε τα πάντα στο παιδί.Το παιδί 
δεν τους χρωστάει τίποτα.» Jules Renard, 1864-1910, Γάλλος συγγραφέαςΚαλό θα είναι να υπάρχει ισόχρονη 
συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή του παιδιού !Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση !Με το να βλέπει 
ο ένας το παιδί μερικές ώρες τη βδομάδα δε νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο !Ευκαιρία είναι να αλλάξει αυτό το 
καθεστώς που ταλαιπωρεί για χρόνια γονείς και κυρίως τα παιδιά !Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για όλους !Αν 
μπορούσαν να μιλήσουν τα παιδιά και εγώ δεν ξέρω τι θα έλεγαν για αυτά που γίνονται και την ταλαιπωρία που 
τραβάνε ! Συνεννόηση των γονέων αλλά ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή για την καλύτερη ανατροφή των 
παιδιών ! 
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28 Μαρτίου 2021, 11:35 | Αλέξανδρος Δουρίδας. Ο χρόνος επικοινωνίας δεν αποσαφηνίζεται. Τί σημαίνει 1/3 
του συνολικού χρόνου επικοινωνίας. Είναι το 1/3 του έτους? το 1/3 απογευμάτων? Δεν είναι κατανοητό.Προτείνω 
να διευκρινιστεί προβλέποντας το 1/3 των ημερών (24ωρα) του έτους. Επίσης δεν βλέπω τον λόγω να μην είναι 
το 1/2 κατά την διάρκεια των διακοπών του παιδιού ήτοι 15 ημέρες Χριστούγεννα, 15 ημέρες Πάσχα, 3 μήνες 
καλοκαίριΕπίσης πώς ακριβώς διαταράσσεται η καθημερινότητα του παιδιού? Τί εννοεί ο νομοθέτης? Αν κοιμηθεί 
στο σπίτι του έταιρου γονέα αυτό είναι διαταραχή? Δεν είναι κατανοητό ποιές είναι οι διαταραχές. Ή να αφαιρεθεί 
ή να διαυκρινηστεί! 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:43 | Παναγιώτης Φυλαχτος. Πρέπει το νομοσχέδιο να προστατεύει τα παιδιά, να μην τα 
κάνει εργαλεία εκμετάλλευσης. Να προστατεύει τους δικαστές να μην χρειάζεται να παίρνουν τόσο σημαντικές 
αποφάσεις που αφορούν ζωές στηριζομενοι σε χαρτιά ,σε ψευτιες και σε προκαταληψεις. Πρέπει να γίνει 
συγκεκριμένο και να μήν υπάρχουν πολλές ερμηνείες που βοηθάνε να έχουμε ατέλειωτες δικαστικές διαμάχες 
που θα χάνεται πολύτιμος χρόνος και χρήματα που θα πηγαίναν στο παιδί. Ισότητα, δύο γονείς με το παιδί, ίσος 
χρόνος, ίσες υποχρεώσεις και καθαρές αποφάσεις όταν παραβιαζονται αυτά. Όλη η επιστημονική κοινότητα 
φωνάζει παγκόσμιος ότι κάτι λιγότερο από αυτό είναι επικίνδυνο για τα παιδιά μας. ΣΏΣΤΕ ΤΑ 
 
28 Μαρτίου 2021, 09:00 | Σοφία Νέζη. Προσπαθώντας να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται με το νομοσχέδιο έπεσα 
πάνω σε ανάρτηση για διαδυκτιακή εκδήλωση των «ενεργών μπαμπαδων», ανάμεσα στους ομιλητές είδα κ το 
όνομα του Α. Λοβέρδου και θυμήθηκα τις οροθετικές..Λυπάμαι που τα παιδιά γίνονται αντικείμενο εκλογικής 
πελατείας!  
 
28 Μαρτίου 2021, 09:51 | Κωνσταντίνος Πάστρας  Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα να μπορούμε να 
παραθέσουμε σκέψεις και προτάσεις για το καλό των παιδιών των γονιών και συγγενων.Το νομοσχέδιο έτσι πως 
παρουσιάζεται έχει κατά την γνώμη μου τεθεί σε μια σωστή βάση αν και δεν είναι ακόμη σε πλήρη εναρμόνιση 
με άλλα σε άλλες χώρες που έχει εφαρμοστεί η κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας.Παραδείγματος χάρη η κοινή 
συναναστροφή με εναλλασσόμενη κατοικία όπου είναι εφικτό με τεκμήριο στον νόμο.Επίσης ενώ διατυπώνει ότι 
δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ φύλων για την άσκηση της γονικής μέριμνας εντούτοις κάνει διάκριση 
μεταξύ του γονέα που διαμένει και του γονέα που δεν διαμένει για να τεκμηριωθεί το 1/3 τουλάχιστον της 
επικοινωνίας και αναφέρεται σε κακή άσκηση της γονικής μέριμνας που είναι η παρεμπόδιση της επικοινωνίας 
και η μη καταβολή διατροφής.Άρα είναι σαν να λέει ότι ο γονέας που δεν διαμένει το παιδί έχει δικαίωμα 
επικοινωνίας και ο άλλος γονέας που διαμένει έχει δικαίωμα διατροφής και για να μην συντρέχουν λόγοι κακής 
άσκησης της γονικής μέριμνας θα πρέπει ο μεν να δίνει διατροφή στον δε και ο δε να επιτρέπει την επικοινωνία 
στον δε.Αυτό κατεμέ δεν διευκολύνει την ομαλή συναναστροφή γιατί είναι ένα μοτίβο που έχει δοκιμαστεί εδώ 
και 37 χρόνια με εντάσεις.Θα πρέπει να αναρτηθεί πίνακας που να μοιράζονται και οι δύο γονείς τις οικονομικές 
υποχρεώσεις τους έναντι του παιδιού ανάλογα με τα οικονομικά τους εισοδήματα και να καλύπτουν στην 
εκάστοτε «πυγη» την οικονομική υποχρέωση που απορρέει από τα εκάστοτε έξοδα του παιδιού.Ευχαριστώ πολύ 
για την ανάγνωση αυτού του κειμένου μου. 
 
28 Μαρτίου 2021, 02:08 | Τίνα . Ποιοι είναι οι τρίτοι που επικοινωνεί το παιδί?Το παιδί δεν μπορεί να κοπεί στη 
μέση, ούτε όλοι οι γονείς να μένουν, και μόνιμα μάλιστα, στο ίδιο τετράγωνο. Κατά τα άλλα η επικοινωνία, 
ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να ορίζεται ανάλογα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 01:59 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. O χρόνος δια ζώσης επικοινωνίας θα πρέπει να τεκμαίρεται στο 
1/2 του συνολικού χρόνου,αλλος πως θα δύναται ο άλλος γονέας να ασκεί ισόποσα την γονική μέριμνα.Θα πρέπει 
να θεσπιστεί ελάχιστος χρόνος τηλεφωνικής(φωνιτικά και βιντεοκλήση) επικοινωνίας κατα τις μέρες που το τέκνο 
δεν διαμένει με τον γονέα που ασκεί την επικοινωνία. 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:52 | Μαρία. Όχι στην υποχρεωτική συνεπειμέλια με γονείς θύτες ενδοοικογενειακής 
βίας!Δεν χρειάζεται η αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου για να αφαιρεθεί η υποχρεωτική συνεπειμέλια και μέχρι 
τότε να υποχρεώνουμε το παιδί να ζει με έναν κακοποιητή!Αν και οι δύο γονείς είναι σωστοί τότε, ανά περίπτωση 
και όχι εκ των προτέρων, να δίνεται συνεπειμέλια. 
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27 Μαρτίου 2021, 22:09 | Αννα. Το ζήτημα της τροποποίησης του οικογενειακού δικαίου έχει ανοίξει τους 
τελευταίους μήνες, σε μία περίοδο που εξαιτίας της πανδημίας και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που 
βιώνουμε το οικογενειακό εισόδημα έχει πληγεί βαθειά, τα δικαιώματα παιδιών και γυναικών βάλλονται: τόσο με 
την κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω του εγκλεισμού όσο και σε επίπεδο εργασίας με τις 
γυναίκες να φορτώνονται σε μεγάλο βαθμό τα βάρη της τηλεργασίας και της αύξησης της ανεργίας, τα βάρη της 
φροντίδας των παιδιών με κλειστά σχολεία και την φροντίδα των ευπαθών μελών της οικογένειας εν μέσω κρίσης 
του συστήματος υγείας.(Μάλιστα σε καιρο πανδημίας όπου οι πολίτες φοβούνται να κινητοποιηθούν ΛΟΓΩ covid 
19 άλλα και των προστίμων).Η πολιτεία θα πρέπει να προβεί στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος κι ειδικά 
της μονογονεϊκής οικογένειας,σε συνολικές μεταρρυθμίσεις για την γυναικεία ανισοτιμία στους χώρους δουλειάς 
και συνολικά στην κοινωνία. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα χρειάζεται να προβλέπει πρώτα 
και κύρια τη στήριξη της ευάλωτης γονεϊκότητας, τη ολόπλευρη νομική, οικονομική, ψυχοκοινωνική στήριξη των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, γυναικών και παιδιών.Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα δε 
μπορεί παρά να στηρίζει και να προωθεί τη συναινετική συνεπιμέλεια και όχι τα οριζόντια και υποχρεωτικά μέτρα 
επιβαλλόμενης συνεπιμέλειας. Δε μπορεί παρά να προβλέπει τη συγκρότηση ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που θα 
στηρίζουν τους γονείς και τα παιδιά, θα προβλέπει την δημόσια και δωρεάν διαμεσολάβηση που δε θα βάζει 
ταξικούς κι οικονομικούς φραγμούς και θα προωθεί την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών. Δε μπορεί παρά 
να προβλέπει τη συγκρότηση οικογενειακών δικαστηρίων με εμπειρογνώμονες και κατάλληλους λειτουργούς που 
θα προσβλέπουν στην πραγματική επίλυση κι όχι την απλή διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με το γράμμα του 
νόμου.Δεν είναι δυνατόν να αναγκάζεις ένα παιδί να μένει με το ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ.Δεν είναι δυνατόν ο γονέας 
που θα προσπαθεί να προστατευσει το ΠΑΙΔΙ του να φαίνεται ως ο κακος γονέας που δεν προωθεί την καθημερινή 
επαφή με τον άλλο γονέα που κακοποιεί με παντός τύπου βία το ΠΑΙΔΙ τους και για αυτό τον λόγο να είναι 
έκπτωτος γονικής μέριμνας.Βαρυ το τίμημα για ένα γονέα που θέλει να προστατεύσει το ΠΑΙΔΙ του. 
Αυτο το νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο γυρίζει το ρολόι 40 χρόνια πίσω.Γι’ αυτό πρέπει να μείνει στα 
χαρτιά. 
 
27 Μαρτίου 2021, 22:02 | Αλεξανδρα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021,ΑΠ: 6/2021,Προς: κ. Ι. Τέντε,Πρόεδρο 
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση τουΟικογενειακού Δικαίου,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
2019-2021Πρόεδρος: Αικ. Χάρη,Αντιπρόεδρος:Ι. Γιαννοπούλου,Γραμματέας:Κ. Κώτσης,Ταμίας:Γ. 
Ξυλούρης,Μέλη:Π. Βουτυράκος,Ε. Γεράση,Β. Νταφούλης,EXECUTIVE COMMITTEE,2019-2021President: Aik. 
Chari,Vice President:I. Giannopoulou,Secretary:K. Kotsis,Treasurer:G. Xylouris,Members:P. Voutyrakos,E. Gerasi,V. 
DafoulisΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ /ETHICS COMMITEE 2017-2021Δ. Γεωργιάδης/ D. Georgiadis,Γ. Καραντάνος/ 
G. Karantanos,Κ. Λαδοπούλου/ K. Ladopoulou,Μ. Λιακοπούλου/ M. Liakopoulou,Α. Μπέκα/ A. MpekaΠρόεδρο 
Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου. Αξιότιμε κύριε Ι. Τέντε,Ενόψει της εξαγγελθείσας αναμόρφωσης του 
Οικογενειακού Δικαίου και της έντονης δημόσιας συζήτησης, ιδίως σε σχέση με το θέμα της συν-επιμέλειας, η 
Π.Ε.Ε.-Ενω.Ψυ.Π.Ε., επίσημος επιστημονικός φορέας των Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου, επεξεργάστηκε τα 
θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις του χωρισμού/ διαζυγίου των γονέων και της διάσπασης της οικογενειακής 
ενότητας στην ψυχική υγεία των παιδιών, και παραθέτει τις απόψεις της σχετικά.Ι. H εδραιωμένη επιστημονική 
γνώση, η σύγχρονη βιβλιογραφία*, και η κλινική πρακτική, επιβεβαιώνουν ότι για την ψυχική υγεία και ευεξία 
των παιδιών και για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, είναι απαραίτητη η ουσιαστική 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή τους, και η μεταξύ τους συνεργασία με γνώμονα πάντοτε το 
συμφέρον των παιδιών.ΙΙ. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό σύστημα, οι γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
ανατροφή των παιδιών τους, στις δε περιπτώσεις διάσπασης του οικογενειακού δεσμού, εφόσον οι γονείς δεν 
συμφωνούν μεταξύ τους, το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού, είτε στον έναν 
γονέα, είτε και στους δύο, σε διάφορους χρονικούς ή λειτουργικούς συνδυασμούς συν-επιμέλειας, είτε σε τρίτο 
άτομο, με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού.ΙΙΙ. Εξαιρετικά σημαντικά σημεία σε 
σχέση με το συμφέρον του παιδιού είναι η αξιολόγηση της επάρκειας / καταλληλότητας κάθε γονέα στην άσκηση 
του ρόλου του και της δυνατότητας ανταπόκρισής του στις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, 
όπως επίσης και η εκτίμηση των σχέσεων του παιδιού με τον κάθε γονέα. Και για μεν τη γονική επάρκεια, τονίζεται 
ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων αυτονόητη η δυνατότητα των γονέων να αναλάβουν τη φροντίδα 
των παιδιών τους, οι δε σχέσεις του παιδιού με τον κάθε γονέα, δεν διαμορφώνονται «εν κενώ» μετά το χωρισμό 
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τους αλλά αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης φάσης ζωής της οικογένειας. Ο κύριος παράγοντας που 
επηρεάζει την ψυχική υγεία και την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών μετά το χωρισμό των γονέων τους, είναι 
η συνεργασία των γονέων πριν, στη διάρκεια, και μετά το χωρισμό τους.Στη διεθνή βιβλιογραφία τα παιδιά των 
έντονα συγκρουσιακών διαζυγίων αναφέρονται ως τα «παιδιά του Αρμαγεδδώνα», οι δε επιπτώσεις των 
συνεχιζόμενων συγκρούσεων και της αντιδικίας των γονέων στην ψυχική τους υγεία είναι ολέθριες. Επομένως, 
κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι η εξασφάλιση ενός 
περιβάλλοντος ελεύθερου συγκρούσεων.ΙV. Εξαιρετικής σημασίας για τη ρύθμιση της επιμέλειας είναι επίσης η 
ηλικία του παιδιού, δεδομένου ότι οι ανάγκες του παιδιού και η δυνατότητα προσαρμογής του διαφοροποιούνται 
ανάλογα με την ηλικία, το αναπτυξιακό στάδιο, ατομικά χαρακτηριστικά, και ενδεχόμενες συναισθηματικές και 
αναπτυξιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο, να εξασφαλίζεται σταθερότητα στο εξωτερικό 
περιβάλλον (π.χ. σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες, κύκλος συνομηλίκων, κ.λπ.) και στις συνθήκες ανατροφής. 
Ιδίως τα βρέφη και νήπια, έχουν ανάγκη από σταθερά σημεία αναφοράς καθώς σε περιπτώσεις συνεχόμενων 
μεταβολών στο περιβάλλον τους εκδηλώνουν συμπτώματα άγχους και συναισθηματικές δυσκολίες, αλλά και τα 
μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι, έχουν ανάγκη από σταθερό περιβάλλον, για την ανάπτυξη και διατήρηση 
σχέσεων με συνομηλίκους, και από σταθερότητα στον τρόπο ανατροφής.V. Όσον αφορά τις μελέτες σχετικά με τις 
επιπτώσεις της συν-επιμέλειας, και επομένως της εναλλασσόμενης διαμονής των παιδιών, στην ψυχική υγεία 
παιδιών και γονέων, τα συμπεράσματα είναι αντικρουόμενα και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, προς το παρόν 
τουλάχιστον, με επιφύλαξη. Οι περισσότερες μελέτες είναι συγχρονικές, λόγω και της πρόσφατης σχετικά 
εφαρμογής της χρονικής συν-επιμέλειας, τα δείγματα είναι μικρά, και δεν υπάρχουν διαμήκεις μελέτες που να 
επιβεβαιώνουν τις όποιες επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Επιπρόσθετα, μελέτες που αναφέρουν θετικά 
αποτελέσματα, προέρχονται από χώρες με διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες όπου η επιλογή της συν-επιμέλειας 
έχει γίνει από τους ίδιους τους γονείς με έγκριση και υποστήριξη των δικαστικών ή/και κοινωνικών υπηρεσιών. 
Επομένως, δεν αντανακλούν το ποσοστό του χρόνου που μοιράζονται τα παιδιά με καθένα από τους δύο γονείς, 
αλλά τη θετική μάλλον επίδραση της συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των γονέων. Αντίθετα, στα 
συγκρουσιακά διαζύγια οι γονείς αναλώνονται στην επίλυση των δικών τους ενδοψυχικών και διαπροσωπικών 
προβλημάτων και δεν είναι σε θέση να θέσουν σε προτεραιότητα τις ανάγκες των παιδιών, με αρνητικές συνέπειες 
στον ψυχισμό και την εξέλιξή τους. Τα αίτια των γονικών συγκρούσεων συχνά είναι πολύ βαθύτερα, και δεν 
αναμένεται να λυθούν απλά με το ισόχρονο μοίρασμα της επιμέλειας, αλλά με κατάλληλη υποστήριξη των γονέων, 
όπως προτείνεται παρακάτω.VI. Συμπερασματικά, προκειμένου τα παιδιά να δομήσουν υγιή ψυχισμό και να 
εξελιχθούν προσωπικά και κοινωνικά, έχουν απόλυτη ανάγκη από γονείς επαρκείς και συνεργαζόμενους στην 
φροντίδα και ανατροφή τους, και από σταθερή και προβλέψιμη καθημερινότητα, σύμφωνα πάντοτε με τις 
αναπτυξιακές και ατομικές τους ανάγκες.Η ρύθμιση της επιμέλειας, είτε συναινετικά είτε με απόφαση 
Δικαστηρίου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω και να αποφασίζεται με κριτήριο το συμφέρον του 
συγκεκριμένου κάθε φορά παιδιού. Και προκειμένου να διασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού η ουσία των 
αποφάσεων πρέπει να εκπληρώνει τις βασικές συναισθηματικές και αναπτυξιακές του ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τη 
συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, και άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.VII. Η άποψη της Π.Ε.Ε.-
Ενω.Ψυ.Π.Ε. είναι ότι πρέπει να προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιών-γονέων, και 
κάθε φορά να επιλέγεται η καταλληλότερη για το συγκεκριμένο παιδί, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτική 
νομοθετική ρύθμιση συν-επιμέλειας ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των παιδιών με καθένα από τους δύο 
γονείς. Στις περιπτώσεις όπου οι γονείς διαφωνούν έντονα και δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για την 
επιμέλεια των παιδιών τους, επιβάλλεται να προβλεφθεί μια σειρά μέτρων για την προστασία των παιδιών και 
την διασφάλιση της κατά το δυνατόν βέλτιστης επαφής και επικοινωνίας και με τους δύο γονείς. Ως τέτοια μέτρα 
προτείνονται:1. Η υποχρέωση των αντιδικούντων γονέων να παρακολουθήσουν, πριν την προσφυγή στο 
δικαστήριο, συνεδρίες οικογενειακής διαμεσολάβησης από ειδικά εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους 
διαμεσολαβητές ειδικούς ψυχικής υγείας. Στόχος της διαμεσολάβησης θα είναι η προαγωγή της λειτουργικής 
επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και η δημιουργία ενός σχεδίου ανατροφής των παιδιών, το οποίο θα αναγνωρίζει 
και θα ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Η συμφωνία των γονέων για τη ρύθμιση της 
επιμέλειας, της επικοινωνίας, και της διατροφής, και το σχέδιο ανατροφής, θα υποβάλλονται προς κρίση στο 
δικαστήριο.2. Από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί να προκύψει ότι ενδείκνυται ή/και επιβάλλεται η 
συμβουλευτική γονέων από ειδικούς ψυχικής υγείας, με στόχο, μέσω της ουσιαστικής κατανόησης των αναγκών, 
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των συναισθημάτων, και της συμπεριφοράς των παιδιών μετά το χωρισμό, να προωθηθεί η κατάλληλη 
ανταπόκριση κάθε γονέα στις ανάγκες των παιδιών, και να υποστηριχθούν οι γονείς στο ρόλο τους και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θεωρούμε ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν μετά το χωρισμό των γονέων και τη 
διάσπαση της οικογενειακής ενότητας επηρεάζουν τη ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, 
επομένως ο θεσμός της συμβουλευτικής γονέων σε κάθε περίπτωση διαζυγίου, θα μπορούσε να αποδειχθεί 
εξαιρετικά χρήσιμος.3. Επιπλέον, η Πολιτεία θα πρέπει να θεσμοθετήσει το Οικογενειακό δικαστήριο, στο οποίο 
οπωσδήποτε θα προβλέπεται η δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας με θέσεις ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου, 
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, με εξειδίκευση στο πεδίο αυτό, που θα εκτιμούν την κάθε περίπτωση και 
θα επικουρούν τον δικαστή στην απόφασή του. Την έλλειψη αυτή «υποκαθιστούν» σήμερα οι αντίδικοι γονείς, 
προσκομίζοντας γνωματεύσεις από ειδικούς ψυχικής υγείας, συνήθως αντικρουόμενες, τις οποίες λαμβάνουν 
κατά περίπτωση υπόψη οι δικαστές, αναλώνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο από τη ζωή των παιδιών, αλλά και των 
ιδίων, δαπανώντας μεγάλα ποσά, και επιβαρύνοντας την απονομή της δικαιοσύνης. Για τους παραπάνω λόγους, 
αλλά κυρίως γιατί η ανάπτυξη των παιδιών δεν μπορεί να περιμένει, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την ταχεία 
διεκπεραίωση αυτών των οικογενειακών υποθέσεων.Οι Ψυχίατροι Παιδιού και Εφήβου, πιστεύουμε πως με αυτή 
την τριπλή θεσμική πλαισίωση, υποχρεωτική διαμεσολάβηση από ειδικούς ψυχικής υγείας – συμβουλευτική 
γονέων – οικογενειακό δικαστήριο, θα υποστηριχθούν οι γονείς στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου, με στόχο 
το όφελος του παιδιού και την διασφάλιση μιας αρμονικής και ισότιμης σχέσης του και με τους δύο γονείς.Ειδικά 
για την πρόταση νομοθετικής ρύθμισης της συν-επιμέλειας ως «υποχρεωτικής», που όπως εξαγγέλθηκε έχει 
σκοπό να προστατεύσει τα παιδιά από την εργαλειοποίησή τους εν μέσω συγκρουσιακών διαζυγίων αλλά και να 
διασφαλίσει τα δικαιώματα των γονέων στο να μοιράζονται τη ζωή των παιδιών τους, επειδή κάθε περίπτωση 
παιδιού και γονέων είναι διαφορετική, και ιδίως επειδή στα συγκρουσιακά διαζύγια υπάρχουν όλα τα 
προαναφερόμενα πολύπλοκα θέματα της ψυχικής ζωής των γονέων και των παιδιών, θεωρούμε ότι 
“σολομώντειες λύσεις” δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, γι’ αυτό και η μορφή της επιμέλειας δεν πρέπει 
να ρυθμίζεται άκαμπτα και οριζόντια.Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε τη νομοθετική πρόβλεψη της 
παρακολούθησης, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, της εφαρμογής των αποφάσεων ανάθεσης 
επιμέλειας και του ελέγχου των αποτελεσμάτων τους, όπως επίσης και της αναθεώρησης των αποφάσεων, όποτε 
προκύπτει ανάγκη.Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου παραμένει στη 
διάθεση της Πολιτείας για οποιαδήποτε περαιτέρω συμβολή στο συγκεκριμένο έργο, εφόσον της ζητηθεί.Για το 
Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων* Η σχετική βιβλιογραφία 
θα είναι στη διάθεσή σας εφόσον ζητηθεί. 
 
27 Μαρτίου 2021, 19:38 | Κωστας .H ΔIAPHΞH TΩN ΣXEΣEΩN ΠAIΔIOY ΓONEA ΠPOKAΛEITAI AΠO THN AΣXHMH, 
BIAIH, ΣYMΠEPIΦOPA TOY ΓONEA ΠPOΣ TO ΠAIΔI TOY KAI KANENAΣ ΔEN EXEI TO ΔIKAIΩMA NA YΠOXPEΩNEI TO 
ΠAIΔI NA EXEI EΠIKOINΩNIA, ΠAPA THN ΘEΛHΣH TOY, ME ENAN TETOIO ΓONEA. AΛΛΩΣTE OI ΣXEΣEIΣ METAΞY 
ΠAIΔIΩN KAI ΓONEΩN ΔENONTAI AΠO TIΣ ΣYMΠEPIΦOPEΣ TOYΣ ΠPOΣ TA ΠAIΔIA KAI TON ΠOIOTIKO XPONO KAI 
OXI AΠO THN ΠOΣOTHTA TOY XPONOY ΠOY ΠEPNOYΝ MAZI.AΠOΣYPATE AMEΣA TO ΠPOΣ ΨHΦIΣH NOMOΣXEΔIO 
ΓIA TO OIKOΓENEIAKO ΔIKAIO TA APΘPA TOY OΠOIOY ΔEN EΞYΠHPETOYN TH ΔIEYΘETHΣH TΩN ΣXEΣEΩN TΩN 
XΩPIΣMENΩN ΓONEΩN ME TO ΠAIΔI TOYΣ ,THN IΣOTHTA TΩN ΦYΛΩN, THΣ KAΛYTEPHΣ AΠOΔΩΣHΣ ΔIKAIΩΣYNHΣ 
KAI ΔEN ΠPOΩΘEI TO ΣYMΦEPON TOY ΠAIΔIOY TEΛIKA AΛΛA TO ΣYMΦEPON TOY ΓONEA ΠOY ΔEN EXEI THN 
EΠIMEΛEIA. ΓIA ΠPΩTH ΦOPA TA ΠAIΔIA KAΛOYNTAI NA EINAI ME THN BAΛITΣA TOYΣ ANA XEIPAΣ KAI ΩΣ 
NOMAΔEΣ NA MOIPAZONTAI TH ZΩH TOYΣ ΣE ΔYO ΣΠITIA! AΠO ΠOTE TO ΣYMΦEPON TOY ΠAIΔIOY EINAI NA 
ANTIMETOΠIZETAI EΞ APXHΣ ME ΔYΣΠIΣTIA OTAN TOY ZHTHΘEI H ΓNΩMH TOY? ΣE ΠOIA ΠPOHΓMENH KOINΩNIA 
O KAKOΠOIHTIKOΣ ΓONEAΣ ΔIKAIOYTAI EΠIKOINΩNIA ME TO TEKNO TOY MEXPI NA TEΛEΣIΔIKHΣEI AMETAKΛHTA 
H KATAΔIKH TOY? 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:04 | ΘΆΛΕΙΑ. Σε ποιά βάση θα υπολογίζεται το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, 
μηνιαία,εβδομαδιαία ημερήσια ? 
Εφόσον η επικοινωνία με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
παιδί, πως μπορεί ο γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας?Η προυπόθεση της έκδοσης 
αμετακλήτου δικαστικής απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να 
περιοριστεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της 
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Κωσταντινούπολης για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.Είναι προς το συμφέρον του παιδιού να 
επικοινωνεί με τον κακαποιητή 8-10 όσα απαιτείται για να καταστεί μια απόφαση αμετάκλητη?Γιατί ο νομοθέτης 
ζητά απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου/ 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:00 | Σπύρος. Δεν έχετε λάβει υπόψη σας καθόλου τις ψευδείς κατηγορίες πράγμα 
καθημερινό και σύνηθες, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που έχει εφαρμοστεί συνεπιμέλεια όπως π.χ. 
Σουηδία Δανία,Γαλλία,ας εναρμονιστούμε και εμείς με το ευρωπαικό δίκαιο.Είναι δικαίωμα και συμφέρον του 
παιδιού να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς του σε ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:31 | Λένια Μ. Παρακαλώ πολύ, πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θέλω κι εγώ να πω την γνώμη 
μου και διαβάστε την με προσοχή. Το σωστό είναι όταν υπάρχουν παιδιά και χωρισμένοι γονείς να υπάρχει ένα 
ειρηνικό κλίμα μεταξύ των γονιών για να είναι ισορροπημένη η ψυχολογία των παιδιών και να μην έχουν ένα 
«γιατί» για όλη τους τη ζωή. Όταν όμως ένα παιδί βιώνει βία, ξυλοδαρμούς, ύβρεις, απειλές από έναν εκ των δύο 
γονιών τραυματίζεται ψυχολογικά και δυστυχώς αυτό το ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Προσέξτε πόσοι από 
αυτούς που ασκούν βία παίρνουν ψυχοφάρμακα. Πόσοι από αυτούς που τρομοκρατούν μάνες και παιδιά δεν 
έχουν προσφέρει τίποτα για το μεγάλωμα των παιδιών και το χειρότερο δεν τα ήθελαν από την κοιλιά της μάνας. 
Ήθελαν να τα σκοτώσουν.!!! Και τώρα που μεγαλώνουν και τα βλέπουν τα θέλουν χωρίς να έχουν προσφέρει ούτε 
ένα πόντο στο ανάστημα αυτού του παιδιού. Προσέξτε πριν ψηφίσετε το νομοσχέδιο πόσα εγκλήματα έχουν γίνει 
εξ αιτίας αυτών των ψυχοπαθών!!! Μην το ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο ώστε να μην θρηνήσουμε παιδιά, 
γυναίκες, παππούδες και γιαγιάδες. Αφήστε τα παιδιά όταν μεγαλώσουν να αποφασίζουν τα ίδια. Αρκετή 
ταλαιπωρία έχουν υποστεί. 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:05 | Χριστίνα Δάλλα. Προτείνω να φύγουν τελείως οι εξαιρέσεις περί διατάραξης της 
καθημερινότητας, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή χρόνο και 
με τους δύο γονείς. Προτείνω να γίνει ως εξής: Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας (ανά έτος), 
εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου 
(σύμφωνα με τον ΑΚ 1511), εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Ο 
χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο 
δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το 
επιτρέπουν. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:19 | Γιωργος Παναγιωτου. Να αφαιρεθει η καθημερινοτητα του τεκνου και να προστεθει 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ αναμεσα στα 2 σπιτια των δυο γονιων. Και οι δυο γονεις μπορουν να πηγαινουν το 
παιδι σε καθε δραστηριοτητα οπως μεσα σε ενα γαμο. 
 
27 Μαρτίου 2021, 15:47 | Μαρια Γουλα Βαλτε και ορους ποτε μπορει να παει στο 1/2 και ποτε στο 1/3. Δλδ αν 
εχουν αποσταση 10 χλμ να δινετε σε ολους το 1/2. 
 
27 Μαρτίου 2021, 14:24 | Προταση. Να θεσπιστει οικονομικο προστικο ,υψους 900 ανα περιπτωση,στην 
περιπτωση αρνησης ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στο γονιο εχων την επιμελεια. 
 
27 Μαρτίου 2021, 14:10 | Γιωργος Παπαδοπουλος. Η αφετηρια ΠΡΕΠΕΙ να ειναι το 50-50 και αναλογα τις 
συνθηκες να πεφτει στο 1/3 και για τους δυο γονεις. 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:40 | Δεσποινα Φραγκουλη. Προσοχη στους ανιοντες!Στους ανιοντες ομως και των 2 γονεων 
του τεκνου.Μεχρι τωρα συνηθως τα παιδια μεγαλωνουν με τους ανιοντες της μητερας! Αποκοβονται δηλαδη απο 
την μια γραμμη αιματος ακομα και λογω περιορισμενου χρονου επικοινωνιας με τον πατερα.Ειμαι γιαγια που 
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βλεπω ελαχιστα το εγγονι μου και θεωρω οτι δικαιουμαι να γραψω για την ιερη αυτη σχεση η οποια επιτρεπεται 
να παραγκωνιζεται καταφωρα εδω και πολλα χρονια! Το συναισθημα που εισπραττει ενα παιδι απο τον παππου 
και την γιαγια καμμια αλλη σχεση δεν μπορει να του την προσφερει! Το σπιτι τους για το εγγονι τους ειναι τοσο 
χρησιμο οσο ενα σχολειο!Του διδασκουν τις αξιες της ζωης,του μεταδιδουν τις εμπειριες και τις παραδοσεις διοτι 
ειναι ο θεμελιος λιθος της οικογενειας ο οποιος μονο ασφαλεια και αγαπη μπορει να προσφερει σε αυτη την 
ευεργετικη σχεση με το εγγονι τους.Μην υποτιματε λοιπον αυτη την μοναδικη σχεση και ψηφιστε δικαια ωστε τα 
παιδια να ανατρεφονται ισοχρονα και απο τους δυο γονεις τους ωστε να απολαμβανουν εξισου την αγαπη των 
ανιοντων.Τα παιδια εχουν αναγκη και τις δυο ριζες τους ισοχρονα,ισονομα και ισοτιμα για να μεγαλωσουν με 
ψυχικη ισορροπια και να την μεταδωσουν στις οικογενειες που θα δημιουργησουν στο μελλον!Δυο γονεις για τα 
παιδια! Δυο οικογενειες! Οχι παιδια των κλασματων! 50-50 
 
27 Μαρτίου 2021, 12:01 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΕ 
ΚΑΝΕΝΑΝ ΓΟΝΕΑ. ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΕΞΙΣΟΥ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ. Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ 
ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ 1/3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟ.ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 50-50 ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΕΦΥΓΑΝ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΑΜΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ  
ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 2/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1/3 Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ 
 
27 Μαρτίου 2021, 09:39 | Κοσμας Κατραμαδος. Να θεσπιστει οικονομικο προστικο ,υψους 900 ανα 
περιπτωση,στην περιπτωση αρνησης παραδοσης τεκνου ,απο γονιο εχων την επιμελεια ,αποκλειστικη η οχι,στον 
γονεα που ειναι να παραλαβει το τεκνο ,βαση της συμφωνιας επικοινωνιας η επιμελειας που θα εχουν υππγραψει. 
 
27 Μαρτίου 2021, 09:49 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡ. 1/2 ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟ 
ΚΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΙΝΗ. Ο ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΟΙΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΑΜΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ27 Μαρτίου 
2021, 08:11 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡεφοσον οι γονεις ζουν στον ιδιο νομο και σε χιλιομετρικη αποσταση κατω 50χλμ το/α 
παιδι/α να ζουν ισοχρονα και με τους 2 γονεις. Μιλαμε για τον κανονα σε φυσιολογικες συνθηκες. Οποιος γονεας 
ειναι παραβατικος να ειναι αντιμετωπος με τις συνεπειες του νομοσχεδιου. Ο γονεας που εφυγε μακρια απο την 
κατοικια του εγγαμου βιου του, να διατηρει ποσοστο με το τεκνο 1/3 του συνολικου χρονου ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙ 
 
27 Μαρτίου 2021, 08:37 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ. Αξιότιμοι Κύριοι του Υπουργείου,Τι γίνεται όταν οποίο 
κάποια μητέρα απομακρύνει σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων τα παιδιά, σε προορισμό που πρακτικά 
απαιτεί πολυδάπανα αεροπορικά ταξίδια για το μπαμπά και τους παππούδες για να τα δουν έστω και για ένα 
Σαββατοκύριακο (ισχυριζόμενη, μάλιστα, ότι κάποιο παιδί δήθεν φοβάται να ταξιδέψει ασυνόδευτο, ώστε είτε να 
προκαλέσει πλήρη αποξένωση είτε να αυξήσει σε δυσθεώρητα ύψη το κόστος επικοινωνίας); Στην επίλυση αυτού 
του ζητήματος, το οποίο γνωρίζετε και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ταλανίζει πολλές οικογένειες, θα θέλαμε να 
αναφερθούμε.1. Άραγε η καθημερινότητα των παιδιών δεν διαταράσσεται όταν οι μαμάδες τους τα 
απομακρύνουν εν μία νυκτί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τους μπαμπάδες τους και τη μέχρι τότε ζωή τους; 
Μήπως αυτές οι συμπεριφορές θα πρέπει να συνιστούν αιτίες αφαίρεσης της επιμέλειας και αυτό να αναφέρεται 
ρητά και ξεκάθαρα στο νέο νόμο;2. Ορισμός τόπου τελευταίας κοινής διαμονής γονιών ως τόπου διαμονής του 
παιδιού. Το δικαστήριο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατάσσει την άμεση επιστροφή του παιδιού σε αυτόν, 
σε περιπτώσεις απομάκρυνσης παιδιών από μονομερείς αποφάσεις κάποιου γονιού (συνήθως αυτή είναι η 
μητέρα). Αν η μητέρα αποφασίσει να επιστρέψει άμεσα σε αυτόν, ο χρόνος επικοινωνίας του παιδιού με τον κάθε 
γονιό θα είναι 1/2, αν η ίδια επιθυμεί να παραμείνει στον τόπο νέας διαμονής της θα περιοριστεί η επικοινωνία 
της στο 1/3 του συνολικού χρόνου.3. Θεωρούμε αυτονόητη την απομάκρυνση από το νομοσχέδιο κάθε είδους 
προϋποθέσεων για τον ελάχιστο χρόνο επικοινωνίας (εξακολουθώντας να διαφωνούμε σε ο,τιδήποτε μικρότερο 
του 1/2 για κάθε γονιό), με μόνη εξαίρεση ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ παραπτώματα ενδοοικογενειακής βίας προς τα ίδια 
τα παιδιά. Εφόσον, όμως, επιμείνετε στην ύπαρξη ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας (πχ 1/3, ΩΣΤΟΣΟ ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΗ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ), τότε αυτός θα πρέπει να 
ισχύει χωρίς καμία απολύτως άλλη διάκριση, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μεγάλης χιλιομετρικής 
απόστασης που δημιουργεί μονομερώς ο ένας γονιός ανάμεσα στο παιδί και τον άλλο γονιό, όποτε και αν τη 
δημιούργησε (πολλές μαμάδες το έχουν ήδη πράξει, εν αναμονή ψήφισης του νέου οικογενειακού δικαίου και 
φοβούμενες σχετικές προστατευτικές για τα παιδιά και τους μπαμπάδες διατάξεις του).27 Μαρτίου 2021, 08:57 | 
Κοσμας ΚατραμαδοςΑντικατασταση νομου σε συνεπιμελεια, δεν σημαινει οτι οι γονεις που δεν τα 
εβρισκαν,υποχρεωνονται να τα βρουν.Αντιθετα.Ο νομος που θα επιβαλει σαν πρωτη επιλογη,την 
συνεπιμελεια,δινει το σημα οτι κανεις δεν εχει παραπανω η λιγοτερα δικαιωματα η,υποχρεωσεις κατα 
συνεπεια,δεν μπορει να κανει οτι θελει κ οι υποχρεωσεις μοιραζονται αναγκαστικα απο το νομο,οπως και τα 
δικαιωματα.Εφοσον η συνεπιμελεια θα εχει ως προυποθεση την διαμονη ,κοντα στα σχολεια των παιδιων,η 
επιλογη των δραστηριοτητων ,φροντιστηριων, κλπ ειναι λιγο πολυ, συγκεκριμενη καθως κ τα εξοδα,τα οποια 
μοιραζονται αυτοματα στην μεση ,λογο συνεπιμελειας και ισου χρονου με τον καθε γονεα.Εαν ενας απο τους 2 
γονεις δεν συμετεχει κατα 50% στα εξοδα του παιδιου,εχει δικαιωμα ο αλλος γονεας,μετα το εξαμηνο συνεχισης 
της ασυνεπειας,να καυαθεσει αλλαγη στο καθεστως της επιμελειας. 
 
27 Μαρτίου 2021, 08:35 | Κοσμας Κατραμαδος. Αντικατασταση του υπαρχοντος νομου με 3 βασικα βηματα.Για 
νεα η παλια διαζυγια η πρωτη επιλογη,σε συνεναιτικο η οχι διαζυγιο(μετα απο αναλογο δικαστηριο)η 
συνεπιμελεια.Γι αυτη την πρωτη περιπτωση θα πρεπει να υπαρχουν οι εξης βασικες προυποθεσεις.Οι γονεις να 
διαμενουν κοντα στα σχολεια των παιδιων.Να μην υπαρχουν καταδικαστικες αποφασεις δικαστηριων για 
κακοποιηση προσωπων.Για παλια διαζυγια,να εχουν καταβληθει, εως την καταθεση προτασης αλλαγης της 
επικοινωνιας των παιδιων με τους γονεις,τα χρηματα της διατροφης.Τελος ,προυποθεση θα ειναι η διαμονη του 
γονιου ,που δεν ειχε την επιμελεια ως σημερα,κατοικια απο 50τμ κ ανω.Οταν ισχυουν τα παραπανω,δεν υπαρχει 
δικαιωμα ενστασης η διαμαρτηριας του γονιου που ειχε την αποκλειστικη επιμελεια. 
 
27 Μαρτίου 2021, 07:16 | Μάριος Μερτσόπουλος Τα παιδιά θέλουν δύο γονείς και πάντα μα πάντα να κοιτάνε 
το πραγματικό ενδιαφέρον του παιδιού.50-50 ίσος χρόνος και για τους δύο! Φυσικά με γνώμονα του καλού για 
του παιδιού.ακαταλληλες μάνες η ακατάλληλοι πατεράδες απομάκρυνση. 
 
27 Μαρτίου 2021, 03:30 | Αχιλλέας Μπανος. Η εποικηνωνια του τέκνου με τους δύο γονείς θα πρέπει να ξεκινά 
από το 50-50.Φυσικά η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αν κάποιος από τους δύο γονείς δεν μπορεί λόγο 
επαγγέλματος να ανταπεξέλθει να μειώνετε και ο χρόνος σε κάποιους που μενουν κοντά και θέλουν να ειναι 
παρόν στη καθημερινότητα του παιδιού τους το 50-50 θα πρέπει να είναι στάνταρ.Τώρα οποίος γονέας έφυγε 
μακριά και εμποδίζει ακόμα και το 1/3 από τον άλλο γονέα θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος και να περνει αυτός 
το 1/3. 
 
27 Μαρτίου 2021, 03:08 | Μαρία Κοντογιάννη. Παρ1. Να απαλειφθεί το τεκμήριο του 1/3 επικοινωνίας.Ο 
δικαστής έχει την πείρα να καθορίζει την επικοινωνία ανά περίπτωση και ηλικία τέκνου. Πρέπει να 
συνυπολογίζεται και η σχέση/χρόνος του γονέα με το τέκνο και εντός γάμου.Στα πολεμικά διαζύγια θα γίνονται 
διαρκείς καταγγελίες από κακοβουλία του μη έχοντος την επιμέλεια (πατέρα συνήθως) για κακή άσκηση γονικής 
μέριμνας για παραβίαση έστω και λίγων λεπτών (ακόμη και αν το ίδιο το τέκνο δε επιθυμεί την επικοινωνία), με 
τις επιπτώσεις από το ΑΚ1532.Να αποσύρετε την λέξη «αμετάκλητα» στην Παρ1. ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ.Παρ 2 τελευταία πρόταση. Ποιοί είναι αυτοί «οι τρίτοι»? Να απαλειφθεί η πρόταση. 
 
27 Μαρτίου 2021, 01:21 | Ειρήνη Μπενάκη. Οι γονείς δεν επικοινωνούν με τα παιδιά τους.Τα ανατρέφουν !Άρα 
απο αυτό και μόνο πρέπει το ελάχιστο ποσοστό επικοινωνίας να είναι 50% με τον κάθε γονέα.Πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι η Γονική Αποξένωση (η οπως αλλιώς θέλετε πείτε το) θα πρέπει να τιμωρείται ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ και με 
βαριές ποινές.Το ίδιο και οι ψευδείς κατηγορίες.Θα πρέπει και αυτές να συνιστούν κακή άσκηση γονικής μέριμνας 
και να αφαιρείται η μέριμνα απο τον γονέα που διαβάλλει, τρομοκρατεί και κακοποιεί ψυχολογικά το παιδί. 
 
27 Μαρτίου 2021, 00:21 | Ρ.Μ εκπαιδευτικός. Άρθρο 13.5. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 1/3 του συνολικού χρόνου του 
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ανηλίκου με ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, δύναται όμως να ΑΥΞΗΘΕΙ έως το 1 /2 του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας 
αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Η βάση, η αρχή να είναι το 1/ 2 εφόσον οι γονείς ζουν σε σχετικά 
κοντινή απόσταση. Οι γονείς δεν επικοινωνούν με τα παιδιά τους, τα ανατρέφουν! Να οριστεί κατά νομικό 
τεκμήριο, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Η ανατροφή των παιδιών και από τους δύο γονείς η οποία είναι επιστημονικά 
αποδεδειγμένο ότι έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα ενώ η ασύμμετρη συμμετοχή των γονέων στην 
καθημερινή ανατροφή του παιδιού το φτωχοποιεί σε πολλά επίπεδα και συνιστά σοβαρό τραύμα στον ψυχισμό 
του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση και σε περίπτωση που δεν το κάνει να υπάρχουν κυρώσεις! 
 
26 Μαρτίου 2021, 23:29 | Μαρίνα Τ. Εξηγείστε μου Π Ω Σ πατέρες ΑΠΟΝΤΕΣ έμπρακτα χρόνια , ξαφνικά μέσα σε 
λίγους μόνο ΜΗΝΕΣ αποφασίζουν ότι θέλουν συνεπιμελεια;;; Υπάρχει λογική;;; Ή μόνο μένος και εκδικητικότητα; 
Πως προστατεύει το «νομοσχέδιο» αυτά τα παιδιά και αυτές τις μανάδες;Συνέλθετε!!! 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:16 | Αννα. KE YΠOYPΓE ΔEN EINAI ΛOΓIKO KAI KAΘOΛOY ANΘPΩΠINO AYTO TO 
NOMOΣXEΔIO ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΠOY ΔEN EXEI KANENA AIΣΘHMA ΔIKAIOY ΓIA TO KAΘE ΠAIΔI 
ΔIAΣΠAΣMENHΣ OIKOΓENEIAΣ KAI ΓIA KAMMIA EΛΛHNIΔA MANA.ΠΩΣ EINAI ΔYNATON NA ΣYΓKPINETE THN KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ(ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΝΕΙ) ΓIA TΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠOY ΔEN ΘA ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH 
EΠAΦH TOY ΠAIΔIOY ME TON ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΣE KAΘHMEPINH BAΣH ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ KATA ΤΟ 1/3 KAI ΣTON 
ANTIΠOΔA NA EINAI ΔIKAIΩMA KAI YΠOXPEΩΣH TOY KAKOΠOIHTIKOY ΓΟΝΕΑ NA EXEI ΤΟ 1/3 THΣ EΠIKOINΩNIAΣ 
MEXPI AMETAKΛHTOY AΠOΦAΣEΩΣ ΠOINIKOY ΔIKAΣTHPIOY.ANTI NA YΠAPXEI AYΣTHPO ΠEPIOPIΣTIKO ΠΛAIΣIO 
ΣTIΣ EΠIKOINΩNIEΣ TOY KAKOΠOIHTH ΓONEA KAI NA BΛEΠEI TO ΠAIΔI TOY ME ΠΑΡΟΥΣΊΑ TOY AΛΛOY ΓONEA Ή 
AKOMH KAΛYTEPA ΠAPOYΣIA KOINΩNIKOY ΛEITOYPΓOY.ΣTA EΓKΛHMATA ENΔOIKOΓENEIAKHΣ BIAΣ NA 
ΛAMΒANONTAI YΠOΨH OΛEΣ OI MOPΦEΣ BIAΣ,ΛEKTIKHΣ ,ΨYXIKHΣ ΠOY ΔHMIOYPΓEI MEΛANIEΣ ΣTHN ΨYXH ENOΣ 
ΠAIΔIOY ΠOY ΔEN EINAI AMEΣA OPATEΣ 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:29 | Μανώλης Προτάσεις αλλαγών στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 
1520 ΑΚ1. Ο γονέας ο οποίος συν ασκεί την γονική μέριμνα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το 
δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία με ισόχρονη 
επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η ισόχρονη διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο κάθε γονέας οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί 
μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που ορίζονται στο 1532ΑΚ. Αποκλεισμός ή περιορισμός 
της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.(Οι λόγοι <>, <>, <> θα πρέπει να διαγραφούν καθώς δεν αποτελούν σαφείς 
έννοιες και δεν αποτελούν νομικούς όρους. 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:03 | ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Τουλάχιστον του 1/3 του χρόνου επικοινωνίας με διανυκτέρευση 
στην οικία του γονέα που δεν διαμένει συνήθως το τέκνο, καθημερινή επικοινωνία με φυσική παρουσία και 
ανάλογη μείωση διατροφής σύμφωνα με τον χρόνο του καθενός στην ανατροφή. Επίσης, η διατροφή να 
καταβάλλεται σε καταθετικό λογαριασμό του τέκνου και οι δοσοληψίες να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:31 | Ευάγγελος Τ Η συναινετική συνεπιμελεια ριθμιζεται από τους γονείς που έχουν χωρίσει 
γίνεται με δική τους επιλογή για το καλύτερο των παιδιών αυτό ίσχυε ως πρότινος. Τα πράγματα δυσχεραινον αν 
προχωρήσει η υποχρεωτική γιατί οι λόγοι για τους οποίους χωρίζει ένα ζευγάρι είναι αρκετοί για να σταματήσει 
η συμβίωση παρά δείγματα ενδοοικογενειακης βίας γενετική παρενόχληση και πράξη στα παιδιά. Η εξέλιξη έχει 
ακόμα πιο καταστροφικές συνέπειες για την ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα των παιδιών στερούμενα μια σταθερή 
βάση ένα σπίτι.Όλος αυτός ο αριθμός των παιδιών που δεν είναι μικρός έχει κατάληξη τα ιδρύματα.Η χώρα έχει 
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ανάγκη τα παιδιά και δεν πρέπει αυτά να στερηθούν τους γονείς τους ή τουλάχιστον τον ένα από τους δύο 
προτιμότερο της μάνας.Έτσι λοιπόν όταν υπάρχει επικινδυνότητα εντός της οικογενειας η λανθασμένη 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ δεν διασφαλίζει την οικογένεια αλλά την διαταράσσει περισσοτερο. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:52 | Ηλίας Κρασσάς. Είμαι πατέρας τριών παιδιών.15, 13 και 3ων. Είχα ζητήσει συνεπιμελεια 
πρίν δύο χρόνια όταν βγήκε το διαζύγιο και η πρώην σύζυγός μου το δέχτηκε επειδή κατανοεί ότι είναι το καλύτερο 
και για τα παιδιά μας ( πόσο μάλλον για τον μικρούλη μας ) και για εμάς.Είμαστε δίπλα τους, ανά πάσα στιγμή. 
Έχουμε τις οικίες μας 15λεπτα απόσταση με τα πόδια και τα παιδιά κοιμούνται εναλλάξ μια σε εμένα, μια στη 
μητέρα τους ανά εβδομάδα.Το ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΟ! Συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία. Μεγαλώνουν τα παιδιά 
εξίσου και με τους δύο μας.Υπουργέ μου προσπαθήστε το. Αξίζει για τις ψυχές των παιδιών μας! 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:05 | ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Όταν η καθημερινότητα του τέκνου ορίζεται και από τους δυο 
γονείς το μόνο σίγουρο ότι δεν διαταράσσεται από την επικοινωνία με τον γονέα που συνήθως δεν διαμένει, οπότε 
θα πρέπει να διαφυλαχθεί ότι ΚΑΙ οι δυο γονείς διαμορφώνουν την καθημερινότητα του τέκνου τους. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:47 | Κυριάκος Κρουσσος. Αξιότιμε υπουργέ της Δικαιοσύνης, είμαι ένας παππούς 62 ετών, 
με έναν γιό 38 και μία εγγονή 2 ετών. Η σύζυγος μου δυστυχώς (που φέρει και η εγγονή μου το όνομα της) 
απεβίωσε πρίν ένα έτος, όταν ξεκίνησε και ο δικαστικός αγώνας του γιού μου με την πρώην γυναίκα του. Είχε 
προβλήματα υγείας και η κατάσταση της επιδεινώθηκε έπειτα από την πίκρα που πήρε με την απόφαση του 
δικαστηρίου να έχει την επιμέλεια η μητέρα της εγγονής μας και ο γιός μας να την έχει ένα βράδυ το μήνα 
διανυκτέρευση σπίτι του.Από παιδί κύριε Υπουργέ, μεγάλωσα με αρχές και με την πίστη ότι η ΝΔ είναι το κόμμα 
που πραγματικά νοιάζεται για την οικογένεια και τα παιδιά μας.Δεν σας κουράζω. Κλείνω λέγοντας ότι διάβασα 
με προσοχή το νομοσχέδιο που κατεβάζετε προς ψήφιση.Όμως το δίκαιο, δίκαιο και το δίκαιο αρμόζει ισοχρονη 
παρουσία και των δύο, συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία.Επειδή και οι δύο γονείς έχουν τα ίδια 
δικαιώματα.Το παλεύω για την εγγονή μου, το γιό μου και τη Ψυχή της γυναίκας μου, κύριε υπουργέ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:42 | Μπατσακουτσας Δημήτρης. Στην παρ.1 μετα την λέξη «..καθημερινοτητα του τεκνου..» 
να προστεθει «..καθημερινότητα του τέκνου ο χρόνος επικοινωνίας οφείλει να διασφαλίζεται από τη δικαστική 
αρχή στο 1/3 του συνολικού, εκτός εάν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή οι συνθήκες 
διαβίωσης του δικαιούχου γονέα δεν το επιτρέπουν..» 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:23 | Κάλλια Κοκκίνου. Κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια για το εγχείρημα να αλλάξετε το 
νομοσχέδιο. Καιρός ήταν πραγματικά, μίας και η ίδια έχω εγώ και χρόνια συνεπιμελεια με τον πρώην σύζυγό μου 
και βλέπω πραγματικά το όφελος για τα παιδιά. 
Έχω δύο τέκνα, ένα γιό και μια κόρη, σήμερα 18 και 15 αντίστοιχα. Όταν χώρισα ο γιός μου ήταν 4 και η κόρη ενός 
έτους. Ενώ με τον πρώην σύζυγό μου δεν συμφωνούσαμε ποτέ σε τίποτα και μάλιστα μεγαλωμένοι και οι δύο με 
τελείως διαφορετική κουλτούρα, επέμενα και ευτυχώς συμφώνησε τότε να έχουμε κοινή επιμέλεια με ισοχρονη 
παρουσία και των δύο μας στη ζωή τους.Έτσι και έγινε. Μέναμε σχετικά κοντά ( 7 λεπτά με το αυτοκίνητο) και τα 
παιδιά μας εκ περιτροπής μένανε σε εμένα μία εβδομάδα και μια στον πατέρα τους, έχοντας πάντα κοινό σχολείο, 
κοινές παρέες. Παρά το νεαρό της ηλικίας των τέκνων μας τότε, τα πήγε θαυμάσια στις υποχρεώσεις του και 
συνεχίζει να τα πηγαίνει.Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε και οι δύο άριστες σχέσεις με τα παιδιά μας και εκείνα 
με εμάς. Έχουν την άνεση να μιλάμε για οποίο θέμα έχουν, να προσεγγίζουμε τα προβλήματα τους από 
διαφορετικές σκοπιές και να προτείνουμε λύσεις.Είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά.Ακόμη και μετά το δεύτερο 
γάμο μου και τον ερχομό ακόμη ενός κοριτσιού στη ζωή μας, ακόμη και με την παρουσία μιας καινούργιας 
συντρόφου στη ζωή του πρώην συζύγου μου, εδώ και χρόνια, είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας.Δώστε 50-50 
κύριε Υπουργέ, επειδή αυτό είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά και παράλληλα υποχρεώνει τους γονείς να αρχίσουν 
να κάνουν εποικοδομητικό διάλογο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το 50-50. Καλή συνέχεια στο έργο σας! 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:28 | Ευγενία Σπ.. Οι δικαστηριακές πρακτικές όπως εφαρμόζονται ως σήμερα βοήθησαν 
εμμέσως εμένα και τον πρώην συζυγό μου να καταλήξουμε πιο σύντομα άρα και πιο αποτελεσματικά σε σχέση με 
την ισορροπία και την ψυχική υγεία του παιδιού μας σε ένα εξωδικαστικό συναινετικό διαζύγιο στο οποίο ορίσαμε 
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με κοινή συμφωνία την επιμέλεια και την επικοινωνία όπως συνηθίζεται να προσδιορίζεται με συγκεκριμένες 
μέρες την εβδομάδα τα δυο σαββατοκύριακα τους μήνες του καλοκαιριού και τις διακοπές.. Η εισαγωγή της 
εφαρμογής 1/3 επικοινωνίας του χρόνου του παιδιού με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια είμαι σίγουρη ο τι 
δεν θα βοηθήσει καθόλου τα ζευγάρια που θέλουν να χωρίσουν συναινετικά γιατί αναιρεί όποια χρήσιμη 
συγκεκριμενοποίηση υπήρχε μέχρι τώρα και δημιουργεί πολλές ασάφειες που θα πυροδοτούν εντάσεις στις ήδη 
διαταραγμένες σχέσεις των μελών. 
 
26 Μαρτίου 2021, 19:46 | Λευτέρης Σκάνδαλος. Πολύ αόριστη αναφορά στο 1/3 μονο ως χρονο επικοινωνίας του 
ενός γονέα…Κατάφωρος διαχωρισμός και όχι ισότητα όπως υποσχεθήκατε.Οι δυο γονείς απαιτείται απ όλες τις 
παιδαγωγικές έρευνες να έχουν ίσο χρόνο επικοινωνίας με διαμονή με τα τέκνα τους ειδικά όταν διαμένουν σε 
κοντινές αποστάσεις κ μπορούν κ οι δυο να ανταπεξέλθουν στο καθημερινό πρόγραμμα τους.Ισότητα παντού στο 
χρόνο,στην επιμέλεια, στη ζωή των παιδιών μας εν έτει 2021. 
 
26 Μαρτίου 2021, 19:12 | Βίκυ. «1. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό,»ποιός γονέας θα είναι αυτός που διαμένει το 
τέκνο; ο καταλληλότερος, ο πλουσιότερος, ή αυτος με τις λιγότερες ορμόνες;«Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή 
βάση»Διευκόλυνση ακόμα και οικονομική; μερικοί ξοδεύουν μεταφορικά έξοδα μισού μισθού τους για να 
ασκησουν το αυτονόητο, την επικοινωνία με τα παιδιά τους. Για την οποία μετακόμιση του παιδιού ο ίδιος ποτέ 
δεν συμφώνησε!«2…Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που 
έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία 
εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου.»πώς και ποιός ορίζει την κοινωνικοσυναισθηματική σχέση του παιδιού; 
Ας αναγράψουμε κάθε συγγενή δεύτερου-τρίτου βαθμού !«3. Τα σχετικά με την επικοινωνία ζητήματα 
καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο.»εδώ δεν αλλάζει τίποτα 
δλδ; Θα έχουμε ένα γονέα επισκέπτη για 2 ΠΣΚ το μήνα και τις διακοπές. Αυτό ορίζουν τα δικαστήρια με τις 
αποφάσεις τους εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν είναι φυσική παρουσία αυτή ενός γονέα, είναι ενός θείου ή θείας 
του.Θα πρέπει να θεωρείται κακή άσκηση γονικής μέριμνας η αυθαίρετη αλλαγή τόπου διαμονής. Αυτή είναι η 
ρίζα του κακού, εάν διαμένουν κοντά όλα είναι πολύ πιο εύκολα για όλους 
 
26 Μαρτίου 2021, 18:47 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΞΙΚΟ ΓΟΝΕΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΘΥΜΑ, 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 70/100 ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΑΦΟΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΑΝ ΣΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ, ΑΣ ΜΗΝ ΟΠΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ 
ΒΙΑΣΤΗ-ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ.ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, 
ΑΛΛΑ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ.Η 
ΣΟΛΟΜΩΝΤΙΑ ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΛΑΣΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΓΑΠΗ, ΣΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΧΕΙ ΘΕΛΩ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΑΛΑΖΟΝΑ ΚΙ ΕΓΩΙΣΤΗ ΓΟΝΕΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ;ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΣΑΣ ΒΛΕΠΕΙ. 
 
26 Μαρτίου 2021, 18:58 | Μητερα. Θα μεγαλώνουμε παιδιά κ θα είμαστε οι οικιακοί βοηθοί τους με μηδέν 
ποιοτικό χρόνο,αφού το 1/3 είναι ίσος κ παραπάνω από τον ελεύθερο χρόνο τους….για αυτούς που ζούμε μακριά 
είναι όλες οι διακοπές κ τα σκ…..αυτό είναι η πραγματική αποξένωση…..είναι η αρπαγή των παιδιών ,πραγματική 
απαγωγή….κ τα παιδιά βαλίτσες….δεν τα ρωτάει κανείς…. 
 
26 Μαρτίου 2021, 18:18 | Χ. Π. Δικηγόρος Χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με το γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ στο 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας.Υπήρξε έστω και ένα μέλος της 
Επιτροπής που επέτρεψε αυτήν την εξαμβλωματική πρόβλεψη?Δηλαδή, το 1/3 μπορεί να τεκμαίρεται με φυσική 
παρουσία ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας?Πού?Στην οικία του γονέα με τον οποίον το παιδί διαμένει, ο οποίος 
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και θα υποχρεούται να διευκολύνει την επικοινωνία, άλλως θα κινδυνεύει να κατηγορηθεί ότι ασκεί πλημμελώς 
τη γονική μέριμνα?Όλα αυτά είναι προς το συμφέρον του τέκνου? 
 
26 Μαρτίου 2021, 18:19 | Μιχάλης Μαράκης. Το 1/3 πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης της επικοινωνίας με 
εναλλασσόμενη διανυκτέρευση και καθημερινή επαφή με το τέκνο έστω και τηλεφωνικά. Μόνο όποιος έχει βιώσει 
το άγχος αποχωρισμού του παιδιού, την ώρα της επιστροφής του μετά τη τρίωρη συνάντηση, μπορεί να καταλάβει 
την επιτακτικότητα αλλαγής του νόμου. 
Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις στον γονέα που παρεμποδίζει την επικοινωνία.26 Μαρτίου 2021, 15:26 
| ΕιρηνηΕιμαι χωρισμένη μαμα με ένα κοριτσάκι τι φταίει το παιδί μου να βλέπει τον πατέρα του να με απειλεί 
εξαιτιας του νομοσχεδίου;και ποσο μάλλον η μαμα του πατέρα της θα δεις τι θα πάθεις θα σου πάρουμε το παιδί 
με τον νομο; και να προσπαθώ να ηρεμώ το παιδί μου και να του κλείνω τα αυτιά να μην ακούει τις απειλες ; αυτό 
είναι το συμφέρον του τεκνου; το παιδί χρειάζεται ηρεμία,μόνιμη κατοικία,ασφάλεια! 
 
26 Μαρτίου 2021, 15:15 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ. Συμφωνώ με το σχόλιο του φορέα ΓΟΝΙΣ.ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ.Η 
φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η 
λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρονου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσα.Η επικοινωνία του γονέα με 
το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 
1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει 
ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής.«Σε 
περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το 
δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία 
περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου 
με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να 
αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, 
ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους 
αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής 
φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία 
καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
26 Μαρτίου 2021, 14:13 | Καιτη Δημου. Ολες οι γυναικες θελουμε συνεπιμελεια γιατι δεν ειμαστε αναγκασμενες 
να μεγαλωνουμε μονες μας τα παιδια. Ισοτητα παντου θελουμε και αλλωστε αυτο θελουν και τα παιδια μας που 
ειναι το πραγματικο τους συμφερον. 
 
26 Μαρτίου 2021, 14:37 | Χατζής Ιωάννης. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ειναι το μελλον για υγιείς οικογένειες.Οι 
δικηγόροι στην Ελλαδα εκμεταλλεύονται το νομο και βαζουν στην διαδικασία κυριως τις μαμάδες να αποξενωνουν 
τα παιδια απο τους μπαμπάδες..και να φτανουν στο σημειο απειλης εγκλεισμου στην ΦΥΛΑΚΗ του πατερα για να 
πετυχουν αυτα που θέλουν .Η διαμεσολάβη απο ειδικους ,ψυχολογους κοινωνικους λειτουργούς ειναι 
απαραιτητη.Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ να μπει στην ακρη και απο τους 2 γονεις για  να μην δημιουργειται σύγχυση στα παιδια…. 
 
26 Μαρτίου 2021, 14:44 | ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεπιμελεια 50 50 γιατι τα ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 2 
ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ. 
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26 Μαρτίου 2021, 14:59 | Γιωργος Δ.Το 1/3 πρεπει να δινετε σε αυτους που μενουν μακρια και το 1/2 σε αυτους 
που μενουν κοντα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΣΑΞΙΑ.. 
 
26 Μαρτίου 2021, 14:08 | ΑΘΗΝΑ . Αναφορικά με το αρ. 1520, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων σε κάτι 
το οποίο αναμένεται εν δυνάμει να εκθέσει ανήλικα παιδιά κίνδυνο και καθιστά υπόλογο στην κοινωνία, όποιον 
το ψηφίσει.Σύμφωνα με εδάφιο του αρ. 1520 «…Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία 
του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, 
εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου».Ερωτάται ο εμπνευστής της διάταξης «ποιοι 
είναι ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ, οι οποίοι κατοχυρώνουν βάσει του Νόμου επικοινωνία ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ;»Αν αυτοί οι 
τρίτοι είναι ψυχικά ασθενείς, παιδόφιλοι, κακοποιητές, εμπλεκόμενοι στη διάρρηξη της έγγαμης συμβίωσης, αν 
κατηγορούν τον έτερο γονέα στο παιδί, αν τροφοδοτούν τη διαμάχη των πρώην συζύγων, ΠΩΣ ΘΑ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΩΣ ΠΟΥ ΤΡΙΤΟΙ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ;ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΟΙΑ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΡΑΞΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ;ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ; Αυτό που βλέπω προσωπικά σε 
αυτό το έκτρωμα, είναι ότι, αφού απαξιώνεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού και πλέον το παιδί 
αντιμετωπίζεται ως ποσοστό του χρόνου γονέων (και κληρονομικής τους τάξης), χωρίς προσωπικές ανάγκες, 
συναισθήματα και προτιμήσεις, χωρίς ηρεμία και σταθερότητα, στο μέσο μιας εμπόλεμης κατάστασης, ΕΝ ΤΕΛΕΙ, 
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ αλλά και ΑΝΙΟΝΤΩΝ, στους οποίους 
οι γονείς των παιδιών θα απολογούνται!Το άρθρο 1507 του ΑΚ ορίζει ότι «Γονείς και τέκνα οφείλουν αμοιβαία 
μεταξύ τους βοήθεια, στοργή και σεβασμό».Κατά συνέπεια, ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΤΡΙΤΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Ο πυρήνας είναι ΠΑΙΔΙ (πρώτα και πάνω από όλους και όλα) 
και μετά ΓΟΝΕΙΣ. Τα προβλήματα σε ένα ζευγάρι αρχίζουν κατά κανόνα από την εμπλοκή ανιόντων και τρίτων στις 
μεταξύ τους σχέσεις. Κάτι το οποίο αποτελεί χρόνια παθογένεια στην κοινωνία, εσείς αντί να το επιλύσετε, πάτε 
να το νομιμοποιήσετε και μάλιστα σε ένα νόμο που αφορά την προστασία των συμφερόντων ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ; 
ΤΡΙΤΟΙ και ΑΝΙΟΝΤΕΣ δεν έχουν καμία υποχρέωση βάσει νόμου, οπότε δεν πρέπει να έχουν και κανένα δικαίωμα. 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ… 
 
26 Μαρτίου 2021, 14:41 | MΑΡΙΑ. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτόΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ, ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΡΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ??ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ‘’ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ’’ 
??Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν 
ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ΚΑΙ ΑΝ 
ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ?? 
 
26 Μαρτίου 2021, 13:47 | Φωτεινη. Αυτοί που δεν μπόρεσαν να τα βρουν μες στο γάμο εξου και το διαζυγιο,θα 
τα βρουν όντας χωρισμένοι? Ή νομίζει ο καθένας ότι θα επιβάλλεται στον αλλο? Το πιο πιθανό ειναι για κάθε 
αποφάση ανατροφης του παιδιου να υπάρχουν αψιμαχίες, γεγονός που θα επιβαρύνει κατά πολύ την ψυχική 
υγεία του παιδιου. Άλλωστε εάν οι γονείς τα βρίσκαμε δεν θα ήταν ακόμα μες στο γαμο? Τα δικαστήρια θα πάρουν 
«φωτια» από τις καταγγελιες..Τι γίνεται όταν ένας γονιός ειναι κακοποιητικος??? Θα εξαναγκάζεται η επικοινωνία 
με τον κακοποιητη?!? Αυτό ειναι καθαρός βασανισμος και ιδιαίτερα για το παιδί..Για να μην αναφέρουμε ότι το 
παιδί θα γίνει μπαλάκι από σπίτι σε σπίτι, μη έχοντας ένα σταθερό χώρο να νοιώθει ασφαλεια, θα αναπτύξει 
ψυχικα προβληματα.. 
 
26 Μαρτίου 2021, 13:21 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΔΕΡΑ. Θα πρέπει στο θέμα του 1/3 να τεθεί ένας περιορισμός αναφορικά 
με ανήλικα τέκνα βρεφικής ηλικίας έως τα 3 έτη με δυνατότητα επέκτασης στα 4 έτη γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά 
που θηλάζουν και δεν λαμβάνουν μπουκάλι ώστε να γίνει άμελξη και να δοθεί το γάλα σε μπουκάλι όπως θα 
ισχυρίζονταν ορισμένοι. Θα μπορούσε εν τοις πράγμασι ο χρόνος επικοινωνίας με τον έτερο γονεά που δεν 
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διαμένουν μόνιμα τα τέκνα να είναι διευρυμένος μεν αλλά σε τακτική καθημερινή βάση και τα σκ κάποιες ώρες 
μέσα στην ημέρα και το Πάσχα και Χριστούγεννα καθημερινά και τις θερινές διακοπές ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ για 
να προστατευτεί και ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ που δεν συνιστά μόνο τρόπο διατροφής αλλά κυρίως ψυχικού 
δεσμού και ανατροφής. Με το τρόπο αυτό δεν θα υπήρχε διατάραξη του προγράμματος ενός μικρού παιδιού με 
συγκεκριμένες ανάγκες επιτακτικής φύσεως και για ιατρικούς λόγους αφού πολλά παιδιά δεν μπορούν να λάβουν 
για λόγους δυσανεξίας ή αλλεργίας έτερα γάλατα και το πιο ενδεδειγμένο σε πολλές περιπτώσεις όπως έχει κριθεί 
από πορισματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας και του Υπουργειου 
Υγείας είναι το μητρικό γάλα. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν διαθέσιμα και στη σελίδα του Δικτύου για τη προστασία 
του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ IBFAN αλλά σε έτερες ιστοσελίδες φορέως όπως η ΑΛΚΥΟΝΗ και 
ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑΣ και πρέπει να ληφθούν υπόψη ως εξαίρεση σε σχέση 
με την επικοινωνία των ανήλικων αυτών τέκνων. 
 
26 Μαρτίου 2021, 12:05 | ΛΕΝΑ. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ πρέπει να είναι ότι ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα και διαμονή του τέκνου στην οικία του ανέρχεται σε 1/2 και μόνο ΚΑΤΕΞΑΙΡΕΣΗ (εφόσον 
συντρέχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης) να τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας. 
 
26 Μαρτίου 2021, 12:25 | ΓΙΑΝΝΗΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΕ ΑΠΟΞΕΝΩΤΕΣ, ΑΜΕΣΑ…26 Μαρτίου 2021, 
12:16 | ΓΙΑΝΝΗΣΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΩΣ ΟΡΦΑΝΑ ΚΑΙ 
ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΘΡΗΝΟΥΝ -ΕΝ ΖΩΗ- ΠΑΙΔΙΑ!Η ΓΟΝΕΊΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΧΘΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ!50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΙ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΟΝΟΝ! 
 
26 Μαρτίου 2021, 11:22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ. Η διατύπωση είναι τέτοια που ουσιαστικά αφήνει στο 
δικαστή να ορίζει τον χρόνο επικοινωνίας χωρίς να δεσμεύεται από τίποτα. Αν ο χρόνος επικοινωνίας είναι το 1/3 
αλλά μπορεί να γίνει και παραπάνω και παρακάτω ανάλογα με το αν διαταράσσεται το πρόγραμμα του τέκνου 
τότε το νομοσχέδιο κάνει μια τρύπα στο νερό. Πρέπει να γραφτεί ρητά ότι ο χρόνος επικοινωνίας είναι το λιγότερο 
το 1/3 (με σαφείς εξαιρέσεις που να προβλέπει ο νόμος και όχι γενικά και αόριστα την καθημερινότητα του τέκνου) 
δηλαδή 10 ημερολογιακές ημέρες το μήνα (να αναγράφεται ρητά) και μπορεί να φτάσει ο χρόνος επικοινωνίας 
έως και το 1/2. Το ότι μπορεί να φθάσει έως και το 1/2 χρειάζεται για να μην υπάρχουν παρανοήσεις κατά τις 
διακοπές (Πάσχα-Χριστούγεννα-Καλοκαίρι) οπότε ο χρόνος μοιράζεται μισός-μισός. 
 
26 Μαρτίου 2021, 11:50 | Κωνσταντινα Προστατεψτε τα παιδιά μας να έχουν ηρεμη και μόνιμη κατοικία δεν ειναι 
προς το συμφέρον του παιδιού η υποχρεωτική συνεπιμελεια οι γονείς θα τσακώνονται συνέχεια δεν φταίνε τα 
παιδιά να το ζούνε ολο αυτό είναι κρίμα για τα παιδιά . να απορριφθεί το νομοσχεδιο. 
 
26 Μαρτίου 2021, 11:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ. Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 1/3 ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ, ΝΑ ΥΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΣΙΣΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ Η’ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΑΜΟΥ Η’ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΗΓΩΝ. ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 2/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΑΝ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΟΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΑΜΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΣΤΟ ½ 
 
26 Μαρτίου 2021, 10:42 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ 
ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ , ΦΙΛΟΙ Ή ΓΕΙΤΟΝΕΣ. Ο ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΕΠΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΤΟΥ, 
ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΕΊ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΓΟΝΕΑ.Επικοινωνία, μπορεί να 
υπάρχει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις:α. όταν έχει αφαιρεθεί από τον έναν γονέα, για κάποιο λόγο, η επιμέλεια ή 
όπου συντρέχουν άλλοι λόγοι π.χ. διαφορετικός τόπο διαμονής κλπ και β. επικοινωνία για λοιπούς συγγενείς 
(ανιόντες, θείους κλπ),ΠΕΡΑΝ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ:1. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (Κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και 
φροντίδα στους γονείς είτε είναι παντρεμένοι, είτε ζουν μαζί είτε όχι. Μόνο για κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
να μπορεί ο δικαστής ν’ αφαιρεί ένα γονιό από τη ζωή του παιδιού),2. ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ 50/50 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ,3. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ,4. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ- ΚΟΙΝΗΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ,5. ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
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ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΜΕ ‘Η ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ),6. ΑΜΕΣΟ 
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
7. ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ‘Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ‘Η ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ 
ΠΑΙΔΙΩΝ,8. ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ,9. ΑΜΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΤΑΤΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ -ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΗ ΒΑΡΙΑΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ,10. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΙΠΑΜΕ- ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ 
ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ (Π. Χ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ) ‘Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ,ΑΝΙΟΝΤΕΣ 
,ΘΕΙΟΙ, ΚΛΠ.ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ,Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ , ΤΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ,ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,Γ. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  
 
26 Μαρτίου 2021, 06:13 | Ευστράτιος Βεζύρης. Οι γονείς δεν επικοινωνούν με τα παιδιά τους.Τα ανατρέφουν 
!Άρα απο αυτό και μόνο πρέπει το ελάχιστο ποσοστό επικοινωνίας να είναι 50% με τον κάθε γονέα.Πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι η Γονική Αποξένωση (η οπως αλλιώς θέλετε πείτε το) θα πρέπει να τιμωρείται ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
και με βαριές ποινές.Το ίδιο και οι ψευδείς κατηγορίες. Θα πρέπει και αυτές να συνιστούν κακή άσκηση γονικής 
μέριμνας και να αφαιρείται η μέριμνα απο τον γονέα που διαβάλλει, τρομοκρατεί και κακοποιεί ψυχολογικά το 
παιδί. 
 
26 Μαρτίου 2021, 03:07 | Χριστίνα. Όπως προβλέπεται από τους νόμους 3500/2006 αρ.1 & 4531/2018 το παιδί 
ακόμα και ως θεατής βίας, αναγνωρίζεται ως θύμα ενδοοικογενειακής. Επίσης στα άρθρα 31 & 45 του ν. 
4531/2018 προβλέπεται η αφαίρεση της γονικής μέριμνας και επικοινωνίας προκειμένου να προστατευτούν τα 
θύματα. Το ευρωκοινοβούλιο ήδη έχει εκδοσει σύσταση προς υποστήριξη της συνθήκης της Κωνσταντινούπολης 
και ήδη έχει εκδοσει έκθεση σχετικά με το επόμενο ψήφισμα για θέματα ενδοοικογενειακης σε σχέση με τα 
γονεϊκα δικαιωματα.. Πρέπει να γραφτεί ρητά στο νομοσχέδιο ότι η ενδοοικογενειακη βία που ασκείται και στην 
μητέρα αποτελεί λόγο αφαίρεσης των γονεικων δικαιωμάτων. Εξάλλου δεν εννοείται να υπάρχει νομοθέτηση της 
συνεχής επαφής των θυμάτων με τον θύτη, παραβιάζει συνταγματικά δικαιώματα και θέματα ελευθερίας και 
ασφάλειας. Να προβλεφθεί ρητά προκειμένου να μην καταδικαστεί η χώρα και ειδικά για παραβιάσεις της 
συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, αφού οι γυναίκες θα προσφύγουν πλέον στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την 
προστασία την δική τους και των παιδιών τους. 
 
26 Μαρτίου 2021, 00:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ. ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωήςΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ?? Π.Χ. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΦΟΝΟΥΣ, 
ΡΑΤΣΙΣΜΟ??Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν 
αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία 
εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου.ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙΣ ΑΥΤΟ??? ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΣΧΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ?? 
 
26 Μαρτίου 2021, 00:07 | ΓΙΩΡΓΟΣ. Εχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης 
επικοινωνίας με αυτόΑΣΑΦΕΙΑ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ? 
 
 26 Μαρτίου 2021, 00:49 | Νίκος Λιώσης Στην πρόταση: “Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία 
με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας”, 
αυτό το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου “επικοινωνίας” είναι τουλάχιστον ύποπτο διότι αφήνει πολλά 
παράθυρα παρερμηνείας. Οι συγχρονες επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η υγιής ψυχική ανάπτυξη των 
παιδιών επιβάλλει την φυσική παρουσία και των δυο γονέων στη ζωή του τουλάχιστον στο 35% του συνολικού 
τους χρόνου. Κι αυτό είναι το ελάχιστο! Το να μαγειρεύεις και να τρως μαζί με τα παιδιά σου είναι χρόνος 
επικοινωνίας. Το να τα διαβάζεις για το σχολείο και να είσαι παρών στην προσπάθεια μόρφωσής τους, ειναι 
χρόνος επικοινωνίας. Το να τα κάνεις μπάνιο και να τους φοράς τις πυτζάμες τους, είναι κι αυτό χρόνος 
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επικοινωνίας. Το να είσαι εκεί και να τα παρηγορείς τις νύχτες που ξυπνούν κλαίγοντας γιατι είδαν άσχημο όνειρο, 
είναι κι αυτό χρόνος επικοινωνίας, από τους πιο ουσιαστικούς. Το να τα πηγαίνεις και να τα παίρνεις από το 
σχολείο, δείχνοντας με τη φυσική σου παρουσία ότι υποστηρίζεις τις προσπάθειες κοινωνικοποίησης τους, είναι 
χρόνος επικοινωνίας. Δεν υπάρχει χρόνος που περνάει κάποιος με τα παιδιά του στον οποίο δεν περιλαμβάνεται 
επικοινωνία. Συνεπώς, η λέξη “επικοινωνίας” είναι περιττή και θα πρέπει να αφαιρεθεί, ώστε να έιναι αυτονόητο 
ότι περιλαμβάνεται η διαμονή κι η διανυκτέρευση του παιδιού με τον γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο. Όταν 
οι γονείς βρίσκονται στον ίδιο νομό ή τουλάχιστον σε απόσταση που το καθιστά εφικτό, είναι εντελώς παράλογο 
το να μην εφαρμόζεται! 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:46 | Ιφιγένεια Σκαλίδη Το να αναγκάζεις ένα παιδί να περνάει χρόνο με τον κακοποιητή 
του, από τον οποίο προσπαθεί εξαρχής να ξεφύγει με το διαζύγιο από τον άλλο του γονέα, ανεξαρτήτως φύλου, 
είναι κακούργημα. Κάθε περίπτωση διαζυγίου είναι ξεχωριστή. Γενικεύετε με τις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε 
και θα καταλήξει κάθε προσφυγή στην δικαιοσύνη να ναι μαρτύριο για τον αθώο της υπόθεσης: το ανήλικο τέκνο. 
Σας παρακαλώ πολύ μην προχωρήσετε με την εφαρμογή του. 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:39 | Dam  παιδι εχει δυο γονεις, οι οποιοι ειναι ισοι και εχουν τις ιδιες ακριβως υποχρεωσεις 
απεναντι του. Δεν νοειται οταν και οι δυο ειναι εν ζωη και ενδιαφερονται να ειναι στην καθημερινοτητα του να 
υπαρχει καθεστως αποκλειστικης επιμελειας η ο ορος «με τον γονεα που συνηθως διαμενει». Με αυτον τον ορο 
και μονο η αποκλειστικη επιμελεια απλα βαφτιζεται αλλιως και με μια φραση ολα τελικα θα μεινουν τα 
ιδια.Μιλανε πολλοι γονεις για παιδια βαλιτσες μπαλακια κλπ, ομως αυτο ειναι εντελως αστοχο, και ειναι γιατι η 
αποκλειστικη επιμελεια η ο μη ισος καταμερισμος χρονου και υποχρεωσεων γονεων ειναι τοσο βαθεια ριζομενος 
στο συστημα με ποσοστα που αγγιζουν το 98% στις αποφασεις των δικαστηριων, που γινεται μια υστατη 
προσπαθεια σημερα για να παραμεινει το γενικο αφηγημα και οι εγκληματικες πρακτικες δεκαετιων ως εχουν. 
Ομως αφου τα επιχειρηματα τελειωσαν, απλα πια φιλοσοφουμε ανακαλυπτοντας διαλογο εκει που δεν υπαρχει 
για να σπαταλιεται ο χρονος επιτηδες.Ξαφνικα σημερα στην διαβουλευση του υπουργου, οι μισοι γονεις εγιναν 
κακοποιητικοι και αδιαφοροι στο συνολο τους οπως διαβαζω στις τοποθετησεις, λες και ολοι αυτοι οι ανθρωποι 
δεν επιλεχτηκαν συνειδητα απο τους πρωην συντροφους τους, αλλα εγιναν ζευγαρι με κληρωση. Η αναληψη 
ευθυνων ειναι αρετη, να αναλαβουμε τις ευθυνες των επιλογων μας ολοι οι ενηλικες με οτι μαθηματα μας διδαξε 
η ζωη. Οι γενικως αφηρημενες εννοιες της «ασφαλειας» και του «συμφεροντος» τεκνου, αναφερονται πολυ 
βολικα τωρα στα λεγομενα και γραπτα των αγαπητων «φρουρων» της αποκλειστικης επιμελειας, μονο ομως γιατι 
το παιδι μενει στο 90% του χρονου του μαζι τους.Οι επιστημονες και οι μελετες διαφωνουν με αυτο το δηθεν 
αφηγημα. Αν αλλαξει καποιος την κατασταση αυτη και δωσει στον αλλο γονεα τετοια ποσοστα, τοτε σιγουρα ολοι 
αυτοι οι γονεις που μιλανε για βαλιτσες και μπαλακια και «ασφαλειες» θα αλλαζαν «στρατοπεδο» σε χρονο μηδεν. 
Η αληθεια ειναι οτι με το μοιρασμα χρονου, το λογικο επομενο ειναι και το μοιρασμα διατροφης, μειωση δηλαδη. 
Για αυτο γινεται και εγινε τετοιος πολεμος στον νεο νομο και για κανενα αλλο λογο. Ας σταματησει η υποκρισια. 
Συμφερον του παιδιου ειναι να μεγαλωνει και με τους δυο γονεις του αποδεδειγμενα πια. Οι γονεις με την 
αποκλειστικη επιμελεια ομως ειναι τοσο χωμενοι στην γυαλα του εγωισμου και της ανασφαλειας τους που το 50-
50 ειναι για αυτους μεγαλη ηττα, ενω για τους αλλους γονεις μεγαλη νικη. Φτασαμε λοιπον σαν κοινωνια εδω και 
πολλα χρονια πισω να κανιβαλιζομαστε χωρις ελεος για τις διατροφες και τον ελεγχο. Συγχαρητηρια. Και η ισοτητα 
εχει γινει καραμελα στον διαλογο, αλλα τελικα την θελουμε μονο εκει που συμφερει.Γονεας που θελει το υπαρχον 
καθεστως να μεινει το ιδιο η να αλλαξουν οι λεξεις αντι για την ουσια, θελει απλα την εξουσια της ολης καταστασης 
και τον πληρη ελεγχο της ροης του χρηματος. Τα παιδια μπαινουν τριτα στην ιεραρχια η και καθολου, παντως σε 
καθε περιπτωση οχι πρωτα.Επειδη εχουμε ζησει πολλα γιοφυρια της αρτας στην χωρα μας, και παρα πολλες φορες 
μενουν οι καλες προθεσεις χωρις εφαρμογη στην πραξη, καλο θα ειναι αφου αυτη η πορτα μετα απο σχεδον 
σαραντα χρονια ανοιξε, να γινει ενας νομος απολυτα ξεκαθαρος ως προς τις εννοιες και την εφαρμογη τους για 
την ισοτητα των γονεων και να μην μεινει μισανοιχτη με εδαφος πολλαπλων ερμηνειων και γκριζων ζωνων.Δεν 
ειναι πολιτισμος και ισοτητα δυο «ισοι» γονεις να πηγαινουν στα δικαστηρια και στις διαβουλευσεις για ψυλλου 
πηδημα, ο ενας με σφεντονες και ο αλλος με πυρηνικα. Δεν ειναι πολιτισμος και ισοτητα τα δικαστηρια να 
θεωρουνται απο τον ενα γονεα εδρα του στο «ματς» και χωρος σιγουρης επιβολης των επιλογων του, να 
πηγαινουν σε αυτα ολες τις διαφωνιες για να τις λυσουν εντος εδρας λοιπον και σε καθεστως πληρους ατιμωρισιας 
κιολας για προηγουμενες αποξενωτικες πρακτικες και μη εφαρμογης προηγουμενων αποφασεων. Γι αυτο ακριβως 
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χρειαζεται ο νομος να ειναι δημοκρατικος, συγχρονος και παιδοκεντρικος για να εξισωνει τους δυο γονεις στην 
πραξη, αλλα και αυστηρος για να τιμωρει τον κακοβουλο, γιατι η ατιμωρισια γεννα αλαζονεια και γινεται η 
Ευελπιδων δευτερο σπιτι μας.Για τα οικονομικα εχω την εξης προταση. Η διατροφη ειναι του τεκνου. Δεν ειναι 
κανενος αλλου. Μπορουν οι γονεις να ανοιξουν εναν τραπεζικο λογαριασμο του παιδιου, στον οποιο θα βαζουν 
καθε μηνα τα ποσα που τους αναλογουν αναλογα του γονεικου χρονου τους. Ποσα πραγματικα, οχι να θεωρειται 
ποσον στον υπολογισμο το 2021 οταν ενας γονεας παταει το κουμπι στο πλυντηριο για να πλυνει τα ρουχα η 
συσκευη και οχι ο ιδιος. Αν ειναι ετσι τοτε πρεπει να υπολογιζονται και στους δυο τα οικιακα και τα πατηματα 
κουμπιων συσκευων και οχι κατα το δοκουν. Αυτο ειναι σκεπτικο του 1980 και οχι του 2021, τοτε που πολλοι 
γονεις ηταν οντως στο σπιτι και καθολου εξω στην αγορα.Η καρτα του λογαριασμου θα ειναι εναλλαξ στον γονεα 
που θα εχει το παιδι μαζι, και ολα του τα εξοδα θα γινονται μεσω αυτης. Αυτο προυποθετει ομως γονεικο πλανο 
για ολα, που ο νομοθετης χρεαζεται να το εισαγαγει σαν απαραιτητο στο πλαισιο του νεου νομου, ετσι και οι δυο 
γονεις θα μπορουν να ελεγχουν την διαχειρηση, τα ακριβη ποσα και που αυτα διατιθενται, οπως ολοι κανουν στις 
υπολοιπες δραστηριοτητες της ζωης τους κανονικοτατα, καθεστως λοιπον που θα βοηθαει σε μελλοντικες 
διαβουλευσεις και στην ηρεμια μεταξυ τους, καθως θα ειναι ξεκαθαρα τα εξοδα και η πορεια τους στον χρονο, 
αρα θα σταματησουν και τα φαινομενα απαιτησεων εξωπραγματικων εξοδων τεκνου που βλεπει κανεις στα 
δικογραφα επειδη δεν υπαρχει κανενος ειδους ελεγχος και βαση αρχης. Δεν ειναι λογικο ουτε αληθες πχ η ενδυση 
του παιδιου στον γαμο να κοστιζει 80€ τον μηνα κατα μ.ο και στο διαζυγιο 400€. Ουτε υπαρχει λογικη οταν ο ενας 
γονεας υποχρεουται να δινει εν λευκω και ο αλλος να διαχειριζεται χωρις να δινει και λογαριασμο πουθενα και 
σε κανεναν σε μια μοιρασια πορων αδικη. Γιατι να θεωρειται οτι το ποσοστο κακης διαχειρησης οικονομικων 
στους γονεις με επιμελεια εναι 0%. Εναι παραλογισμος. Το διαζυγιο και η ζωη μετα αυτου εχει καταντησει φαρ 
ουεστ, καμια λογικη, καμια πειθαρχια, νομοι που αγνοουνται, διαδικασιες ξεπεταγματος, αποφασεις κοπυ πεηστ 
και κανενας τροπος προστασιας απο παγιδευσεις και κακοβουλες μεθοδευσεις.Εαν και οταν ο γονεικος χρονος, 
που και αυτος ενας ειναι ο οποιος στο διαζυγιο πια απλα μοιραζεται, και η ροη του χρηματος κατανεμηθουν 
δικαια, με ισοτητα γονεων, μαζι με αυστηρες ποινες μη τηρησης ορων η αποφασεων, τοτε επι της ουσιας οι γονεις 
θα μιλανε επι ισοις οροις και τοτε θα αποσυμφορηθουν και τα δικαστηρια σαν επακολουθο, γιατι ολοι οι 
εμπλεκομενοι θα καταλαβουν καποια στιγμη οτι ειναι γονεις, υπευθυνοι ενηλικες και οχι «θυματα» που 
χρειαζονται ειδικη προστασια, ιδιαιτερη βοηθεια, «επιδοματα» και προνομια καθε ειδους σε βαρος του αλλου 
γονεα.Τοτε και μονο τοτε αντι να σερνει ο ενας γονεας τον αλλο σε δικες επι δικων, σε δεκαοχτω χρονια θα γινονται 
δυο η τρια δικαστηρια και οχι εικοσι και τριαντα μεχρι τελεσιδικιας οπως τωρα, και το παιδι θα εχει δυο γονεις 
στην ζωη του ουσιαστικα. Και οταν κατακατσει και η σκονη των παθων και ισως και της εκδικησης μεσω του νομου 
που θα επιβαλλει πραγματικη ισοτητα, γιατι εμεις μονοι μας τελικα αποδειχθηκε οτι δεν μπορουμε, μπορει και οι 
γονεις να φτιαξουν μια τυπικη σχεση μεν σε υγιη πλαισια δε. Σιγουρα ομως δεν θα εχουν τριτο παγκοσμιο πολεμο 
καθε μερα να διαχειριζονται στην ζωη τους, επειδη ο ενας κραταει τον ρολο του γονεα και ολες τις αποφασεις και 
ο αλλος αναλαμβανει τον ρολο του επισκεπτη/πορτοφολι με το ζορι κιολας χωρις να το θελει, και σαν γονεας να 
ακυρωνεται με δικαστικη αποφαση. Τα παιδια μας μπαινουν στο δικαστηριο με δυο γονεις και βγαινουν με εναν. 
Απλα τριτοκοσμικο.Οταν υπαρχει το καθεστως για να «επιτρεψει» ο ενας γονεας στον αλλο να βλεπει το παιδι του 
η για να το βλεπει παραπανω απο τα ψιχουλα που του εχει δωσει το δικαστηριο να γινεται αυτο οικονομικη 
συναλλαγη και πεδιο παντως ειδους εκβιασμων και απαιτησεων τοτε κατι πολυ στραβο, αδικο και λαθος ισχυει 
και θελει αλλαγη αμεσα.Χρειαζεται σαν κοινωνια πια να διαχωρισουμε τους ορους δικαιωματα, υποχρεωσεις και 
προνομια. Κανενας γονεας δεν πρεπει να ειναι οικονομικος διαχειριστης εν κρυπτω, ο εχων την απολυτη δυναμη 
και εξουσια εναντι ολων των αλλων, και των παιδιων συμπεριλαμβανομενων, να αποφασιζει για τα παντα μονος 
του, δηλαδη δυναστης και μαλιστα υποστηριζομενος απο ενα νομικο πλαισιο παρωχημενο και κακοποιητικο για 
τους υπολοιπους. Μεχρι σημερα. Απο αυριο ομως χρειαζεται ο νομοθετης να ξεκαθαρισει μεχρι ανω τελειας τα 
νεοεισερχωμενα για να γινει τομη πραγματικη και οχι πασαλειμμα.Να γινουν λοιπον τωρα οι σωστες διορθωσεις 
στο νομοσχεδιο ετσι ωστε να ειναι ολοι καλα και για να βγει απο το διαζυγιο οτι ποιο υγιες και τιμιο χρειαζεται να 
βγει. Ολοι επικεντρωνονται στο καλο του παιδιου, ομως ξεχνανε οτι για να ειναι καλα το παιδι πρεπει να ειναι 
καλα και οι γονεις του.-Πιο γρηγορες διαδικασιες, ειναι αδιανοητο το 2021 με τεχνολογια στο ζενιθ, να 
τελεσιδικουν οι δικες σε πεντε και εξι χρονια. Τα οικογενειακα ειναι μετρημενα κουκια. Επαγγελματικη κατασταση, 
αποδοχες, ωραρια, αποσταση. Επρεπε να τελεσιδικουν σε μια εδομαδα.-Πρακτικα σε ολες τις βαθμιδες και στην 
διαβουλευση για το πληρες ιστορικο υποθεσης. Οτι εχει ειπωθει και προταθει η εχει απορριφθει να υπαρχει στην 
διαθεση του δικαστη, οσος χρονος και να περασει μεταξυ δικων.-Καταργηση μαρτυρων στο οικογενειακο. Οτι πιο 
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περιττο υπαρχει. Το παιδι ειναι δικο μου και θελω εγω να ακουστω, εκπροσωπω το παιδι μου κατα μια εννοια. 
Εγω ξερω ολες τις λεπτομερειες. Για να μπορει να κριθει και ο χαρακτηρας του καθε γονεα.-Αυστηροτερες ποινες 
στην γονεικη αποξενωση και στις ψευδεις κατηγοριες. Δεν γινεται να ειναι το προστιμο για τα τελη κυκλοφοριας 
και τις πινακιδες 10,000€ και 30,000€ σε υποτροπη και για αρνηση γονεικου χρονου, για αποξενωση, απειλες και 
εκβιασμους τιποτα.-Πινακες εξοδων τεκνου επισημοι απο το κρατος, οπως στην Ευρωπη.-Ισος χρονος, 
εναλλασσομενη κατοικια, ισοτητα παντου οχι οπου συμφερει μονο, και διατροφη λειτουργικη, οχι διατροφη συν 
μπονους αποζημιωσης αποτυχημενου γαμου μεσω αυτης.-Και κατι αρκετα πρωτοποριακο, εξεταση των γονεων 
απο ψυχολογο για διπολικη διαταραχη, οριακη μεταιχμιακη διαταραχη προσωπικοτητας BPD και NPD 
ναρκισσιστικη διαταραχη προσωπικοτητας. Αυτες ειναι διαταραχες οι οποιες δεν ειναι φανερες, μπορουν ομως 
να κανουν, και κανουν, τα παντα κολαση, απο διαβουλευσεις και απλες τηλεφωνικες επαφες, μεχρι τα παιδια 
ορκισμενους εχθρους εναντιον του ενος γονεα. Αν νομιζετε οτι αυτα στην Ελληνικη κοινωνια δεν υπαρχουν, τοτε 
καντε μια στατιστικη στην αυξηση επισκεψεων στους ψυχολογους και στους ψυχιατρους τα τελευταια χρονια. Θα 
ειχε αξια.-Στατιστικη υπηρεσια για τις παραμετρους των διαζυγιων, που θα δωσουν απαντησεις και λυσεις σε 
πολλα ερωτηματα και γεγονοτα τα οποια ειναι κρυμενα κατω απο το χαλι με δολο.Ας διαλεγουμε ολοι συντροφους 
σοφοτερα, δεν θα γινει αυτο ομως ποτε οταν ο νομος δινει στον εναν τα παντα, τον συμφερει οικονομικα 
αποδεδειγμενα, και στον αλλο τιποτα, γιατι αυτος που ευνοειται μπαινει στην λογικη του αν στραβωσει η υποθεση 
δεν πειραζει αφου οχι μονο δεν χανει τιποτα αλλα παιρνει τα παντα. Τα παιδια που προκυπτουν δεν φταινε 
πουθενα. Ενω δηλαδη απαιτειται να παραμεινουν οι μισοι γονεις στον παραδοσιακο ρολο τους, οι αλλοι μισοι για 
τους εαυτους τους διαλεγουν ρολους κατα το συμφερον τους. Δυναμικοι, ανεξαρτητοι και με καριερες πριν το 
παιδι, φτωχοι, αδικημενοι και κατατρεγμενοι μετα. Οξυμωρο. Ας αλλαξουμε το αφηγημα του να αφησουμε εναν 
πλανητη καλυτερο για τα παιδια μας στο να αφησουμε καλυτερα παιδια για τον πλανητη. Αλλωστε εμεις ειμαστε 
οι περαστικοι και οχι ο πλανητης, ας του αφησουμε λοιπον ισορροπημενα παιδια, μεγαλωμενα οπως προσταζει η 
φυση με αγαπη και παρουσια δυο γονεων και οχι οτι «προσταζουν» οι ατζεντες του καθενος μας και σε αυτο 
περιλαμβανω εκτος των δυο γονεων και ολους τους υπολοιπους και τις δικες τους ατζεντες η το μαζεμα τους απο 
την αρχικη τοποθετηση κ. Υπουργε.25 Μαρτίου 2021, 23:39 | ΓιάννηςΑυτά που ορίζει το κεφάλαιο αυτό του 
νομοσχεδίου είναι ανέφικτα, επικίνδυνα αφελή αν όχι σκόπιμα για να διαλύσει την καθημερινότητα παιδιών και 
χωρισμένων γονέων. Μη λαμβάνοντας καν υπόψιν ότι καμία αιτία διαζυγίου δεν είναι ίδια, υποχρεώνει τα δύο 
μέρη να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με πρόσχημα την ανατροφή του ή των παιδιών. Τοξικά άτομα που 
έχουν βαριά ψυχολογικά προβλήματα και ανωμαλίες και ΔΕΝ έχουν καταδικαστεί για τις περιπτώσεις που ορίζει 
ο νόμος, αφού ελάχιστες περιπτώσεις έχουν φτάσει στα δικαστήρια και να τελεσιδικήσουν, σε σχέση με τον 
αριθμό των διαζυγίων, θα έχουν με τις ευλογίες του κράτους που το διοικεί η ΝΔ, νόμιμα το δικαίωμα να κάνουν 
κόλαση την ζωή του/της πρώην συζύγου ενώ το ή τα παιδιά είναι πλήρως απροστάτευτα από τέτοιου είδους 
άτομα, τα οποία είναι ο κανόνας και οχι η εξαίρεση. Τέλος, μην υπολογίζοντας , τις ενστάσεις της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής , η κυβέρνηση δείχνει ότι στο θέμα αυτό άγεται και φέρεται από συντεχνία που 
έχει δημιουργηθεί. 
 
25 Μαρτίου 2021, 23:08 | Λεωνιδας Άρθρο 13Το Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία και των 
δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
(ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του 
Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως 
θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία.· Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.· Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.· Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
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περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13.  
 
25 Μαρτίου 2021, 23:45 | ΓΟΝΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού 
χρονου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσα.Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. 
Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό 
τουλάχιστον 1/3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας,Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί 
του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το 
συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
25 Μαρτίου 2021, 20:56 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛ. ΩΣ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΙΣΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ .ΑΥΤΟ 
ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΘΑ ΚΑΜΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 
25 Μαρτίου 2021, 20:09 | Δημος Καραογλου. Στο αρθρο αυτό δημιουργήται συγχηση με την φράση «Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
(1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας… Η λέξη «επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση μετά τη 
λέξη «συνολικού χρονου» και πρέπει να απαλειφθεί άμεσα.Πιθανον να είναι λαθος διατυπωση καθώς στην 
εκθεση το εννοεί αλλιώς ο νομοθέτης.Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. 
Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό 
τουλάχιστον 1/3. Με τη συγκεκριμενοποιηση του ανυσματος απο 1/2 εως 1/3 απο τον νομοθετη τονιζεται ο 
κανονας της κοινης επιμέλειας, χωρις να αποκλειονται φυσικά λιγοτερος ή μεγαλυτερος χρονος αλλά ως 
εξαιρεσεις αναλογα με την περιπτωση. Ο λιγοτερο του 1/3 χρονος όμως δεν ευνοεί για να χτιστεί σχεση γονέα-
τέκνου.ΠΡΟΤΕΙΝΩ : Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής:1.«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν 
από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με 
συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση 
ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο 
και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
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ενδοοικογενειακή βία κατά του τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.2. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το 
δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου.3. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.Οι περιπτώσεις 
που αφορούν την καθε μορφής και πηγής- ορατής και αορατης- βιας κατα του παιδιού ή μελών της οικογενειας 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι περιπτωσεις με ψευδείς κατηγορίες αλλά και οι περιπτωσεις πραγματικης 
ενδοοικογενιακής βίας είναι αιτίες που θα πρεπει να αξιολογουνται ανάλογα και να εχουν την βαρυτητα που 
αρμόζει στην καθε περιπτωση ξεχωριστά. Η μάστιγα των ψευδών κατηγοριών που μετα απο χρονια 
αποδυκνυονται ψευδείς με αποτελεσμα να εχει χαθεί ο χρόνος για το παιδί είναι επίσης φαινόμενο υπαρκτό που 
πρέπει να αντιμωπιστεί. Η λέξη αμετάκλητα αντιμετωπίζει αυτό ακριβώς το φαινόμενο τονιζοντας την αναγκη για 
αντιμετωπιση των πραγματικών φαινομενων βίας ανεξαρτητα φύλου. 
 
25 Μαρτίου 2021, 20:05 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ . Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως σκέφτεται η πολιτεία να 
αλλάξει το νόμο για το οικογένειακο δίκαιο και να μην εφαρμόζει απλώς σωστά το ήδη υπάρχον που δεν είναι 
καθόλου αναχρονιστικό ΑΝΤΙΘΕΤΑ το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική.συνεπιμέλεια που προωθείται θα μας 
γυρίσει πάλι πίσω πολλα χρόνια και γίνεται επικίνδυνο :-Θέτει κάθε παιδί ως αντικείμενο αντιδικίας 
παραβλέποντας τις επιθυμίες και τις ανάγκες του .Σε συγκρουσιακές σχέσεις γονέων το ΠΑΙΔΙ θα συνεχίσει να ζει 
σε αρρωστημένο περιβάλλον και δεν θα έχει την ψυχική ΗΡΕΜΙΑ που χρειάζεται.Ως δια μαγείας με την 
υποχρεωτική Συν επιμέλεια δεν θα λύσουν οι γονείς τις διαφορές τους,δεν θα αλλάξουν απόψεις, θα συνεχιστούν 
οι αντιπαραθέσεις.Ο γονέας που θα είναι οικονομικά αδύναμος δεν θα μπορεί να ανταπεξελθει και θα γίνεται 
υποχείριο του άλλου γονέα. Η πολιτεία θα πληρώνει για τα δικαστήρια που θα προκύπτουν τα οποία θα αυξηθούν 
και δεν θα μειωθουν;Η πολιτεία θα πληρώνει τους διαμεσολαβητες; -Αναφέρει ότι προωθεί την ισότητα των 
φυλών όταν επί της ουσίας δεν υπάρχει ισότητα γιατί οι γυναίκες ακόμη και τώρα εν έτη 2021 αν και ικανοτατες 
στερούνται ευκαιριών,παίρνουν κατώτερους μισθούς,προτιμούνται οι άντρες ακόμη σε κάποιες δουλειές και 
θέσεις,ζουν την σεξουαλική παρενόχληση πιο συχνά για να μην αναφέρω τους βιασμούς.-Εκθέτει τα παιδιά ή/και 
τον κακοποιημένο γονέα στη βία του κακοποιητή, αφού τους υποχρεώνει σε καθημερινή επαφή. Ο γονέας δεν θα 
μπορεί να υπερασπιστεί το ΠΑΙΔΙ του γιατί θα του δίνεται ο τίτλος του αποξενωτη και θα κατηγορείται για 
παραβίαση δικαστικής απόφασης με κίνδυνο να χάσει την γονική μέριμνα.Το παιδι μου ζει συνέχεια τον 
εκφοβισμο,την ψυχική και λεκτική βια από τον άλλο γονέα. Εχει γίνει ένα φοβισμένο ΠΑΙΔΙ με τις όποιες συνέπειες 
που θα τον ακολουθούν μια ζωή.Θα υπάρχει προστασια για αυτο;Εδώ και με καταδικαστική απόφαση ο 
κακοποιητικος γονέας θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας.Πως είναι αυτό το συμφέρον του παιδιού;-Σε χώρες που 
έχει εφαρμοστεί έχει καταγραφεί αύξηση των γυναικοκτονιών και των παιδοκτονιών.Η Γαλλία άλλαξε την 
υποχρεωτικοτητα ακριβώς για αυτούς τους λόγους.-Στις ψυχολογικές έρευνες που αναφέρουν ότι είναι καλύτερα 
για τα παιδιά η συν επιμέλεια αφορά οικογένειες που το επέλεξαν μόνες τους όχι υποχρεωτικά και βέβαια χώρες 
του εξωτερικού που έχουν άλλη νοοτροπία και κοινωνική πρόνοια από την Ελλάδα.Οι χώρες που στηρίζουν την 
συν επιμέλεια είναι λίγες και ακόμη και αυτές το αλλάζουν ΛΟΓΩ των προβλημάτων που αντιμετώπισαν.. Όταν 
γίνεται κάτι αναγκαστικά δεν φέρνει πότε θετικό αποτελεσμα και κυρίως στα παιδιά που είναι το ζητούμενο. Αυτό 
το νομοσχέδιο αναφέρεται δήθεν σε αυτά άλλα ασχολείται πιο πολύ με τις ανάγκες των πατερων και είναι κρίμα. 
Το παρόν νομοσχέδιο είναι προοδευτικό αρκεί να τηρείται εξ ολοκληρου-Λειτουργεί με ταξικούς όρους, αφού 
εξυπηρετεί το αίτημα οικονομικά εύρωστων «Ενεργών μπαμπάδων» για μη καταβολή της διατροφής. Όλο αυτό 
το διάστημα συγκεκριμένοι «κύριοι «μπαμπάδες βρίζουν και κατηγορούν όλες τις μητέρες για να δικαιολογηθεί η 
αλλαγή στο υπάρχον νομοσχέδιο .Ακόμη και πανό έχουν βάλει παντού σε γέφυρες και στάσεις λεωφορείων και η 
πολιτεία δεν κάνει τίποτα.Δεν έχω ακούσει πουθενά για τις περιπτώσεις που ο πατέρας «κυνηγαει»την μητέρα 
κάνοντας ΜΗΝΥΣΕΙΣ συνέχεια χωρίς πραγματικό λόγο μόνο και μόνο για στηρίξουν το αφήγημα τους και να 
στερήσουν την επιμέλεια από αυτές λες και το παιδί είναι έπαθλο.Εκκληση προς την Κυβέρνηση να μην το 
ψηφισει, θα γίνουν χιλιάδες άνθρωποι δυστυχισμένοι και κυρίως τα παιδιά μας! 
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25 Μαρτίου 2021, 20:10 | Γεωργια. Προστατεψτε τα παιδιά μας να έχουν ηρεμη και μόνιμη κατοικία δεν ειναι 
προς το συμφέρον του παιδιού η υποχρεωτική συνεπιμελεια οι γονείς θα τσακώνονται συνέχεια δεν φταίνε τα 
παιδιά να το ζούνε ολο αυτό είναι κρίμα για τα παιδιά . Δεν ειναι προς το συμφέρον του παιδιού να απορριφθεί 
το νομοσχεδιο. 
 
25 Μαρτίου 2021, 20:47 | Γεωργια. Οχι στην υποχρεωτικη συνεπιμελεια τίποτα το υποχρεωτικο για τα παιδιά μας 
με αυτό το νομοσχεδιο συνέχεια ο πατέρας του γιου μου με απειλεί κλαίει το παιδί μου οταν τον ακούει να με 
φωνάζει και το παιδι πρέπει να είναι ήρεμο να έχει μια μονινη κατοικια για την ασφάλεια του δεν θελει 2 γονείς 
να τσακώνονται κρίμα για τα παιδιά δεν ειναι προς το συμφέρον του παιδιού αυτό το νομοσχεδιο. 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:33 | Βασίλης Μαυρίδης. Πρέπει να ξεκκαθαριστεί ότι ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας του 
1/3 αναφέρεται σε διαμονή/διανυκτέρευση του τέκνου με τον γονέα και όχι απλά φυσική παρουσία που 
παραπέμπει στα άκρως αναχρονιστικά τρίωρα επικοινωνίας που δίδονται πολύ συχνά. Η βάση, η αρχή να είναι το 
1/ 2 εφόσον οι γονείς ζουν σε σχετικά κοντινή απόσταση. Οι γονείς δεν επικοινωνούν με τα παιδιά τους, τα 
ανατρέφουν! Η ισόχρονη παρουσία και η ενελλασσόμενη κατοικία, τα δύο λειτουργικά σπίτια είναι το ύψιστο 
συμφέρον του τέκνου. Επιβάλλεται να γίνει σαφές γραπτώς αυτό που ο Υπουργός επεξήγησε πολλάκις, δηλαδή 
κάθε γονιός θα έχει σίγουρα από 1/3 χρόνου με διανυκτερεύσεις κ το τρίτο 1/3 θα το διεκδικούν αμφότεροι μετά! 
Η ασύμμετρη συμμετοχή των γονέων στην καθημερινή/ βιωματική ανατροφή του παιδιού ή ο αποκλεισμός 
(σκόπιμος ή μη) του ενός (συνήθως του πατέρα) και, κυρίως, η εχθρική /συγκρουσιακή σχέση που συχνά 
αναπτύσσεται μεταξύ τους δημιουργεί «ρήγμα» στον ψυχισμό του παιδιού που όχι μόνο φτωχοποιεί σε πολλά 
επίπεδα (γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό) την λειτουργία του, αλλά, εν δυνάμει, συνιστά, σε συνδυασμό 
και με άλλους παράγοντες, ένα σοβαρό τραύμα (Britton, 2004· Morgan, 2005· Phares, 2013). Η ανατροφή των 
παιδιών και από τους δύο γονείς η οποία είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι έχει πολλαπλά θετικά 
αποτελέσματα, συγκεκριμένα (α) χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους (β) χαμηλότερη επιθετικότητα και 
κατάχρηση τοξικών ουσιών (γ) καλύτερη απόδοση στο σχολείο, (δ) καλύτερη σωματική υγεία, (ε) χαμηλότερα 
ποσοστά καπνίσματος και (στ) καλύτερες σχέσεις με γονείς και ανιόντες. Οι θετικές επιδράσεις της από κοινού 
άσκησης της επιμέλειας/κοινής ανατροφής με ίσο χρόνο αναφορικά με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, 
ισχύουν και για διαζύγια υψηλής σύγκρουσης high- conflict) με αντιδικία. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Όχι 
ΟΦΕΙΛΕΙ αλλά ΥΠΟΧΡΕΟΎΤΑΙ!!! Αν δεν το κάνει να υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις!!! 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:33 | Βίκτωρ Πρασουλίδης. Είναι αδιανόητο κάποιοι να αντιδρούν σε ένα νομοσχέδιο, που 
θα έπρεπε να φέρνει την ισότητα.Ένας σωστός νόμος εξασφαλίζει ίση αφετηρία σε οποιαδήποτε δικαστική 
διαμάχη. Ο άνθρωπος – οι γυναίκες – οι άνδρες αγωνίστηκαν για ίσα δικαιώματα στην αγορά εργασίας, στο 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε.Πως μπορεί λοιπόν ένας γονέας να εξηγήσει στο παιδί του γιατί έχει να το 
δει τρεις μήνες?Πως μπορεί ένας γονέας να απαντήσει στο παιδί του στο γιατί δε μπορούν να βλέπονται 
παραπάνω?Πως μπορεί ένας πατέρας ή μητέρα να προσφέρει τα ίδια με τον άλλο γονέα όταν βλέπει 1/10 το παιδί 
του αναλογικά? 
Πως μπορεί ένα κράτος δικαίου να δέχεται την ουσιαστική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός 
παιδιού, που ζει φυλακισμένο σε ένα σπίτι με ένα γονέα, που μισεί και αποξενώνει τον άλλο? Πως μπορεί ακόμα 
και ένας παράνομος δεσμός του ενός γονέα να ζει περισσότερο με ένα παιδί από έναν υπεύθυνο κι ενεργό 
βιολογικό γονέα?Ζούμε ανάλογα με τις ορέξεις του γονέα που ο νόμος του τα έχει παραχωρήσει όλα.Ανοίξτε τις 
φυλακές κι ελευθερώστε τα παιδιά μας, σας παρακαλώ! 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:46 | Ελίνα. Στη φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» η 
διατύπωση δεν είναι σωστή, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι εκτός από την επικοινωνία με φυσική παρουσία 
υπάρχει και η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου και συνεπώς να ισχυριστεί το εξής:επικοινωνία με 
φυσική παρουσία + τηλεφωνική/διαδικτυακή επικοινωνία = συνολικός χρόνος επικοινωνίας.Αυτό σημαίνει ότι αν 
π.χ. σε εβδομαδιαία βάση η τηλεφωνική/διαδικτυακή επικοινωνία είναι συνολικά 2 ώρες, αυτό το 2ωρο κάλλιστα 
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θα μπορούσε να αφαιρεθεί από το χρόνο επικοινωνίας με φυσική παρουσία.Άρα, οι διατυπώσεις των προτάσεων 
στο ν/σ πρέπει να είναι πιο προσεκτικές και πιο ακριβείς. 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:00 | Ειρήνη Μαυρίδου. Το άρθρο 13 να τεθεί ως εξής 5. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται 
τόσο η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η ΔΙΑΜΟΝΗ του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας 
με τον οποίο διαμένει το τέκνο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον 
άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου με ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, 
δύναται όμως να ΑΥΞΗΘΕΙ έως το 1 /2 του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας. Εφόσον οι γονείς κατοικούν σε κοντινή απόσταση, ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ στο ένα δεύτερο 1/2 του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας. Το όφελος του παιδιού είναι να έχει δύο λειτουργικές κατοικίες και δύο γονείς που θα το 
ανατρέφουν από κοινού ακόμη κι αν αυτοί έχουν αποφασίσει να χωρίσουν. Να οριστεί κατά νομικό τεκμήριο, ίσος 
χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ 
τους. 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:30 | Παρασκευή Δ. Κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα στους γονείς είτε είναι 
παντρεμένοι, είτε ζουν μαζί είτε όχι. Μόνο για κακή άσκηση της γονικής μέριμνα να μπορεί ο δικαστής ν’ αφαιρεί 
ένα γονιό από τη ζωή του παιδιού. Τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι η τελευταία κοινή κατοικία των γονέων 
μέσα στη οποία να διαμένει εξίσου στα σπίτια και των δύο γονέων. Αν πρέπει ο δικαστής να δώσει λιγότερο χρόνο 
σε ένα γονέα, αυτός να είναι το 35 % των διανυκτερεύσεων κατά τη σχολική χρονικά και το 50 % κατά τις σχολικές 
διακοπές. Να καταργηθούν όλες οι διακρίσεις για τα αναγνωρισμένα καθ’ οιονδήποτε τρόπο παιδιά εκτός γάμου, 
να προβλεφθούν κοινωνικοί μηχανισμοί προστασίας (ίσος χρόνος δικαιώματα και υποχρεώσεις και στους δύο 
γονείς, δικαστικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, Parenting Plans, «αντικειμενικές αξίες» διατροφής τέκνων, φιλική 
δικαιοσύνη, οικογενειακά δικαστήρια), οι νέες διατάξεις να ισχύσουν για όλα τα παιδιά της χώρας.Το δικαίωμα 
προσδιορισμού ή εντεύθεν μεταβολής του τόπου διαμονής του τέκνου, καίτοι ανήκει στο γονέα που ασκεί 
προσωρινά την επιμέλεια, θα πρέπει κάθε φορά να σταθμίζεται με τις ανωτέρω δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί 
να επιφέρει η διακοπή της επικοινωνίας με τον άλλο γονέα και να υποχωρεί έναντι αυτής, όταν η αναγκαιότητα 
της ενδεχόμενης προσωρινής ή διαρκούς αλλαγής του τόπου διαμονής ή τα πλεονεκτήματα που αυτή 
συνεπάγεται, δεν ανταποκρίνονται προς το πραγματικό συμφέρον του τέκνου. Τυχόν δε αδικαιολόγητη 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας συνιστά ενδεχομένως καταχρηστική άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:54 | Ευγενία Γ. Σας εκλιπαρώ να αποσύρετε αυτό το εγκληματικό νομοσχέδιο όσο είναι 
καιρός. Οι σολομώντειες λύσεις ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη και όχι στο 2021. Ακολουθείστε τις προτάσεις της 
Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας, αν επιθυμείτε μια ουσιαστική αλλαγή προς το συμφέρον των παιδιών. Το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι εν συνόλω μια επικίνδυνη γενίκευση που θέτει ως προτεραιότητα τα δικαιώματα 
/συμφέροντα ορισμένων πατεράδων και δευτερευοντως το συμφέρον του παιδιού και την ασφάλεια της μητέρας. 
Αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις ολέθριες συνέπειες? 
 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:25 | Ευγενία Γ. Σας εκλιπαρώ να αποσύρετε αυτό το εγκληματικό νομοσχέδιο όσο είναι 
καιρός. Οι σολομώντειες λύσεις ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη και όχι στο 2021. Ακολουθείστε τις προτάσεις της 
Ελληνικής Παιδοψυχιατριακής Εταιρείας, αν επιθυμείτε μια ουσιαστική αλλαγή προς το συμφέρον των παιδιών. 
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι εν συνόλω μια επικίνδυνη γενίκευση που θέτει ως προτεραιότητα τα 
δικαιώματα /συμφέροντα ορισμένων πατεράδων και δευτερευοντως το συμφέρον του παιδιού και την ασφάλεια 
της μητέρας. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις ολέθριες συνέπειες? 
 
25 Μαρτίου 2021, 18:16 | Λευτέρης Μηλιός Αν δεν υπάρχουν λόγοι που να το απαγορεύουν (αποδεδειγμένη 
ακαταλληλότητα), να μοιράζεται η διαμονή του τέκνου στα δύο και έτσι το παιδί να περνάει ίσο χρόνο με τον κάθε 
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γονιό και να μην αποξενώνεται από τον έναν, που συνήθως είναι ο πατέρας. Δεν πρέπει ο νόμος να βλέπει τον 
πατέρα μόνο ως τσέπη, αλλά να του δίνει το δικαίωμα να βλέπει το παιδί του όσο χρόνο το βλέπει και η μητέρα 
του. 
 
25 Μαρτίου 2021, 18:53 | Γιάννης Ζαχαρόπουλος .Χαιρετίζουμε την πρόθεση του Υπουργείου να νομοθετήσει 
ένα νόμο πιο δίκαιο για τους γονείς όταν αυτοί χωρίζουν. Είναι απαραίτητο για την ψυχική υγεία του παιδιού και 
υπάρχουν και τα πορίσματα των ειδικών που έχουν αποφανθεί υπερ της εναλλασσόμενης κατοικίας και του ίσου 
χρόνου και για τους δύο γονείς.Υπάρχουν όμως πολύ σημαντικές παραλείψεις τις οποίες το Υπουργείο θα πρέπει 
να λάβει υπόψιν.Δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται ο «γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο». Οι δύο γονείς θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Το παιδί θα πρέπει να έχει 2 κατοικίες αυτές των γονέων του. Να έχει 2 
δωμάτια και η παραλαβη και η παράδοση του παιδiού να γίνεται στο σχολείο χωρίς να χρειάζεται οι 2 γονείς να 
έρθουν σε επαφή αν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα τους.Επίσης είναι απαράδεκτο να μην προβλέπονται τιμωρίες 
για όποιον γονέα παίρνει το παιδί μακριά απο τον τόπο που ζούσαν και οι 2 γονείς πριν χωρίσουν. Κατι το οποίο 
γίνεται κατα κόρον με τον παλιό νόμο.Η κοινωνία είναι έτοιμη. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι γενναίες και 
δεσμευτικές. Το συμφέρον και το καλό του παιδιού δεν μπορεί να επαφίεται στο κατά ποσο ο γονέας που το εχει 
περισσότερο αφηνει τον αλλο γονεα να συμμετασχει και αυτος στη ζωη του.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ! 
 
25 Μαρτίου 2021, 18:22 | Ελενη Χατζηιωαννίδου. Ονομάζομαι Ελένη και είμαι μητέρα ενός παιδιού 8 ετών. Έχω 
χωρίσει με τον σύζυγο εδώ και 4 χρόνια και μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα πως το να ανατρέφεται ένα 
παιδί και απο τους δύο γονείς του είναι ότι καλύτερο. Το παιδί μου είναι αγόρι και προσπαθούμε και οι 2 να έχει 
ο μικρός τις καλύτερες σχέσεις με το παιδί. Το παιδί μένει κυρίως μαζί μου λόγω του επαγγέλματος του συζύγου 
αλλά κοιμάται στο σπίτι του 2 με 3 φορές την εβδομάδα ανάλογα.Ακολουθούμε ένα πρόγραμμα αλλά το 
μεταβάλλουμε ανάλογα τις ανάγκες μας αλλά και του τι θέλει το παιδί. Πολλές φορές μπορεί να βρεθούμε και οι 
3 μαζί για φαγητό και αυτό βοηθά και το παιδί στο να είναι πιο ήρεμο και να νοιωθει επι του πρακτέου την αγάπη 
μας.Είναι πολύ σημαντικό να περάσει αυτό το νομοσχέδιο και να υπάρχει ισότητα μεταξύ των γονέων σε θέματα 
που αφορούν το μεγάλωμα του παιδιού. Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν θα πρέπει να ισχύει είναι 
όταν ο ένας γονέας είναι κακοποιητικός και προς τη μητέρα αλλά και προς το παιδι αλλα εκεί νομίζω πως 
εμπλέκονται τα ποινικά δικαστήρια. Δεν μπορει ο νομος για τη Συνεπιμέλεια να ειναι πάνω απο το νόμο της 
κακοποίησης.Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων που ενδιαφέρονται για τα παιδια τους 
 
25 Μαρτίου 2021, 17:23 | Βαγγέλης Τζανής. Οι γονείς δεν επικοινωνούν με τα παιδιά τους.Τα ανατρέφουν.Άρα 
απο αυτό και μόνο πρέπει το ελάχιστο ποσοστό επικοινωνίας να είναι 50% με τον κάθε γονέα.Πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι η Γονική Αποξένωση θα πρέπει να τιμωρείται ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ και με βαριές ποινές.Το ίδιο και οι 
ψευδείς κατηγορίες. Θα πρέπει και αυτές να συνιστούν κακή άσκηση γονικής μέριμνας και να αφαιρείται η 
μέριμνα απο τον γονέα που διαβάλλει, τρομοκρατεί και κακοποιεί ψυχολογικά το παιδί. 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:45 | Χρήστος Μασσαράς Το άρθρο που αναφέρεται στο 1/3 είναι πολύ σύνθετο χωρίς να 
χρειάζεται.Απλά θα πρέπει να αναφέρει ότι το 1/3 είναι ο ελάχιστος χρόνος του συνολικού χρονου του παιδιού 
που μπορεί να περνά ως διαμονή στην οικία του τον γονέα με τον οποία δε διαμένει 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:41 | Ant. Στο άρθρο 13 η παράγραφος :“Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.”θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:“Αποκλεισμός ή 
περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους ιδίως όταν ο δικαιούχος του 
δικαιώματος γονέας διαπράττει τα εγκλήματα της ενδοοικογενειακής βίας οιασδήποτε μορφής και εντάσεως ή τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Για την 
απόδειξη των εγκλημάτων αυτών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων ισχύουν όλα τα αποδεικτικά μέσα του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκειμένου να εκδοθούν οι αναγκαίες, για την ασφάλεια του ανηλίκου, δικαστικές 
αποφάσεις προσωρινών διαταγών, ασφαλιστικών μέτρων και τακτικής διαδικασίας. Η πρόοδος της ποινικής 
δίωξης είναι ανεξάρτητη και δεν εμποδίζεται από τις προηγούμενες διαδικασίες των πολιτικών δικαστηρίων.”.Εάν 
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δεν διαμορφωθεί το χωρίο αυτό σύμφωνα με την προτεινόμενη διόρθωση μπορεί να αχρηστευθούν όλοι οι 
θεσμοί παιδικής προστασίας οι οποίοι σήμερα χωρίς την ύπαρξη αμετάκλητης ποινικής απόφασης παρεμβαίνουν, 
απομακρύνοντας με εισαγγελική εντολή τα παιδιά από τους κακοποιητές τους, με ένα απλό τηλεφώνημα ακόμη 
και των ίδιων των παιδιών.Η ίδια επίσης προσαρμογή ως προς τα αποδεικτικά μέσα απαιτείται και στο άρθρο 14. 
 
25 Μαρτίου 2021, 16:58 | Δημήτριος Πολίτης. Προτείνω τη συγκεκριμένη διατύπωση:Ο χρόνος επικοινωνίας του 
τέκνου με διαμονή στην οικία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται κατ ελάχιστο στο ένα τρίτο (1/3) 
του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.Αλοίμονο αν υπάρχει το περιθώριο να 
συνεχίσουν τα αναχρονιστικά τρίωρα επικοινωνίας γονέα-τέκνου που πληγώνουν βαθύτατα τις αθώες παιδικές 
ψυχές. 
 
25 Μαρτίου 2021, 15:19 | ΠΑΡΗΣ ΜΠΙΤΑΚΟΣ. Είμαι πατέρας και διαζευγμένος.Μέχρι τώρα,αν η μάνα δεν ήθελε 
να δώσει το παιδί στο μπαμπά η του βαζε λόγια ,το παιδί δεν πήγαινε στο μπαμπά του.Αυτο πρέπει να αλλάξει. 
Όμως , θέλει μεγάλη προσοχή να προστατευτούν παιδιά από ακατάλληλο τυχόν γονέα . Κάθε υπόθεση να 
εξετάζεται μοναδικά. 
 
25 Μαρτίου 2021, 15:22 | Βασιλική Καραφυλλιά. Ο χρόνος επικοινωνίας με τον γονέα που δε διαμένει το τέκνο 
θα πρέπει να αφορά χρόνο διαμονής στην οικία του άλλου γονέα και να τεκμαίρεται κατά το ελάχιστο στο 1/3. 
Επίσης θα πρέπει να θεωρείται δικαίωμα του παιδιού και του γονέα καθώς και υποχρέωση του γονέα.Το «του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας» θα πρέπει να γίνει του «συνολικού χρόνου». 
 
25 Μαρτίου 2021, 13:55 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΘΗΝΩΝ -ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Αθήνας. Η φράση «Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
(1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά 
τη λέξη «συνολικού χρονου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσα.Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι 
λιγότερο από αυτό. Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε 
υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3,ωστε να εξασφαλιζεται η σχεση γονέα -τεκνου και μετα τυχον διαζυγιο 
αλλα και αν προστατευεται η παιδική ηλικία ως οφειλει η πολιτεία.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως 
εξής:«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το 
δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία 
περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου 
με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να 
αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του 
τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και 
τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής 
φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου.Τα σχετικά με την επικοινωνία 
καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.(ΕΑΝ οι γονεις δεν επιθυμουν να συναντηθουν (για 
όποιους εκατερωθεν) λογους) μπορουν να μην συναντηθούν ποτέ. Υπαρχουν διαφοροι τροποι που μπορεί αυτό 
να γίνει και εαν είναι τόσο απαραιτητο. Ενας απλός τρόπος είναι να εχουν ενα ξεκάθαρο πρόγραμμα και 
λεπτομερέστατο πρόγραμμα ανατροφής στο οποίο δεν θα συναντιωνται μεταξυ τους ποτε. Το παιδί όμως δεν 
μπορεί να μην εχει δύο γονείς.) 
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25 Μαρτίου 2021, 12:24 | Γιώργος Β. «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, μετον 
οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας»!!! Το εδάφιο αυτό είναι 
αντικρουόμενο με την βούληση του νομοθέτη περί κοινής και εξίσου άσκησης της γονικής μέριμνας και πρέπει 
οπωσδήποτε να διορθωθεί. Επίσης ο όρος «γονέας με τον οποίο συνήθως διαμένει το τέκνο» είναι ατυχής και 
αποτελεί ρατσιστική διάκριση κατά του άλλου γονέα. Η προτεινόμενη ορθή διατύπωση είναι η εξής: Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον κάθε γονέα οφείλει να είναι το ένα δεύτερο (1/2) του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερο από το ένα τρίτο 
(1/3). Βλέπε σχετικά ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης.Τι σημαίνει «δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου»; Πρόκειται για απαράδεκτο νομικισμό που έχει παρεισφρύσει αντίθετα στη βούληση 
του νομοθέτη και δίνει τη δυνατότητα στον «γονέα που με τον οποίο συνήθως διαμένει το τέκνο» να τον 
επικαλεστεί προσχηματικά για να εμποδίσει την επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα και να τους 
αποξενώσει αποφεύγοντας κάθε νομική συνέπεια. Πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί. Η ρύθμιση της 
επικοινωνίας καλύπτεται απόλυτα από τα εξής εδάφια: «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους κτλ. κτλ.» και από «Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν 
την επικοινωνία του τέκνου κτλ. κτλ». 
 
25 Μαρτίου 2021, 11:16 | Αναμούρογλου Μαρία ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ Ο ΟΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ο ΓΟΝΕΑΣ 
ΔΕΝ ΕΠΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΤΟΥ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΕΊ, ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ 
ΓΟΝΕΑ. 
Επικοινωνία, μπορεί να υπάρχει μόνο σε περιπτώσεις που έχει αφαιρεθεί , από τον έναν γονέα, για κάποιο λόγο, 
η επιμέλεια ή όπου συντρέχουν άλλοι λόγοι π.χ. διαφορετικός τόπο διαμονής κλπ και τότε.Προτείνουμε 
αλλαγές:Παράγραφο 1. να αφαιρεθεί η φράση : «.. ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος χρόνος επικοινωνίας 
για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης και εφόσον σε κάθε περίπττωση δεν διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου. «, επειδή εδώ ο νομοθέτης με τις αόριστες και γενικές έννοιες ́ ’συνθήκες διαβίωσης» 
και »καθημερινότητα», επί της ουσίας αφαιρεί χρόνο από τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, ενώ το νόμιμο 
είναι να ΡΥΘΜΙΣΕΙ τον χρόνο έτσι ώστε να μην χαθεί χρόνος από τον ίδιο, καταπατώντας παράλληλα και το 
δικαίωμα του παιδιού σε φροντίδα από τους δύο γονείς.Στην ίδια παράγραφο (1) να αφαιρεθεί η φράση » 
ενδοοικογενειακή βία» και να αντικατασταθεί με τη φράση βία προς τον τέκνο, επειδή η φράση 
«ενδοοικογενειακή βία, περιλαμβάνει ακόμη και εξύβριση σε συγγενείς δευτέρου βαθμού του γονέα με 
αποτέλεσμα να χάνει κάποιος την επικοινωνία με το παιδί του, επειδή λόγου χάρη αποκάλεσε την πεθερά 
«ηλίθια» ή την πρώην σύζυγο ……κλπ. Σύμφωνα όμως πάντα και με την Οδηγία της Ευρώπης κακοποιητικός 
θεωρείται ο γονέας που κακοποιεί το παιδί και μόνο αυτό. Δεν επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα.Παράγραφος 
3. Να αφαιρεθεί η φράση «κακή ή καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος», επειδή είναι μία πολύ αόριστη έννοια, 
ενώ κατά ομολογία δικαστών και δικηγόρων δεν δύναται (η συγκεκριμένη έννοια), να αφορά επικοινωνία. Άλλως, 
ο νομοθέτης να διευκρινίσει ποια θεωρεί » κακή ή καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος¨, έτσι ώστε να μην 
αφήνει στην ευχέρεια ενός δικαστή να ερμηνεύει και να αποφασίζει κατά τη κρίση του. 
 
25 Μαρτίου 2021, 10:24 | Αναστάσιος Γιαμουρίδης. Το Άρθρο 13 επιχειρεί να διασφαλίσει τη φυσική παρουσία 
και των δύο γονιών στη ζωή του παιδιού τους, όπως άλλωστε προτάσσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
(ενδεικτικά, βλ. τις σχετικές εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του 
Συλλόγου των Ελλήνων Ψυχολόγων, του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων κτλ.). Ως εκ τούτου κρίνεται ως 
θετικό και απαραίτητο. Ωστόσο, το Άρθρο χωλαίνει στα παρακάτω σημεία.Λόγω της ασάφειας του 
διεκδικούμενου χρόνο (βλ. παράγραφο 1, «τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». 
Θα έπρεπε να αναφέρεται σε συνολικό χρόνο του παιδιού εν γένει.Λόγω της ασάφεια των εξαιρέσεων που θα 
δικαιολογούσαν απόκλιση από το ιδανικό της ισόχρονης ανατροφής (βλ. παράγραφο 1, «εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου). Θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξειδικευτεί, έστω 
ενδεικτικά, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πράξουν τα κατάλληλα.Επειδή συνεπάγεται διαφορετικό βάρος 
απόδειξης μεταξύ των δύο γονέων, ήτοι ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει πρέπει να αποδείξει γιατί ο 
αιτούμενος χρόνος πάνω από το 1/3 είναι προς όφελος του παιδιού. Αντιθέτως, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει 
να είναι σε οποιοδήποτε από τους δύο γονείς αιτείται χρόνο άνω του 1/2 (π.χ. αν ζητούν τα 2/3 με συνεπακόλουθο 
περιορισμό του άλλου γονέα στο 1/3) καθώς αυτό το αίτημα είναι που αποκλίνει από τις εισηγήσεις των ειδικών 
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περί ισόχρονης ανατροφής αλλά και τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών.Πρόταση 
αλλαγής της παραγράφου 1 του Άρθρου 13:«Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και 
την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν 
διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου του τέκνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για 
λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
25 Μαρτίου 2021, 08:56 | ΖΩΗ. Το νομοσχέδιο αναφεροντας οτι οι γονείς δεν εχουν το δικαίωμα να εμποδιζουν 
την επικοινωνία του τεκνου με τριτους, αφηνει ανοιχτη κκερκοπορτα σε συγγενεις και παρεες των γονιων που σε 
καποιες περιπτωσεις μπορεί να ειναι παιδοφιλοι, κακοποιητες (λεκτικα και σωματικα), αλκοολοικοι κλπ να εχουν 
δικαιώματα πανω στα μικρά παιδιά και ο ετερος γονεας να μην μπορεί να προστατεψει το τεκνο, γιατί αυτα δεν 
γίνονται δημοσιως αλλα εν κρυπτω και δεν αποδεικνυονται ευκολα, ενω την ίδια στιγμή θα υποχρεουται να μην 
εμποδίζει την επικοινωνία του τεκνου με τους παιδοφιλους κλπ… Η κακοποίηση δεν θα αποδεικνυεται ενω η 
παρεμποδιση θα αποδεικνυεται και ο γονιος θα έχει συνεπειες. Αυτη η διάταξη μπορεί εν δυναμει να αποτελέσει 
και έκθεση ανηλικου σε κινδυνο. Ο στενος πυρηνας είναι παιδι-γονεις. 
 
25 Μαρτίου 2021, 01:26 | ΛΕΜ Τεράστια προβλήματα θα προκύψουν με τη συνεπιμέλεια στη ζωή και στην 
ψυχολογία των παιδιών αλλά και των γονέων.Κατ’ επέκταση και στην κοινωνία. Αναφέρεστε συνεχώς στο 
συμφέρον του παιδιού. Για ποιο συμφέρον μιλάτε όταν το παιδί είναι αναγκασμένο να είναι σε επικοινωνία με 
έναν γονέα που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί;;; 
 
24 Μαρτίου 2021, 23:53 | ΚΙΚΗ Όταν οι γονείς ενός τέκνου αποφαζίζουν ότι η επικοινωνία με τους ανιοντες ή 
τρίτους από το οικογενειακό περιβάλλον ειναι βλαπτική μπορει το δικαστήριο να τους υποχρεώσει σε αυτήν την 
επικοινωνία.Υπάρχει περίπτωση το δικαστήριο να γνωρίζει καλύτερα από τους γονείς ποιες συναναστροφές είναι 
καλύτερες για το παιδί τους.Θα παραδίδουν το παιδί τους σε κάποιον που προφανώς δεν έχουν και δεν θέλουν 
να έχουν καμία σχεση.Το μεγαλύτερο ποσοστό άσεμνων-βίαιων περιστατικών σε μικρα παιδιά προέρχεται απο το 
οικογενειακό περιβαλλόν σύμφωνα με έρευνες.Θα παραβρίσκονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις(πάρτυ 
συμμαθητών τους,σχολικές εκδηλώσεις κτλ),δραστηριότητες με Τρίτους και όχι με τους γονείς τους για να εχει 
επικοινωνία με τους παππούδες-θείους που δεν εγκρίνουν οι γονείς του.Αυτό είναι προς συμφέρον του 
παιδιού.Αν φυγει της αντιληψης ενός 80χρονου το παιδί και έχει κάποιο ατύχημα.Μπορεί ένας ηλικιωμένος να 
προσέχει ένα ανήλικο τέκνο βρεφικής ή και μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς την συνεχή παρουσία του γονέα.Δλδ σε 
μια οικογένεια μπορεί να παρέμβει το δικαστήριο και να τους επιβάλλει με δικαστική αποφαση με ποιους θα 
συναναστρέφεται το παιδί τους.Αυτό θεωρώ οτί πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ όταν οι γονείς παρουσιάζουν ψυχικά ή 
άλλα παρόμοια προβλήματα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού τους 
 
24 Μαρτίου 2021, 21:46 | ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΑΜΑΔΕΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ . ΟΙ 
ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΜΑΔΕΣ!! ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ . 
 
24 Μαρτίου 2021, 20:43 | ΚΑΛΛΙΑ. Οι τριτοι που αποκτουν ξαφνικά τοσα δικαιώματα εναντι των παιδιών, ποιοι 
είναι; Συγγενείς παιδοφιλοι, εφημερες παρεες που πίνουν ευκαιριακα καφεδες με τους γονείς και μετα απο 
μερικούς μηνες μπορεί να μην υπάρχουν, ερωμενες κ ερωμενοι; Αυτοι οι τριτοι που μπορεί να ειναι κακοποιητες, 
ψυχολογικα και σωματικα, μπορουν πλέον να αλωνιζουν στο ονομα του συμφέροντος του τεκνου, καλυπτομενοι 
απο το νόμο περισσότερο καο απο τους γονείς, αφού εχουν μονο δικαιώματα. Η χαρα του παιδεραστη και του 
ψυχοπαθη. Δεν χρειάζεται να εισαι νομικος για να καταλάβεις τη σκοπιμοτητα…24 Μαρτίου 2021, 19:44 | 
Κωνσταντίνος R«Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
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λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.»Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής 
«Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το 
δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία 
περιλαμβάνεται τόσο η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η ΔΙΑΜΟΝΗ του τέκνου στην οικία 
του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου 
με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να 
ΑΥΞΗΘΕΙ εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.ΝΑ 
προστεθεί ο όρος «κατ’ ελάχιστον» στο τεκμήριο του 1/3 και να μην δύναται να υπάρξει χρόνος διανυκτερεύσεων 
στον χρόνο λιγότερος από αυτόν.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ την επικοινωνία του τέκνου 
με τους ανώτερους ΑΝΙΟΝΤΕΣ και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν 
το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με ΤΡΙΤΟΥΣ που έχουν αναπτύξει μαζί του 
κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε 
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:57 | ΟΣΤΓ Ποια είναι η βάση υπολογισμού για το 1/3 του συνολικού χρόνου, ετήσια, μηνιαία, 
εβδομαδιαία, ημερήσια??? Ποιος χρόνος λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος ή ο πραγματικός??? Θα αφαιρείται ο 
χρόνος ξεκούρασης του παιδιού, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων??? Εφόσον η 
επικοινωνία με το παιδί ορίζεται ως δικαίωμα και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, πως 
μπορεί ο γονέας αυτός να ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας?? Γιατί ο γονέας αυτός, που συνήθως είναι ο 
πατέρας, δεν έχει συνέπειες ενώ ο άλλος γονέας, η μητέρα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας όταν δεν προάγει την επικοινωνία σε καθημερινή βάση?Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί ή να περιοριστεί 
το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού 
όταν θα πρέπει να επικοινωνεί με τον κακοποιητή 8-10 χρόνια, όσο δηλαδή απαιτείται για να καταστεί μια 
απόφαση αμετάκλητη??? Γιατί ο νομοθέτης ζητά την απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου 
Πάγου??? Δεν του αρκεί η κρίση των Δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ή δεν την εμπιστεύεται?Το 
ισχύον δίκαιο δίνει τη δυνατότητα στους ανιόντες του τέκνου (παππούδες, γιαγιάδες) να ζητήσουν αυτοτελώς από 
το Δικαστήριο τη ρύθμιση της επικοινωνίας τους με το παιδί, εάν θεωρούν ότι ο άλλος γονέας (όχι το παιδί τους 
δηλ) παρεμποδίζει την επικοινωνία τους με το εγγόνι τους. Με την προτεινόμενη διάταξη το δικαίωμα των 
ανιόντων στην ουσία μεταβάλλεται αυθαίρετα σε υποχρέωση των γονέων, που απειλούνται μάλιστα και με 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας όπως προβλέπει το προτεινόμενο άρθρο 1532ΑΚ. 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:39 | Θεμιστοκλης Φακιτσας Ειμαι γονιός, είμαι μπαμπας που ζει για τα παιδια του και πριν 
το διαζυγιο ζουσα και για την γυναίκα μου. Τα έφερε έτσι η ζωή κ χωρίσαμε. Χωρισα όμωςαπο τη μαμα, ηιατι να 
χωρίσω κ απ τα παιδια; γιατι μέχρι σήμερα τα δικαστηρια παίρνουν ένα κατηγορητηριο κατά του μπαμπα κ τα 
δίνουν όλα στη μαμα που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑΒΤΑ ΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΤΝ μπαμπαμ ; γιατι αυτές οι 
μαμαδες (δεν είναι όλες ετσι) να μένουν ατοιμωρητες για το κακο που κάνουν στα παιδια μας; γιατι τα παιδια να 
στερούνται την αγάπη του πατερα; 
 
24 Μαρτίου 2021, 19:24 | Σταυρος. Γιατι πατε να κανετε μεσοβεζικες δουλειες?Μην αφηνετε ερμηνειες. Πρεπει 
να ειναι ελαχιστο 1/3 του συνολικου χρονου, με διανυκτερευση. Μην μετραμε ωρες και σιγουρα να σταματησουν 
τα ΤΡΑΓΙΚΑ 3ΩΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΕΛΕΟΣ – ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 2021 
 
24 Μαρτίου 2021, 17:44 | Ant Γιατί δεν υιοθετήθηκαν οι απόψεις, του πλέον αρμόδιου επιστημονικού οργάνου 
που είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», όπως διατυπώθηκαν εγγράφως προς τον κ. Ι. 
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Τέντε τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου με το 
6/2021 έγγραφό της;;; 
 
24 Μαρτίου 2021, 16:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ – ΠΙΕΡΡΟΣ. Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με 
έναν από τους δυο γονείς, δηλαδή στην περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί συνεπιμέλεια και κατ’ αποτέλεσμα 
ούτε εναλλασσόμενη κατοικία, ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας του έτερου γονέα με φυσική του παρουσία θα 
πρέπει να οριστεί ρητά εκ του νόμου στο ½ του συνολικού χρόνου επικοινωνίας και σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον 1/3 του συνολικού χρόνου και όχι λιγότερο από αυτό, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που 
αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται 
η καθημερινότητα του τέκνου.Δεν αρκεί δηλαδή το μαχητό τεκμήριο του 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, 
πρέπει να γίνει σαφής πρόβλεψη και αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό τουλάχιστον 1/3.Περαιτέρω, με βάση την 
κατά τα προαναφερθέντα κατανομή του χρόνου επικοινωνίας, θα πρέπει να γίνει σαφής μνεία στη διατροφή του 
ή των τέκνων αναλογικά μειούμενο καθώς πλέον το κόστος διαβίωσης θα είναι σημαντικά μοιρασμένο κατ’ 
ουσίαν. 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:46 | Αρτεμις Μασσαλή . Το άρθρο πρέπει να κάνει ξεκάθαρο ότι ο ελάχιστονς χρόνος 
επικοινωνίας του 1/3 αναφέρεται σε διαμονή/διανυκτέρευση του τέκνου με τον γονέα και όχι απλά φυσική 
παρουσία που παραπέμπει στα άκρως αναχρονιστικά τρίωρα επικοινωνίας που δίδονται πολύ συχνά. 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:17 | ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΠΕΡΡΑΚΗΣ  Κακός νόμος, λαθεμένος. ΔΕ νοείται καθιέρωση χρόνου. Όσο 
επιθυμεί ο ένας εκ των δύο γονιών και μόνο. Υπάρχουν περιπτώσεις ο ένας εκ των δύο γονιών να μην παίρνει ούτε 
τηλέφωνο (καθημερινά ή κάθε βδομάδα) το παιδί. Με ποιο νόμο και ποια αρχή θα υποχρεώσετε έναν αδιάφορο 
ή μη ένθερμο γονέα να παίρνει το παιδί; Καταλαβαίνετε με το ζόρι παντρειά δε γίνεται (διαζύγια), με το ζόρι γέννα 
δε γίνεται (αμβλώσεις). Σοβαρευτείτε. Κάνετε κακό στο παιδί. Ειδικά σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, δεν 
πέφτει λόγος σε καμία δικαστική ή νομοθετική αρχή. 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:23 | Κουλις. ΑΡΘΡΟ:»Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»Δηλαδή… αν κάποιος σκοτώσει κάποιον μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα 
ανάμεσα μας και να επικοινωνεί με την οικογένεια του θύματος μέχρι να καταδικαστεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ; Τι ζούμε! 
 
24 Μαρτίου 2021, 15:53 | Ντολ. Τι δουλειά έχει το νομοσχέδιο να ρυθμίζει τις σχέσεις του παιδιού με τους 
ανιόντες δηλαδή πεθερικά και θείους; Μήπως δεν ξέρετε ότι οι κακοποιητές στο 90% των περιπτώσεων βρίσκονται 
στο άμεσο περιβάλλον του παιδιού; Από που προκύπτει ότι συμφέρον του παιδιού είναι η επικοινωνία του με 
τους ανιόντες; Τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις του παιδιού τις ρυθμίζουν οι γονείς και κανένας άλλος, 
αυτοί γνωρίζουν καλύτερα ποιοι μπορούν να βρίσκονται στον κύκλο επαφών του παιδιού και με ποιους είναι 
ωφέλιμο να επικοινωνεί το παιδί. Δεν μπορεί ένας νόμος να ρυθμίζει σχέσεις με ανιόντες μόνο έπειτα από 
χωρισμό των γονέων, αυτό συνιστά ευθεία παραβίαση του δικαιώματος των γονέων να αναθρέψουν το παιδί τους 
όπως αυτοί κρίνουν ως κατάλληλο. 
 
24 Μαρτίου 2021, 14:43 | Θεόφιλος Γιαννακίδης. Πιο κάτω σημειώθηκε από νέο γονέα Α ο παρακάτω όρος 
«ΠΗΡΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΙ ΕΦΥΓΑ» Αυτά αντιμετωπίζει ο γονέας Β και θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει με το 
νομοσχέδιο που έρχεται αν δεν βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις. Αν δε θεωρείται αυτό κουλτούρα Γονεϊκής 
αποξένωσης τι θεωρείται; Ισόχρονη επικοινωνία και εναλλασόμενη κατοικία για τη ψυχούλα των παιδιών 
 
24 Μαρτίου 2021, 14:24 | Κωνσταντίνος Κοντουβάλης Οι γονείς δεν επικοινωνούν με τα παιδιά τους. Τα 
ανατρέφουν ! Άρα απο αυτό και μόνο πρέπει το ελάχιστο ποσοστό επικοινωνίας να είναι 50% με τον κάθε 
γονέα.Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Γονική Αποξένωση (η οπως αλλιώς θέλετε πείτε το) θα πρέπει να τιμωρείται 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ και με βαριές ποινές. Το ίδιο και οι ψευδείς κατηγορίες. θα πρέπει και αυτές να συνιστούν κακή 
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άσκηση γονικής μέριμνας και να αφαιρείται η μέριμνα απο τον γονέα που διαβάλλει, τρομοκρατεί και κακοποιεί 
ψυχολογικά το παιδί. 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:04 | nikos7. Θα πρέπει να υπάρχει ο ο όρος ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας που θα είναι το 
1/3 του συνολικού χρόνου εννοείται με διαμονή αν και το πιο σωστό είναι ο ίσος χρόνος και με τους δύο 
γονείς.Μην αδικεέιται τον ένα γονέα. 
 
24 Μαρτίου 2021, 13:13 | Σωκράτης. «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να 
προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας»«Οφείλει»??? ¨οχι υποχρεούται??? Αν δεν το κάνει τι γίνεται??ΟΡΙΣΤΕ επιτελους τι εννοειτε 
με το ένα τριτο του χρονου! Περιλαμβανονται διακοπες?? Ναι Όχι ? Μινιμουμ διανυκτερευσεων μεσα στο 
μηνα??Παλι δικες επί δικων!!!Μα Γιατι??Πατε να κανετε κατι καλο και θα τα κανετε χειροτερα! 
 
24 Μαρτίου 2021, 12:29 | Μαρία Λιανού. Κύριε υπουργέ το συγκεκριμένο άρθρο χρήζει αμεσης διορθωσης κ 
επεξηγησης αφου υπαρχουν κ θα υπαρξουν στο μελλον πολλες παρερμηνιες κ διαμάχες για το μαχητο τεκμηριο 
του 1/3 χρονου επικοινωνιας.Αμεσα πριν την ψηφιση του απαιτειται να γινει σαφες γραπτως αυτο που επεξηγειτε 
κ προασπιζεστε σε ολες τις συνεντευξεις σας οτι δηλαδη καθε γονιος θα εχει σιγουρα απο 1/3 χρονου με 
διανυκτερευσεις κ το τριτο 1/3 θα το διεκδικουν αμφότεροι μετα.Ελπιζουμε σε αμεση αναδιατυπωση του εδαφιου 
για να ειναι ξεκαθαρο σε ολους οπως κ εσεις εχετε πει πολλακις. 
 
24 Μαρτίου 2021, 10:45 | Ευαγγελία. Σύμφωνα με Έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Σουηδίας για την Υγεία 
και την Ευημερία για το 2004, το διάταγμα κοινής επιμέλειας παιδιού είναι πολύ πιο απαιτητική διευθέτηση για 
τους γονείς, από ότι είναι η άσκηση του γονικού ρόλου, στην «πυρηνική οικογένεια». Σουηδοί γονείς ανέφεραν 
ότι, η συγκεκριμένη διευθέτηση απαιτεί, συνεχώς, την ανάγκη για επικοινωνία με τον άλλο γονιό, σε ότι αφορά 
την κατ’ οίκον εργασία, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, τα προβλήματα με φίλους και το σχολείο. Αναφέρεται 
ότι, ακόμα και οι πιο υπεύθυνοι γονείς, οι οποίοι διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις μετά το χωρισμό τους, 
παραδέχονται ότι υπήρξαν στιγμές που δοκιμάστηκαν, τόσο η υπομονή, όσο και οι δεξιότητες συνεργασίας τους 
(A. Newnham. (2011). Shared Residence: lessons from Sweden. Child & Family Law Quarterly. σελ. 251-267). Kάθε 
φορά που υπάρχει αίτημα για κοινή επιμέλεια παιδιού ενώπιον του Δικαστηρίου, θα πρέπει να τυγχάνει εξέτασης 
από ειδικό, ο οποίος να εισηγείται τον τύπο του προγράμματος που ανταποκρίνεται καλύτερα, στις 
εξατομικευμένες αναπτυξιακές και συναισθηματικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα 
που πιθανόν να ενδείκνυται για ένα παιδί 18 μηνών, κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών του, που αφορούν, μεταξύ 
άλλων, την ικανοποίηση των αναγκών του για ασφάλεια, συνοχή και σταθερές σχέσεις με τα αντικείμενα γύρω 
του, είναι διαφορετικό από αυτό που ίσως θα ήταν πιο κατάλληλο για ένα παιδί των 6 ετών. Επίσης, διαφορετικό 
πρόγραμμα θα έχει ένα παιδί του οποίου οι γονείς συνεργάζονται και άλλο ενός του οποίου οι γονείς βρίσκονται 
σε σύγκρουση.Η βιβλιογραφία και η έρευνα, διχάζεται σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου 
μέτρου, όταν επιβάλλεται από το Δικαστήριο, σε περιπτώσεις ισχυρής αντιδικίας και διαμάχης μεταξύ των γονιών. 
Είναι για το λόγο αυτό, που σε κάποιες χώρες, βάσει νόμου, δεν εγκρίνεται η έκδοση τέτοιου διατάγματος, εάν οι 
γονείς δεν συμφωνούν μεταξύ τους (πχ. Νορβηγία, Ισπανία) [βλ. Council of Europe Family Policy Database. Social 
Policy and Family Law: Marriage, Divorce and Parenthood. http://www.coe.int/familypolicy).Συγκεκριμένα, η 
βιβλιογραφία αναφέρεται στον κίνδυνο, τα Δικαστήρια να αντιμετωπίσουν την αντιδικία των γονιών με υπέρμετρη 
αισιοδοξία, θεωρώντας ότι η χρήση ενός τέτοιου διατάγματος, θα επιλύσει τις όποιες διαφορές, αμβλύνοντας τη 
συγκρουσιακή τους σχέση. Σύμφωνα με την Έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου για την Υγεία και Ευημερία της 
Σουηδίας για το 2004, αρχικά το διάταγμα αυτό, θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 
εκπαίδευσης των γονιών, ούτως ώστε να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Στην πράξη, όμως, το αποτέλεσμα 
έδειξε ότι η καλή άσκηση του γονικού ρόλου ήταν αντιστρόφως ανάλογη με τη χρήση διαταγμάτων κοινής 
επιμέλειας παιδιού. Και αυτό, γιατί το εν λόγω διάταγμα, είναι νομικό και όχι ψυχολογικό εργαλείο μιας νομικής 
και όχι ψυχολογικής προσέγγισης.Στην ίδια Έκθεση αναφέρεται, επίσης, ότι, σε περιπτώσεις όπου εκφράζονται 
κατηγορίες από τον ένα γονιό εναντίον του άλλου για χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ψυχιατρικές διαταραχές, 
ενδοοικογενειακή βία και παιδική κακοποίηση, και δεν τεκμηριώνονται στο Δικαστήριο, αντιμετωπίζονται από 
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αυτό ως λιγότερο σημαντικές, έχοντας την αισιοδοξία ότι το διάταγμα κοινής επιμέλειας, θα λύσει τα μεταξύ τους 
προβλήματα. Στην πραγματικότητα, όμως, μια τέτοια απόφαση, εκθέτει τα παιδιά σε σοβαρούς κινδύνους. 
Παρότι, παιδιά που ερωτήθηκαν για τους σκοπούς της εν λόγω Έκθεσης, ήταν στην πλειοψηφία τους 
ευχαριστημένα με το διάταγμα κοινής επιμέλειας, αυτά που δεν ήταν, αισθάνονταν παγιδευμένα εν μέσω της 
συνεχιζόμενης διαμάχης των γονιών τους και βρίσκονταν σε κακή συναισθηματική κατάσταση, θεωρώντας ότι η 
απόφαση αυτή ικανοποιούσε μόνο τις επιθυμίες των γονιών τους.17. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όταν τα 
παιδιά βρίσκονται στη μέση της διαμάχης των γονιών τους, είτε κατά τη διάρκεια του γάμου τους είτε μετά το 
διαζύγιο, είναι δυνατόν να αναπτύξουν συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα. Είναι γεγονός ότι, 
πολλά παιδιά των οποίων οι γονείς τσακώνονται συνεχώς, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, δεν τα ενοχλεί το 
διαζύγιο, εάν αυτό σημαίνει ότι θα έχουν ηρεμία στη ζωή τους και την ευκαιρία να αγαπούν τους γονείς τους, 
χωρίς να αισθάνονται ενοχές (loyalty conflicts). Σε περίπτωση, όμως, που η διαμάχη των γονιών μετά το διαζύγιο 
χειροτερέψει, τα παιδιά αναπτύσσουν ανασφάλειες, γίνονται ευάλωτα, αισθάνονται ενοχές (loyalty conflicts) και 
φόβο να αγαπούν και τους δύο τους γονείς ή να εκφράζουν την αγάπη τους για τον ένα γονιό στην παρουσία του 
άλλου γονιού.18. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πιθανόν να αποστασιοποιηθούν από τον ένα γονιό, καθώς 
αισθάνονται ότι αδυνατούν να διαχειριστούν το άγχος που τους δημιουργεί η πιο πάνω κατάσταση. Επιπλέον, 
μπορεί να τείνουν να επιρρίπτουν ευθύνες στον εαυτό τους για τη συγκρουσιακή σχέση των γονιών τους ή πιθανόν 
να αναγκάζονται να παίρνουν το μέρος του ενός γονιού και να τον υπερασπίζονται, κατά τη διάρκεια τσακωμών, 
με κίνδυνο τη δημιουργία «ψυχολογικής διάσπασης» («psychological splitting»), δηλαδή, την καταστροφική 
«εμπέδωση», μέσα τους, ότι, όντως, ο ένας ο γονιός είναι ο «κακός» και ο άλλος είναι ο «καλός».Η σημερινή 
βιβλιογραφία, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της ενεργού εμπλοκής και των δύο γονιών στη ζωή των παιδιών, 
στις περιπτώσεις όπου οι πρώτοι βρίσκονται σε έντονη διαμάχη μεταξύ τους, συστήνει την χρήση δύο εργαλείων, 
προκειμένου να εκδίδονται διατάγματα, που να ενθαρρύνουν την από κοινού άσκηση γονικών καθηκόντων. Αυτά 
αφορούν την συμμετοχή των γονιών σε εκπαιδευτικά προγράμματα «αποδέσμευσης» (disengagement 
programmes) και τη χρήση διαταγμάτων παράλληλης άσκησης γονικών καθηκόντων (Parallel Parenting).Το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι απαγορευτικό ως προς την δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων κοινής επιμέλειας. 
Γιατί ν’ αλλάξει οριζόντια και να μην προβλεφθούν θεσμοί και μηχανισμοί για την κατά το δυνατό καλύτερης 
αξιολόγηση κάθε περίπτωσης; 
 
24 Μαρτίου 2021, 10:18 | Λευτέρης Χατζηγεωργίου . To 1/3 θα πρέπει να είναι ελάχιστος χρόνος με τον ένα γονέα 
και να αφορά τη διαμονή στην οικία αυτού (overnight) και φυσικα να συνιστά υποχρέωση του κάθε 
γονέα.Προτείνω την εξής διατύπωση:«¨….Ο ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με διαμονή στην οικιά του, 
τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου του τέκνου….. 
 
24 Μαρτίου 2021, 09:28 | ΣΟΦΙΑ . Σε ένα θέμα που ταλαιπωρεί τον σύγχρονο κόσμο , έρχεστε με αυτό το 
νομοσχέδιο να επιβάλλετε μια (πρακτικά ανεφάρμοστη) Σολομώντεια λύση, η οποία έχει χαρακτηριστικά 
ρομποτικού αυτοματισμού , ισοπεδώνοντας τους ανθρώπους και μετατρέποντας τους σε άβουλα αντικείμενα.Σε 
ένα παντρεμένο ζευγάρι με παιδιά , που αγαπιούνται ,δεν υπάρχει η έννοια του βιβλίου εσόδων-εξόδων στην 
καθημερινότητά του . Η μέριμνα προς τα παιδιά διαμορφώνεται ανάλογα με τις δυνατότητες, την φύση και την 
αυτοδιάθεση του καθενός , λαμβάνοντας υπ’όψιν τα τεράστια εμπόδια του κόσμου όπου ζούμε.Αν αυτό το 
νομοσχέδιο ήταν εφιαλτικό για ένα παντρεμένο ζευγάρι , πόσω μάλλον για ένα διαζευγμένο.Ισότητα δεν σημαίνει 
ίση ποσότητα . Με αυτήν την λογική θα έπρεπε να έχουμε ίσο αριθμό αντρών και γυναικών στον πλανήτη , κι 
όποιος περισσέυει να του παίρνουμε το κεφάλι .Δεν μπορούμε να χωρίσουμε ένα παιδί στα δύο και να το 
διαλύσουμε , ούτε να επιβαρύνουμε περαιτέρω τις ζωές των χωρισμένων γονέων . Πάταξη του κακού και της 
δυστυχιάς δεν μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε όμως με σωστές κινήσεις να το περιορίσουμε.Η σωστή κίνηση 
για τα χωρισμένα ζευγάρια είναι να μελετάται από τους αρμόδιους δικαστές ξεχωριστά η κάθε περίπτωση , 
έχοντας στον νου ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι άνθρωποι που έχουν δικαίωμα στο να ορίζουν και οι ίδιοι(εκτός 
άλλων) τη ζωή τους.Σταματήστε το παράλογο νομοσχέδιο . Είναι τόσο μη ανθρώπινο. 
 
24 Μαρτίου 2021, 08:05 | Ε.Σ. Επιπλέον, είναι φανερό, πως με την κατανομή αυτή του χρόνου στο τέλος θα 
καταλήξει ο ένας γονέας να περνά με το παιδί του τις καθημερινές με όλες τις υποχρεώσεις που ακολουθούν και 
τις δικές του και του παιδιού, με την μεγάλη πιθανότητα να χάσουν την ευκαιρία να περάσουν μαζί ποιοτικό χρόνο 
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και ο άλλος γονέας θα περνά με το παιδί του τα Σαββατοκύριακα τις γιορτές κτλ. Άδικο το λιγότερο και για το παιδί 
και για τον έναν εκ των δυο γονέων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 08:40 | Ε.Σ. Η συνεπιμελεια εφαρμόζεται μόνο σε 10 πολιτείες των ΗΠΑ και στην νότια Γαλλία 
πειραματικά. Όχι σε όλο τον κόσμο εκτός της Ελλάδος όπως έχει ειπωθει πολλάκις.ο νομοσχέδιο αυτό στην πράξη 
θα είναι καταστροφικό για την ψυχολογία και την ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού, το οποίο θα γίνει δυστυχώς 
ένα βαλιτσάκι του οποίου η βούληση δεν θα εισακούγεται.Δεν θα έχει ένα σταθερό μέρος να ζει μα θα 
πηγαίνω/έρχεται ανάμεσα ίσως και σε δυο σπίτια και δυο ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν εχθρικη διάθεση 
ανάμεσα τους.Εδω έχω μια ερωτηση: Εάν ο ένας από τους δυο γονείς πρέπει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων 
να αλλάξει τόπο διαμονής και να εγκατασταθεί σε άλλη πόλη/νομο κτλ, πως θα γίνεται το παιδί να ταξιδεύει? Θα 
πηγαίνει και σε δυο σχολεία? Και σε δυο φροντιστήρια κτλ? Εάν ο πατέρας πρεπει να αλλάξει πόλη ώστε να βρει 
μια καλύτερη εργασία, τι θα σημαίνει αυτό? Εάν η μητέρα μετά το διαζύγιο για οικονομικούς λόγους η επειδή για 
παράδειγμα θα χρειάζεται κάποιον που θα προσέχει το παιδί της όσο αυτή θα δουλεύει, θελήσει να γυρίσει στο 
πατρικό της, το οποίο θα βρίσκεται σε άλλη περιοχή η πόλη, πως θα μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος στην πράξη? 
Θα πρέπει η μητέρα να μείνει στην πόλη όπου ζει και ο πρώην σύζυγος και να υποστεί τις συνέπειες? Η θα γίνει 
το παιδί βαλιτσάκι?Εάν ένας από τους δυο γονείς, πχ ο πατέρας λόγω εργασίας, δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο 
για να περασει με επίβλεψη το παιδί μαζί του, που θα πηγαίνει το παιδί?Υπάρχει κάποια πρόβλεψη?Διότι στην 
νότια Γαλλία όπου εφαρμόζεται πειραματικά η. συνεπιμελεια έφτιαξαν παιδικά χωριά.Ευχομαι να μην είναι αυτή 
η κατάληξη.Η ενδοοικογενειακή βία, η οποία έχει ήδη με την κρίση του κορονοϊού χειροτερέψει και η οποία είναι 
τις περισσότερες φορές δύσκολο να αποδειχθεί, θα εκτοξευθεί. Και δυστυχώς τα θύματα θα είναι αναγκασμένα 
να την υπομένουν. Αμερητοι επιστήμονες, παιδοψυχολόγοι έχουν αποφανθεί επι του θέματος και έχουν δηλώσει 
πως αυτού του είδους η συνεπιμελεια θα είναι καταστροφική για τον ψυχισμό του παιδιού. Η κυβέρνηση όμως 
επιλέγει να έχει ως παράδειγμα της για τον νόμο της συνεπιμελειας έναν κύριο, ο οποίος έχει δηλώσει πως οι 
γυναίκες κακώς καταγγέλουν ενδοοικογενειακή βία προς αυτές η τα παιδιά τους και πως δεν υπάρχει βιασμός σε 
έναν γάμο/ μια οικογένεια.Τέλος τα δικαστήρια θα γεμίσουν από αντιδίκους για το παραμικρό όσον αφορά την 
ζωή του παιδιού. 
 
24 Μαρτίου 2021, 07:17 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΙΘΑΜΙΤΣΗ ΑΡΘΡΟ 1520 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.Δεν νοείται 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ γονέα/τέκνου. Ο γονέας ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ, παρά ανατρέφει και το φροντίζει. Ο 
δε διαχωρισμός ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, αυτομάτως αναιρεί το άρθρο ….περί ισότητας γονέων και 
δικαιώματος παιδού να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς.Το άρθρο 1520 θα έπρεπε να μιλάει για ΙΣΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ.Τουλάχιστον, και στην περίπτωση που αυτό δεν τροποποιηθεί, και σύμφωνα 
πάντα με την Οδηγία της Ευρώπης, αναγκαίο θεωρείται να διορθωθούν τα εξής:Παρ. 1: ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΦΡΑΣΗ: 
«……. ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες 
διαβίωσης και εφόσον δεν διαταράσσεται η καθημερινότητά του». Εάν διατηρηθεί έτσι όπως είναι, τότε σίγουρα 
ο δικαστής θα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά: Να αποφασίζει σύμφωνα με την πάγια Νομολογία. Ο Δικαστής 
οφείλει να ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΌΧΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ.Να ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ η ΑΟΡΙΣΤΗ φράση » ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ’ σε ΒΙΑ 
ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΚΝΟ. ΚΑΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΚΑΚΌΣ ΠΑΤΕΡΑΣ. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
έχουμε πάλι τις εκατέρωθεν (των γονέων), μηνύσεις για εξύβριση ή απειλή προς τους ίδιους ή προς τους ανιόντες, 
για εύλογους λόγους.Παρ.3. Να αφαιρεθεί η φράση: » κακή ή καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος» ως μία 
πολύ ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΝΝΟΙΑ, καθ’ ομολογία δικηγόρων και δικαστών.Ο Νομοθέτης οφείλει να νομοθετήσει με σαφείς 
ορισμούς, ώστε να προφυλάξει τον πολίτη, από αυθαιρεσίες δικαστών και ερμηνείες κατά την κρίση τους, 
λαμβάνοντας υπόψη το κακό προηγούμενο των 38 χρόνων. 
 
24 Μαρτίου 2021, 06:07 | Α. ΛΥΤΡΑ. Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και έτσι πρέπει να κρίνεται , όπως κρίνεται 
μέχρι σήμερα. Είμαι μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες και δεν είμαι η μόνη, γνωρίζετε τι σημαίνει μαμά παιδιού 
με ειδικές ανάγκες ή γνωρίζετε για το σταθερό περιβάλλον ,σταθερό πρόγραμμμα ή αγωγή που πρέπει να 
παίρνουν τα παιδιά αυτά? Εάν ένα παιδί πρέπει να έχει αγάπη , ασφάλεια και σταθερότητα για την ολόπλευρη 
σωματική και ψυχική του ανάπτυξη, τα δικά μας παιδιά επιβάλλεται να έχουν σταθερότητα, αγάπη και ασφάλεια. 
Γνωρίζετε τις καθημερινές δυσκολίες και τις καθημερινές συνεδρίες με ειδικούς ( λογοθεραπεία, εργοθεραπεία 
και παιδοψυχολόγο ) για μία ήρεμη και όσο πιο φυσιολογική ζωή γίνεται. Όταν περάσαμε πρώτη φορά από τα 
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ΚΕΠΑ , ο πρώην σύζυγος είπε στην επιτροπή ´Η κυρία έχει την επιμέλεια όμως την γονική μέριμνα την έχουμε από 
κοινού κι εγώ δεν επιθυμώ να περάσει το παιδί μου από επιτροπή ´ Ευτυχώς δεν τον άκουσαν. Δεν έχει αποδεχτεί 
την καταστασή. Δεν γνωρίζω πότε θα την αποδεχτεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις κ. Υπουργέ, τι θα γίνει? Θα πρέπει 
να τρέχουμε στα δικαστήρια για το εάν θα κάνει το παιδί τις συνεδρίες του ή στο σχολείο εάν θα δεχτεί την βοήθεια 
ή όχι του ειδικού παιδαγωγού? Σας παρακαλώ πολύ σκεφτείτε πολύ σοβαρά όλα αυτά . Φυσικά και τα 
Σαββατοκύριακα θα πάει στον πατέρα της όμως μην μου ζητάτε να περάσω άλλη μία σειρά δικαστηρίων για να 
αποδείξω ότι στη δική μου περίπτωση αυτό θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμιο για το ίδιο μου το παιδί. Οι καθημερινές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια μαμά παιδιού με ειδικές ανάγκες είναι τεράστιες, και φυσικά θα ήθελα βοήθεια 
στα καθημερινά ΟΜΩΣ εάν γνώριζα ότι όντως θα πήγαινε καθημερινά το παιδί στις συνεδρίες , θα συνεργάζονταν 
με τον ειδικό παιδαγωγό και θα υπήρχε συνεννόηση και όχι με το παραμικρό να απειλεί με μηνύση, όπως έτυχε 
επειδή μία καθημερινή δεν μίλησε στο τηλέφωνο με το παιδί επειδή αποκοιμήθηκε στο αυτοκίνητο και δεν ήθελα 
να την ξυπνήσω . 
 
24 Μαρτίου 2021, 02:19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . Κάθε περίπτωση χωρισμένης οικογένειας είναι ξεχωριστή με 
διαφορετικές ιδιαιτερότητες η κάθε μια. Για το λόγο αυτό πρέπει το δικαστικό σώμα να ελέγχει και να κρίνει κατά 
περίπτωση και όχι οριζόντια. 
Θεωρώ ότι ο νόμος αυτός θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε γονείς και παιδιά 
και γι αυτό δεν πρέπει να ψηφιστεί. 
 
24 Μαρτίου 2021, 02:04 | Φακιτσα Θεοδωρα. ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΛΗΜΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΥΤΟ .ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΛΙΓΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΑ.ΠΗΡΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΙ ΕΦΥΓΑ.ΚΡΥΒΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.ΓΟΝΙΟΣ ΓΙΝΕΣΑΙ ….ΔΟΞΑΖΩ ΚΙ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΗΣΟΥΝ…ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΝΟΜΟΙ 
ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ..Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΙ. 
 
24 Μαρτίου 2021, 00:10 | Χ.Χρυσόπουλος. Το συμφέρον του τέκνου πρωτίστως εξυπηρετείται από την ισόχρονη 
φυσικήπαρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του. Η ρύθμιση οφείλει να ισχύει καθολικά 
και υπέρ του τέκνου που γεννήθηκε εκτός γάμου.24 Μαρτίου 2021, 00:21 | Λ ΓΙΩΤΑΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΕΣ !ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ !ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ !!….ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ 
ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ !!!! 
ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ, ΠΟΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΣΕΙ ?? 
….ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΚΑΝ !!ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ !ΜΗ «ΔΈΣΕΤΕ» ΟΥΤΕ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ! 
 
24 Μαρτίου 2021, 00:53 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ. Πρόταση πρόσθεσης στο τέλος της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1520:Όταν δεν υφίσταται οι παραπάνω εξαιρετικά σοβαροί λόγοι και εφόσον οι γονείς κατοικούν στο ίδιο 
γεωγραφικό διαμέρισμα και σε κοντινή απόσταση, ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας.Σας 
ευχαριστώ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 23:48 | Κωνσταντίνος Σφακιανάκης. Εμμονική επιμονή σε αυτόν το νόμο που θα διαλύσει 
ολοκληρωτικά τον θεσμό της οικογένειας αλλά και τα ίδια τα παιδιά.Η ΝΔ καταστρέφει όχι μόνο τον εαυτό της 
αλλά και την ίδια την Ελλάδα. 
 
23 Μαρτίου 2021, 23:44 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΤΖΕΛΟΣ. 1.Να γίνει κανόνας η ισόχρονη άσκηση της γονικής μέριμνας από 
τους γονείς, με εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες αμφοτέρων2.Οι στενότεροι δεσμοί του τέκνου με 
ένα γονέα, εφόσον επιτεύχθηκαν με μεθόδους αποξένωσης και παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, να μη δίδουν 
σ’ αυτόν την αποκλειστική επιμέλεια3.Να διασφαλισθεί το τεκμήριο 1/3 χρόνου επικοινωνίας γονέα – τέκνου, με 
αποκλεισμό των εξαιρέσεων «κακής και καταχρηστικής» άσκησης της (εφόσον δεν διασαφηνισθούν πλήρως ως 
έννοιες) και των «συνθηκών διαβίωσης και καθημερινότητας» του τέκνου.  
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23 Μαρτίου 2021, 23:33 | Ε.Ν. Στο όνομα της ισότητας βλέπω πολλοί πατεράδες το ρίχνουν ότι έχουν δικαίωμα 
να βλέπουν με ίσο χρόνο το παιδί τους, στα λόγια πολύ απλό,… δεν αντιλέγω να το δουν αν το θέλουν τόσο πολύ 
και μπορούν,… αν και ήδη με τον υπάρχοντα νόμο μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους νομικά, εφόσον 
πιστεύουν πως πραγματικά αδικούνται…οπότε δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα ιδίως όταν το ζεύγος χωρίζει 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και γενικά τα διακρίνει η μεταξύ τους συνεννόηση!Γιατί μέχρι τώρα όμως αυτοί που 
φωνάζουν ότι αδικούνται δεν το κατάφεραν;…μήπως δεν βρέθηκαν ικανοί και να πληρούν τις προϋποθέσεις; 
μήπως δεν τους ενημέρωσε κανείς για το πως μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους;…εν πάση περιπτώσει 
μιας και αναφέρουν την ισότητα, θα υπενθυμίσω ότι 1ον άλλο ισότητα και άλλο ομοιότητα είμαστε ίσοι στα 
δικαιώματα αλλα όχι όμοιοι, η μάνα κυοφορεί στα σπλάχνα της το παιδί με κίνδυνο της ζωής της και μόλις 
γεννιέται το παιδί, ενστικτωδώς την μυρωδιά της μάνας του αποζητάει για την επιβίωσή του και αυτό ισχύει 
τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια της ζωής του όλοι το ξέρουμε αυτό ακόμη και οι ίδιοι…2ον στον εργασιακό 
τομέα μπορεί να έχουμε (φαινομενικά) ίσες ευκαιρίες αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι στις περισσότερες θέσεις 
βρίσκονται άντρες ακριβώς για αυτήν την ανόμοιότητα της φύσης που έχουμε…κακά τα ψέμματα η γυναίκα 
καλείται να παρευρίσκεται εκ φύσεως ιδίως τον πρώτο καιρό κοντά στο παιδί της με αποτέλεσμα πολλές φορές 
και να χάνει την εργασία της!3ον πόσοι πατεράδες λόγω της δικής τους εργασίας και τρόπου ζωής τους, λείπουν 
απ’το σπίτι και δεν μπορούν να παρευρίσκονται κοντά στο παιδί τους τόσο όσο η μητέρα;…Ας μην κρυβόμαστε 
είναι και από τις πιο συνηθισμένες αιτίες διαζυγίου…τί θα γίνεται τότε θα το πηγαίνει στην γιαγιά του;…μα το 
πρόβλημα είναι ότι δεν το βλέπει…έτσι δεν είναι;4ον φανταστείτε στην περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας η 
οποία έχει σημειώσει δραματική αύξηση τον τελευταίο καιρό λόγω πανδημίας και επίσης ας μην κρυβόμαστε η 
πλειοψηφία είναι περιπτώσεις βίας ανδρών κατά των γυναικών τους αλλά και των παιδιών τους…πιστεύετε πως 
είναι σωστό οι αδύναμοι των καταστάσεων αυτών με μία αυτόματη συνεπιμέλεια που ισοδυναμεί με τακτή 
υποχρεωτική συνεύρεση των θυμάτων με τον θύτη, θα ήταν η λύση στο πρόβλημα;…Αυτό είναι τουλάχιστον 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΌ να μην το προσέξετε!!!ΠΡΟΣΟΧΉ αυτός ο νόμος κρύβει πολλές παγίδες που περνάνε στα ψιλά 
γράμματα…η απόφαση που θα πάρετε τώρα θα έχει ανάλογο αντίκτυπο κοινωνικά στο μέλλον, σκεφτείτε διπλά 
πριν ψηφίσετε το οτιδήποτε δείτε το θέμα από όλες τις απόψεις με πολύ σοβαρότητα…αφορά κυρίως την ζωή των 
παιδιών μας που είναι το μέλλον του τόπου μας αν αυτό ακόμη σας αγγίζει! 
Ευχαριστώ για την ευκαιρία έκφρασης των προβληματισμών μου και ελπίζω να εισακουστούν! 
 
 
23 Μαρτίου 2021, 23:19 | Ελενα Φωτίου . Είμαι κάθετα αντίθετη στο θέμα της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας γιατί 
πιστεύω πως είναι ανεφάρμοστη στην πράξη. Δεν μπορείς να απαιτείς να έχει υποχρεωτικά το 1/3 του χρόνου του 
παιδιού ο ένας γονιός συνήθως ο πατέρας.Αυτά τα θέματα πρέπει να τα ρυθμίζει το χωρισμένο ζευγάρι μεταξύ 
του.Αν π.χ. ο πατέρας δεν μπορεί λόγω δουλειάς να έχει το 1/3 του χρόνου του παιδιού ετήσια, το παιδί με ποιον 
θα βρίσκεται με την νταντά του πατέρα ή την γαιγιά. Γιατί να μην είναι με την μητέρα του που θα το φροντίσει και 
καλύτερα?Επίσης κάποιοι πατεράδες ή σπάνια και μητέρες είναι κακοποιητικές απέναντι στα παιδιά τους για 
ποιον λόγο να έχουν συνεπιμέλεια αυτοί οι γονείς και ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΓΟΝΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ.Γι’αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους πιστεύω πως δεν πρέπει να 
θεσπιστεί η Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια των διαζευμένων ζευγαριών…. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ Ο χρόνος επικοινωνίας 1/3 δεν πρέπει να είναι μαχητο τεκμήριο, 
αλλά το 1/3 πρέπει να είναι το ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε 
περίπτωση που το τέκνο διαμένει αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το 
δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία 
περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου 
με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να 
αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του 
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τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και 
τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής 
φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία 
καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:59 | ΜΠΕΡΤΟΣ Γ.Επιτέλους να έχουμε δικαίωμα στην συνεπιμέλεια όπως σε όλη σχεδόν την 
Ευρώπη, δηλαδή ίσος χρόνος , ίσες υποχρεώσεις, μεταφερόμενη οικία . Ν α σταματήσει επιτέλους η εκμετάλλευση 
των παιδιών.Με την επικοινωνία μόνο στο 1/3 , και καμία ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις για τα παιδιά 
μας δεν υπάρχει ουσιαστική μεταρρύθμιση. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:44 | Σταύρος . Με αυτό το νομοσχέδιο θα δημιουργήσετε αδιανόητα προβλήματα 
πρωτίστως στα παιδιά και ύστερα στις μητέρες.Το μείζων θέμα στον χωρισμό γονέων είναι τα παιδιά. Ο νόμος 
που ισχύει τώρα δίνει το δικαίωμα στους γονείς να ασκούν από κοινού επιμέλεια εφόσον το θέλουν. Το πρόβλημα 
εναπόκειται στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια που θέλετε να φέρετε με αυτό το νομοσχέδιο. Το υποχρεωτικό δεν 
είναι καλό και ενέχει πολλούς κινδύνους.Είναι αδύνατον να ασκηθεί υποχρεωτικά η συνεπιμέλεια από δύο γονείς 
που χώρισαν κάτω από άσχημες συνθήκες και πόσο μάλλον όταν έχει υπάρξει και βία (ψυχολογική ή σωματική) ή 
ακόμα χειρότερα παράβαση της γενετήσιας πράξης. 
Δεν μπορεί ο νόμος να υποχρεώνει το θύμα να είναι σε συνεχή και καθημερινή επαφή με τον θύτη και μάλιστα αν 
προσπαθήσει να διαφύγει από την κόλαση που ζει, να υπάρχει η πιθανότητα να χάσει ακόμα και την επιμέλεια 
του παιδιού!! Το νομοσχέδιο αυτό δεν προστατεύει ούτε τα παιδιά, ούτε τις μητέρες.Σε ένα απόλυτα 
συγκρουσιακό περιβάλλον οι επιπτώσεις στην ψυχολογία του παιδιού είναι καταλυτικές για την ανάπτυξη του. 
Για ποιο λόγο το παιδί να πρέπει -ακόμα και μετά τον επώδυνο για αυτό χωρισμό των γονέων του- να πρέπει να 
συνεχίζει να ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον αφού η καθημερινή επαφή των χωρισμένων γονέων θα είναι γεμάτη 
εντάσεις;;;; Και αν οι συγκρούσεις και η βία αφορούν μόνο τους γονείς τι γίνεται όταν αφορά και το παιδί 
;;;;;Παραθέτω μέρος του άρθρου 14 που εγείρει πολλά ερωτηματικά.Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων 
οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή 
ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο.Γιατί η επιμέλεια δεν περνάει σε 
συγγενή πρώτου βαθμού;; Ποιοι είναι οι “τρίτοι” και ο “επίτροπος” που αναφέρουν οι νομοθέτες στο άρθρο ;;;;; 
Τα παιδιά τα ρωτήσατε αν θέλουν να έχουν την επιμέλεια τους άγνωστοι προς αυτούς ;;;;Επίσης την δήλωση του 
προέδρου Πρωτοδικών κ. Πλαγάκου πως μπαμπάδες με πολιτική επιρροή και οικονομική επιφάνεια προωθούν 
αυτό το νόμο φαίνεται πως δεν την έχετε καν λάβει υπόψην σας.Ο νόμος αυτός θα φέρει τεράστια δεινά στα 
παιδιά και στις μητέρες και θα αποθαρρύνει σε μέγιστο βαθμό τα νέα ζευγάρια να παντρευτούν και να κάνουν 
οικογένεια. Δυστυχώς αυτός ο νόμος είναι αντικίνητρο. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:07 | ΝΑΤΑΛΙΑ Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτό τον νομοσχέδιο»έκτρωμα» οι μόνοι 
χαμένοι θα είναι τα παιδιά. Γιατί η συνεπιμέλεια να είναι υποχρεωτική? Πώς δύο γονείς που οι σχέσεις ανάμεσά 
τους είχαν φτάσει σε εφιαλτικό σημείο, με σωματική και ψυχολογική καθημερινή βία, που δεχόταν η μία ή η άλλη 
πλευρά, να κατορθώσουν να συνεργαστούν ομαλά για το καλό των παιδιών τους? Εύλογο ερώτημα. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι τα παιδιά θα γίνουν «μπαλάκι» με σοβαρά ψυχολογικά τραύματα και αφού αποδειχθεί ότι 
τελικά οι γονείς για μια ακόμη φορά δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, τελικά ποιός θα αναλάβει την 
επιμέλεια του παιδιού; Μήπως τα κοινοβιακά ιδρύματα που «ανθίζουν» σαν τα μανιτάρια παγκοσμίως; Το 
νομοσχέδιο αυτό δεν πρέπει να ψηφιστεί. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:33 | Γιώργος. Ο νόμος υποτίθεται ότι ήρθε για να λύσει το πρόβλημα της απαράδεκτης 
συμπεριφοράς του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού και αποκόπτει τον άλλο από την επαφή με το παιδί 
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του χωρίς λόγο. Αυτο θα μπορούσε να γίνει με μια αλλαγή άρθρου. Αντι αυτού, ο νόμος περιπλέκει τα πράγματα.1. 
Η εισαγωγή του 1/3 του χρόνου είναι όχι μόνο αχρείαστη αλλά μπερδευει τα πράγματα. Σε τόσο περίπλοκες 
καταστάσεις δεν χωρούν νούμερα. Η συνεπιμελεια δεν είναι κάτι που μπορεί έστω και έμμεσα να επιβληθεί γιατί 
θα παράξει δυστυχισμένα παιδιά. Αφήστε τους δικαστές να αποφασίζουν χωρίς παραπλανητικούς μπούσουλες.2. 
Το σκεπτικό του νόμου δεν έχει σαν κέντρο το παιδί αλλά κυρίως τις αναγκες των γονέων. Προέχει η αίσθηση 
σταθερότητας και η σωματική και συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού. Αυτή η συνθήκη, μπορεί να 
επιτυγχάνεται κατά περίπτωση με τη συνδρομή του ενός γονέα. Ας κρίνει ελεύθερα ο δικαστής. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:10 | Βασιλική Μ. Μια κοινωνία χωρίς αξίες,ιδανικά ταλαιπωρημένη από τα απανωτά 
lockdown ,τις καθε λογής απαγορεύσεις, μια οικονομία στα πρόθυρα κατάρρευσης και ένα σύστημα 
πρωτοβάθμιας υγείας που κατακρημνίζεται, συνθέτουν την εικόνα της σημερινής Ελλάδας.Έρχεται μέσα σε όλα 
αυτά να προστεθεί ένα ακόμα αγκάθι,αυτό της συν-επιμέλειας.Θεωρούν ορισμένοι αυτονόητο την ισότητα ή 
ισονομία μεταξύ των συμβαλλόμενων εν τούτοις αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.Δεν δύναται να 
υλοποιηθεί.Είναι αδύνατον διότι δεν ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία που διέπεται από εφαρμόσιμους 
νόμους,καθ’ότι το δίκαιο δεν υφίσταται.Δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ένα νομοσχέδιο στηριζόμενο σε μη 
επιστημονικά ορθά στοιχεία και να επιδιώκει δια της επιβολής να εφαρμοσθεί.Είναι ανήκουστο.Το καταλυτικό και 
σπουδαιότερο σημείο αναφοράς θα έπρεπε να είναι το συμφέρον του τέκνου,δη η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ και η ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
ΤΟΥ, το οποίο δεν συγκαταλέγεται.Ενημερωθείτε κύριοι ,πρωτίστως, και έπειτα ενεργείστε διότι έχετε να κάνετε 
με ανθρώπους όχι με ρομπότ νέας γενιάς. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:03 | ALEXIS KRANIAS. ΜΟΝΟ ΈΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ 
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΆΝΤΡΑ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΙΧΕΙΑ(ΆΝΤΡΑ Ή ΓΥΝΑΙΚΑΣ)!Η 
ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΜΙΣΟ ΚΑΒΓΑ, ΔΙΑΦΩΝΙΑ Ή ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ(ΕΝΩ Η ΊΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑ ΌΣΟ ΆΣΧΗΜΑ ΘΕΛΕΙ, 
ΌΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΘΕΛΕΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΔΙΚΕΙ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ, ΩΣ «ΑΔΥΝΑΜΟ ΦΥΛΟ») Ή ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ 
«ΒΑΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ» ΚΑΙ «ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ», ΦΥΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΩΣ 9 ΣΤΙΣ 10 ΦΟΡΕΣ ΤΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΤΗΣ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΈΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ «ΠΕΤΑΞΕ» ΈΞΩ ΤΟΝ ΆΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΈΣΤΩ 
ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕ, ΈΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΆΝΤΡΑ!ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ 
ΆΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ, ΠΙΠΙΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΩΣ «ΑΥΤΟΣ ΈΦΥΓΕ», «ΑΥΤΟΣ ΈΦΤΑΙΓΕ» ΚΤΛ, ΑΠΟΞΕΝΩΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ!ΟΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ(ΣΑΦΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!), ΔΕ ΛΕΝΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ! ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΙΟΤΙ 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΆΝΤΡΑΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ(ΟΥΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ!) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥΣ, 
ΚΑΤΑΠΙΕΣΕΙΣ Ή ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Ή ΑΦΟΥ ΈΧΑΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥ!ΦΥΣΙΚΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΗ-ΝΗΠΙΑΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ(ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΈΦΗΒΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ!) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ 
ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΌΤΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΌΠΩΣ 
ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ!ΈΝΑ ΜΗΤΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΩΣΤΟΣΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΠΑΜΠΟΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑ 
ΔΥΣΑΝΑΣΧΕΤΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΞΙΣΟΥ(Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ) ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΟΣ 
ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ, ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ(ΠΛΕΟΝ) ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΗΛΑΖΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ(ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ… ΣΤΗΘΟΣ ΌΠΩΣ ΟΙ ΊΔΙΕΣ)! ΦΥΣΙΚΑ ΈΧΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΣΕΡΝΕΙ ΚΑΡΟΤΣΙ 
ΜΟΝΗ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ(ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ «ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ» ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΡΙΚΕΣ)!ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΔΕ ΔΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΝΑ 
ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΜΠΟΛΛΟΙ 
ΆΝΤΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΜΠΟΛΛΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΣΤΗΝ «ΚΑΡΙΕΡΑ» Ή ΣΤΗΝ «ΚΑΛΗ ΖΩΗ», 
ΈΧΟΝΤΑΣ ΌΛΗ ΜΕΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ Ή ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ!ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, ΣΤΗ 
ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ, ΌΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ ΥΠΗΡΧΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ 1000 ΦΟΡΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ «ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ» ΚΑΙ ΝΑ 
«ΞΕΒΟΛΕΥΕΤΑΙ»(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ), ΏΣΤΕ ΝΑ ΈΧΕΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΠΑΦΗ-ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ(ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ), ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ «ΟΡΦΑΝΟ» 



3979 
 

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ(ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ), Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΑΠΟΞΕΝΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ «ΠΗΓΑΙΝΕ-ΈΛΑ»! 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:28 | Αντώνης Καρπέλος. Το νομοσχέδιο αυτό πρόκειται όπως όλα δείχνουν να φέρει 
άσχημες εξελίξεις στη χώρα. Αφενός μεν δεν λαμβάνει υπόψην το καλό του παιδιού, αφετέρου δε, ούτε και της 
μητέρας που την αναγκάζει με ξεδιάντροπο πραγματικά τρόπο να έχει συναναστροφές και πάλι με τον πρώην 
άντρα της που σε πολλές περιπτώσεις της έιχε κάνει το βίο αβίωτο πριν χωρίσουν. Το να επιτραπεί από το κράτος 
να εργαλειοποιηθούν με τέτοιο τρόπο τα παιδιά και να τα χρησιμοποιεί ο όποιος ψυχικά διεταραγμένος γονέας 
κατά του άλλου είναι εφιαλτικό.Ποιος θα μιλήσει για αυτά τα παιδιά και αυτές τις μάνες που θα αναγκαστούν να 
έχουν πάλι επαφές με εκείνους (ή αντίστοιχα εκείνες για τους άντρες) που τους κατέστρεψαν τη ζωή; Τι επιπτώσεις 
θα έχουν όλα αυτά στην ψυχική υγεία των παιδιών και των χωρισμένων γονέων; Το σκέφτηκαν εκείνοι που έφεραν 
το νομοσχέδιο; Εκατοντάδες ιατροι και ειδικοί του χώρου της ψυχιατρικης και της παιδοψυχολογίας 
προειδοποιούν κατά ένος τέτοιου νομοσχεδίου. Είναι τόσα πολλά τα αρνητικά που έχει το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο. Θα κλείσω το σχόλιο αυτό με μια ερώτηση. Οι ιστορίες κακοποιημένων γυναικων που έχουν γίνει 
γνωστές ειναι πολλές. Αυτές που δεν τις έμαθε ποτέ κανείς ακόμη περισσότερες. Τι θα γίνει όταν ερθει το 
νομοσχέδιο και αναγκαστουν αυτες οι γυναίκες να έχουν παλι πάρε-δώσε με τους κακοποιητές τους; 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:08 | Πηνελόπη. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια μόνο προβλήματα θα φέρει.Πρέπει να 
αναφερθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα για τα χωρισμένα ζευγάρια να επιλέξουν την συνεπιμέλεια ,ωστόσο μόνο 
ένα αμελητέο ποσοστό την επιλέγει.Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ένα ζευγάρι χωρίζει οι σχέσεις του έχουν ήδη 
διαταραχθεί και στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγουν εχθροί.Είναι έγκλημα να οριστεί υποχρεωτική η 
συνεπιμέλεια χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες χωρισμού του κάθε ζευγαριού.Ωστόσο,ενώ ο 
νόμος αυτός υποτίθεται ότι μεριμνά για τα παιδιά και το τι είναι καλό για αυτά, τελικά μόνο για αυτό δεν φροντίζει 
.Αντίθετα επικεντρώνεται περισσότερο στον εγωισμό των γονέων οι οποίοι δυστυχώς ως επί το πλείστον 
χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να «βλάψουν» τον/την πρώην σύντροφο τους.Αν φρόντιζε για την σωστή 
ψυχολογία και ανάπτυξη των παιδιών δεν θα τα ανάγκαζε να ζουν σε δύο σπίτια (κάτι το οποίο είτε το θέλουμε 
είτε όχι φέρνει τα παιδιά σε σύγχηση ,καθώς καθε σπίτι έχει τους δικούς του κανόνες)και να γίνονται έρμαιο της 
κόντρας των γονέων τους. 
 
23 Μαρτίου 2021, 22:10 | Αθανάσιος. Πιστεύω ότι δεν μπορεί ένας νόμος σαν αυτόν να καλύψει τους πάντες. 
Πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση και εξειδίκευση στους δικαστές για αυτές τις υποθέσεις και ελευθερία να κρίνουν 
το καλύτερο του παιδιού κι όχι τα βίτσια και τις κόντρες των γονιών. Ο συγκεκριμένος νόμος μιλάει για τα 
δικαιώματα του ενός γονιού του πατέρα όχι του παιδιού. Ακόμα και το 1/3 του χρόνου που ρυθμίζει ο νόμος είναι 
αόριστος ως προς την ποιότητα του χρόνου που θα διαθέσει ο κάθε γονιός για το παιδί. Άλλο Δευτέρα με 
Παρασκευή που το παιδί έχει σχολείο φροντιστήρια και διάβασμα άρα μηδέν χρόνος σχεδόν για επικοινωνία κι 
άλλο το Σαββατοκύριακο που μπορεί να χαλαρώσει και λίγο για να επικοινωνήσει μαζί του ο γιονιος. Οπότε ο 
μάγκας ο πατέρας θα επικοινωνεί με το παιδί τα σκ για να του κάνει τα χατίρια και η κάκια η μητέρα θα το κυνηγάει 
και θα το μαλώνει τις καθημερινές για να ξυπνήσει και να διαβάσει κτλ ή το αντίστροφο. Αυτόματα σε ένα παιδί 
θα δημουργηθει η σύγκριση το τι του παρέχει ο ένας και τι ο άλλος στο σπίτι του. Ξεκινάει μια κούρσα των γονιών 
ποιος θα το κακομαθει παραπάνω για να κερδίσει την εύνοια. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που θα 
δημιουργηθούν από αυτό τον νόμο στην καθημερινότητα του παιδιού και στην ανάπτυξη υγιούς χαρακτήρα.Ένας 
άνθρωπος για να αναπτύξει τον χαρακτήρα του και να μπορέσει να αποδώσει θέλει σταθερό περιβάλλον και 
πρόγραμμα. Ισχύει για τους μεγάλους πόσο μάλλον για το παιδί. Ο νόμος αυτός στην ουσία του χαλάει το 
πρόγραμμα και το περιβάλλον του παιδιού στην καθημερινότητα του. 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:50 | Σ. Συνεπιμέλεια υπάρχει ήδη όταν και οι δύο γονείς έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους 
και βάζουν τις όποιες διαφορές έχουν στην άκρη για το καλό του παιδιού τους. Αλλά εδώ η εμμονή σας να κάνετε 
υποχρεωτική την συνεπιμέλεια θα μετατρέψει την ελληνική κοινωνία σε ρινγκ και τα παιδιά, το μέλλον της χώρας 
σε άμορφους σάκους του μποξ γεμάτα ψυχολογικά προβλήματα.Πως θα μπορούν θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας(σωματικής/ψυχολογικής) να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θύτη τους; Το σκέφτηκε ο νομοθέτης 
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αυτό; Ή απλά δεν τον ενδιαφέρει; Η συνεπιμέλεια σε οποιαδήποτε χώρα έχει ως στόχο το συμφέρον του ΠΑΙΔΙΟΥ 
και ΟΧΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. Ο όρος της εναλλασσόμενης κατοικίας δεν ευσταθεί ως προς την σταθερότητα της 
ψυχολογίας του παιδιού το οποίο από μικρή ηλικία θα έχει στο μυαλό του ότι η οικογένεια δεν είναι ένας σταθερός 
δεσμός από τον οποίο μπορεί να στηριχθεί. Το άρθρο 1511Κ είναι τραγικά γραμμένος. Πως ακριβώς ο νομοθέτης 
θα βγάλει συμπέρασμα ότι δεν είναι προϊόν υποβολής/καθοδήγησης η άρνηση του παιδιού να μείνει με τον ένα 
γονέα; Έχετε εμμονή να δώσετε δικαιώματα σε ένα γονέα εις βάρος του ίδιου του παιδιού. Έχετε ακουστά τον όρο 
ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ και το τι αυτό συνεπάγεται σε περιπτώσεις κακοποίησης του παιδιού; Δεν μπορεί το ίδιο το 
παιδί να καταγγείλει τον γονέα που το κακοποιεί γιατί θα πληγωθούν τα αισθήματα του θύτη!!! Και ο άλλος γονέας 
κινδυνεύει με φυλάκιση γιατί η άλλη πλευρά μπορεί να πει ότι το παιδί καθοδηγείται από τον άλλο γονέα.Από τη 
στιγμή και που ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ, αυτό ουσιαστικά σημαίνει ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Ο κάθε γονέας που έχει χάσει την επιμέλεια του παιδιού του με δικαστική απόφαση θα πάει να 
ζητήσει αναίρεση της προηγούμενης απόφασης. Είναι στα αλήθεια έτοιμος ο νομοθέτης να διαλύσει τα 
δικαστήρια που θα είναι αναγκασμένα να ασχολούνται ΜΟΝΟ με δίκες συνεπιμέλειας εις βάρος άλλων 
παραστάσεων αστικού και ποινικού δικαίου;Δεν πρέπει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο-έκτρωμα με υποχρεωτική 
χροιά αλλά συμπληρωματική. 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:45 | Παναγιώτης. Γνωρίζοντας πως τα περισσότερα χωρισμένα ζευγάρια τσακώνονται 
εύκολα για τον οποιονδήποτε λόγο δεν πιστεύω πως αυτό το νομοσχέδιο θα ήταν και η καλύτερη ιδέα γιατί εάν 
εξαιρέσουμε το ότι θα γίνονται πολυετείς δικαστικές διαμάχες ανάμεσα στα χωρισμένα ζευγάρια που δεν θα 
μπορέσει να αντιμετωπίσει το δικαστικό σύστημα θα χειροτερεύσει η κατάσταση αυτών των ανθρώπων που 
υποφέρουν γιατί το να περάσει κανείς το χρόνο του μια στο σπίτι της μητέρας και μια στο σπίτι του μπαμπά είναι 
πολύ πιθανό πως θα οδηγήσει πολλά παιδιά σε απελπιστικες καταστάσεις και για αυτό το λόγο καλό θα ήταν να 
μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. 
 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:41 | ΕΥΗ ΓΚΟΛΦΗ. 1. Mια χαρά κατάφερε το νομοσχέδιο να διχάσει κ πάλι αρσενικούς-
θηλυκούς λες κ είμαστε σε αρένα. Το θέμα είναι το παιδί και η ασφάλεια που πρέπει να νιώθει σε ένα ΣΤΑΘΕΡΟ 
περιβάλλον.2. Μου κάνει εντύπωση το ότι οι πατεράδες επικεντρώνονται στο ότι «θέλω κι εγώ το παιδί», «είναι 
άδικο να μην το βλέπω» κι άλλα τέτοια..δε λέω.. παλαιογύναια υπάρχουν!ΑΛΛΑ,Έχει γίνει αντιληπτό όταν το παιδί 
έχει πυρετό θα ξενυχτώντας δίπλα του θα το τρέχεις την επομένη γιατρό! ή νοσοκομείο στα επείγοντα και θα 
περιμένεις τη σειρά σου στον παιδίατρο για 1 ώρα.. 2… ;;; Ή μήπως όσο είναι στη δουλειά θα το φροντίσει η 
μητέρα τους και το παιδί θα «παρκαριστεί» εκεί;;3. Γιατί θα πρέπει η γυναίκα που την έδερνε ο άντρας της να 
υποβάλλεται στο ματύριο διαρκούς επικοινωνίας με τον κακοποιητή της;! Γιατί το παιδί που το κακοποιούσε 
σεξουαλικά να υποχρεώνεται να συζεί εκ νέου μαζί του;;!!4. Δεν λύνεται με το 50-50 η επιθυμούμενη ισότητα των 
φύλων. Τι θα γίνει αν το παιδί θηλάζει;;;5. Την καταγγελία του κου Πλαγάκου (Προέδρου Πρωτοδικών) που είχε 
κάνει μήνες πριν δεν την έχετε λάβει υπόψιν; Έχετε λάβει γνώση; Είχε καταγγείλει ότι κάποιοι πατεράδες με λεφτά 
επηρεάζουν το νομοσχέδιο υπέρ τους!!6. Γιατί δεν αφήνεται ελεύθερη η κρίση του δικαστή και τεχνηέντως τον 
οδηγεί το νομοσχέδιο στην ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνεπιμέλεια;7. Κανένα έγκυρο-επιστημονικό site ή Οργανισμός δεν 
δέχεται τον όρο του αποξενωτή!Μα τι κάνετε;;; 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:16 | Σταυρος Χατζης. ςΒΙΑΣΤΗΣ ή /και ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΣ ο ένας γονιός ή ίσως ο νέος σύντροφος 
του ενός γονέα μετά το χωρισμό του ζευγαριού. Ισως να είναι ίσως όχι. ΑΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ?? Και θα πρέπει 
υποχρεωτικά με βάση το νομοσχέδιο συνεπιμέλειας, αν αυτό ψηφιστεί, το παιδί να ζει 50% του χρόνου στον ίδιο 
χώρο με αυτόν. Αυτό που πρέπει να γίνεται και ο κατά το δυνατόν ΙΔΑΝΙΚΌΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ είναι η 
κάθε περίπτωση ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΖΎΓΙΟ να εξετάζονται και να αντιμετωπίζονται ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. Το παιδί δεν είναι μια 
χειραποσκευή που απλά μεταφέρεις από τον ένα χώρο-τόπο στον άλλο. Είναι βασική και θεμελιώδης ανάγκη κάθε 
παιδιού να έχει μια σταθερή και μόνιμη βάση αναφοράς-κατοικία καθόλη την περίοδο της παιδικής ηλικίας προς 
την ενηλικίωση του. Με το να υποχρεώνεις το παιδί να αλλάζει τόπο διαμονής και να περνά 50% του χρόνου στο 
σπίτι του ενός γονιού και 50% στο σπίτι του άλλου του καταστρέφεις την εύθραυστη παιδική του ψυχολογία. Το 
κάνεις να νιώθει παρίας, παρείσακτος που απλά τον ξεφορτώνεσαι και τον στέλνεις αλλού. Χάνει τους φίλους του 
τις παρέες και το γνώριμο περιβάλλον του. Αυτό όμως δεν είναι το μόνο καταστροφικό που εγκυμονεί το 
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νομοσχέδιο της συνεπιμέλειας. Έστω ότι ο ένας γονιός είναι βίαιος και κακοποιός σαν χαρακτήρας και 
συμπεριφέρεται βίαια στο παιδί. Με το νόμο αυτό αναγκάζεις ουσιαστικά το παιδί να βρίσκεται σε ένα βίαιο και 
εχθρικό περιβάλλον κατά το 50% του χρόνου του. Να δέχεται και να βιώνει βία και κακοποίηση κατά το μισό χρόνο 
της ζωής του. 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:16 | ΙΩΑΝΝΗΣ. Ο νόμος δυστυχώς έχει οριζόντια εφαρμογή. Δεν γίνεται ο δικαστής να 
εφαρμόζει τα ίδια ακριβώς μέτρα σε κάθε χωρισμένο ζευγάρι αφού κάθε περίπτωση διαζυγίου είναι διαφορετική. 
Οι ιδιαιτερότητες προκύπτουν από αρκετούς παράγοντες όπως η εργασία των γονέων, το ύψος του εισοδήματός 
τους, η ηλικία του παιδιού, ο τόπος διαμονής των χωρισμένων γονέων κ.α. Επίσης πρέπει αν λαμβάνεται υπόψη 
και η τοξικότητα της σχέσης αφού στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα ζευγάρια δεν χωρίζουν »ειρηνικά». Πως 
είναι δυνατόν λοιπόν δύο άνθρωποι που έρχονται σε σύγκρουση για τα πάντα, να καλούνται να πάρουν από 
κοινού αποφάσεις μείζονες για την ζωή του παιδιού τους; 
 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:58 | Γιωργος. Ο νόμος αυτός είναι πρώτα εναντίον των παιδιών. Τι είδους καλό μπορεί να 
είναι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια για χωρισμένους γονείς. Τι θα κάνει το παιδί θα μεγαλώνει με το ζόρι σε δύο 
σπίτια;Γιατί δεν αφήνετε τους δικαστές μετά από ειδικά σεμινάρια για χωρισμένους γονείς με παιδιά να 
ασχοληθούν με την κάθε περίπτωση χωριστά και εκεί που υπάρχει συνεννόηση εννοείται να υπάρκει πρόβλεψη 
ώστε ο κάθε γονιός να μπορεί να βλέπει το παιδί και να έχει λόγο.Το πρόβλημα είναι ότι τσουβαλιάζετε όλες τις 
περιπτώσεις υποχρεωτικά με διαμοιρασμό χρόνου συνεπιμέλειας και στους δύο γονείς χωρίς να εξετάζεται η κάθε 
περίπτωση.Ουσιαστικά κάνετε τα παιδιά μπαλάκι εκμετάλλευσης από τον όποιο προβληματικό γονέα.Αν 
μπορούσαν να συνεννοηθούν οι γονείς δεν θα χώριζαν. Γιατί επιμένετε σε κάτι εντελώς παράλογο και 
καταστροφικό πρώτα για το συμφέρον το παιδιών αλλά και εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια.Ετσι οπως 
ειναι γραμμένος ο νομος δείχνει παντελή έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης και θα έχει ξεκάθαρα 
αρνητικότατες συνέπειες για τα παιδιά όπως σας έχουν επανειλημμένα προειδοποίησει ένα σωρό ειδήμονες για 
τα παιδιά χωρισμένων οικογενειών.Σταματήστε τώρα την εμμονική υποχρεωτική συνεπιμέλεια και αφήστε τους 
δικαστές να αποφασίσουν για την κάθε περίπτωση χωριστά. 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:38 | Χρυσούλα Μπαλ. Αυτό το νομοσχέδιο το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να 
καταστρέψει τις ζωές των παιδιών μετατρέποντας τα σε αποσκευές από σπίτι σε σπίτι χωρίς μια βάση,αγάπη, 
σιγουριά και ασφάλεια. Θα γίνουν έρμαιο στα απωθημένα του κάθε γονέα απέναντι στον άλλο ως μέσο 
εκδίκησης.Για να φτάσει ένα ζευγάρι στα δικαστήρια για να χωρίσει με αντιδικία σημαίνει ότι δεν υπήρχε άλλος 
τρόπος να συνεννοηθούν άρα πως θα αποφασίζουν αρμονικά από κοινού για το καλό του παιδιού όταν ο ένας θα 
προσπαθεί να επιβληθεί πιο πολύ από τον άλλον¨.Στο κάτω κάτω κύριοι εάν οι γονείς αγαπούν τόσο πολύ το παιδί 
τους και νοιάζονται για αυτό θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς από μόνοι τους να συμφωνήσουν στην απο κοινού 
επιμέλεια χωρίς το νόμο και θεωρώ ότι θα το έκαναν όπως και το κάνουν ήδη πολλοί.Μην βάζετε ταφόπλακα στην 
ψυχή των παιδιών! 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:14 | Tasos. Όταν επέρχεται χωρισμός σε ένα ζευγάρι, αυτό δεν γίνεται τυχαία, συντρέχουν 
λόγοι. Λόγοι που μπορεί να είναι απλοί και να αφορούν μικρά προβλήματα συμβίωσης ή λόγοι πάρα πολύ 
σημαντικοί (λεκτική σωματική βία, οικονομικοί εκβιασμοί κλπ…)Όπως και να έχει, τον χωρισμό (εκτός απο τους 
γονείς) καλείται να αντιμετωπίσει και το κάθε παιδί.Στις περιπτώσεις χωρισμού της πρώτης κατηγορίας που 
ανέφερα, είναι εφικτό οι γονείς να βρούν μια «χρυσή» τομή επικοινωνίας, να επιλέξουν την συνεπιμέλεια ή όχι 
και να καθορίσουν τις βάσεις στις οποίες θα συνεχιστεί (εφόσον συνεχιστεί) η επικοινωνία και επαφή του παιδιού 
και με τους δυο γονείς.Στις περιπτώσεις όμως της δεύτερης κατηγορίας, υπάρχουν πολλά προβλήματα και η 
επικοινωνία των γονέων μπορεί να είναι τυπική, δύσκολη και ψυχοφθόρα ή και ανύπαρκτη. Ανεξάρτητα απο το 
ποιός απο τους δυο γονείς φέρει την μεγαλύτερη ή και αποκλειστική ευθύνη για τον χωρισμό, θα δημιουργηθεί 
ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο – εκτός απο τους γονείς – καλείται ένα ανήλικο παιδί να αντιμετωπίσει 
προβλήματα, διαμάχες και τοξικότητα.Ποιό παιδί θα ήθελε να βρίσκεται την μια εβδομάδα πχ σε μια κατοικία και 
την επόμενη σε άλλη? Να ακούει τον ένα γονέα να κατηγορεί τον άλλο? Να του λέει ο ένας γονέας αυτό είναι το 
καλό για σένα ενώ ο άλλος γονέας το αντίθετο? Να κάνει τον ρόλο του διαιτητή ανάμεσα σε πιθανούς καβγάδες 
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των γονέων? Να πρέπει να υποστεί έναν γονέα ο οποίος ενδεχομένως να έχει ασκήσει βία στον άλλο μπροστά του 
ή και στο ίδιο???Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και μπορεί κάποιος να γράψει βιβλίο για ένα τόσο σημαντικό 
θέμα.Επομένως, η υποχρεωτική συνεπιμέλεια, ειδικά στις περιπτώσεις της δεύτερης κατηγορίας θα φέρει πολλά 
δεινά στα παιδιά καθώς και στους ίδιους τους γονείς.Αλήθεια, όσοι είστε υπερ της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, 
είτε γονείς, είτε πολιτικοί, είτε οτιδήποτε, βάλτε τον εαυτο σας σαν ένα ανήλικο παιδί να μεγαλώσει μέσα σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον.Θα το αντέχατε? Πόσα προβλήματα ψυχολογικά και άλλα θα σας δημιουργούσαν τέτοιες 
συνθήκες διαβίωσης? Που θα βρίσκατε ανακούφιση από όλο αυτό? Τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό στην 
μελλοντική κοινωνία στην οποία πολλά παιδιά θα έχουν μεγαλώσει υπό τέτοιες συνθήκες?Το θέμα είναι πολύ 
σημαντικό και φυσικά θέλει πολύ σκέψη και διάλογο από όσους θα αποφασίσουν για την ψήφιση αυτού του 
νόμου που μόνο κακό θα φέρει 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:22 | Μίνως. Η συνεπιμέλεια αφήνει απροστάτευτες τις γυναίκες απέναντι σε 
προβληματικούς πρώην συζύγους, οι οποίοι θα της κάνουν την ζωή κόλαση. Είναι μικρός ο αριθμός αντρών που 
βασανίζονται από γυναίκες και πάντα υπάρχουν τα δικαστήρια να αποφασίζουν αν μία μητέρα στερεί από τον 
πατέρα το δικαίωμα να δει τα παιδιά του. Η συνεπιμέλεια θα φέρει καταστροφή και ασυνεννοησία. 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:40 | ΑΙΣΩΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. εγω αυτό που ξέρω είναι ότι το 90 % των ζευγαριών που χωρίζουν 
δεν χωρίζουν ομαλά και πολιτισμένα!!!με αυτό το νομοσχέδιο προστατεύονται τα παιδια από εντάσεις και 
φασαρίες?μήπως δίνει το νομοσχέδιο τη δυνατότητα στον πατερα να λειτουργήσει εκδικητικά προς την 
μητέρααφου του δίνει την δυνατότητα να ασκήσει έλεγχο από το γιατί πήγαν για 10 ημέρες η μαμα με το παιδί 
στο χωριό μέχρι σε πιο φροντιστήριο θα πάει το παιδί. (αναφέρομαι στον πατέρα γιατι συνήθως τα παιδια 
πηγαίνουν στις μαμάδες όταν τα ζευγάρια χωρίζουν) . Δέχομαι ότι υπάρχουν και οι μαμάδες που θέλουν να 
αποκόψουν τους μπαμπάδες από τα παίδιά τους αλλά σε αυτή τη περίπτωση οι μπαμπάδες μπορούν να αμυνθούν 
νομικά. Τώρα έχω την εντύπωση ότι οι γονείς θα μπλέκουν σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες.τα πάραπάνω 
δεν είναι κάποια ακραία περίπτωση . Ακραία περίπτωση είναι εάν ένας από τους 2 γονείς ασκεί βία σωματική 
σεξουαλική κτλ. Αλήθεια σε αυτή τη περίπτωση τι γίνεται ? προστατεύται το παιδί από τον γονέα που είναι 
προβληματικός? ή περνάει χρόνο το παιδι με τον προβληματικό γονέα μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο αν ο 
γονέας αυτός υποπίπτει σε κάποιο παράπτωμα . 
 
23 Μαρτίου 2021, 21:16 | Tas. Κατά βάση, πρόκειται για διαζύγιο (σε πρακτικό-ρεαλιστικό επίπεδο η σχέση των 
γονέων μπορεί να χαρακτηριστεί, προφανώς, μ’ αρνητικό πρόσημο ποικίλης έντασης [από το ελάχιστο, μέχρι το 
εντονότερο φάσμα αυτής] ), και υπό αυτού του πλαισίου προσπαθεί η συνεπιμέλεια να υποχρεώσει, δυο άτομα 
που δεν μπορούν εκ του αποτελέσματος να συνεννοηθούν (διαφορετικά δεν θα προέκυπται το διαζύγιο), να το 
κάνουν. Εν ολίγοις, οι χαμένοι (πολλαπλά) καθίστανται όλες οι πλευρές, δηλαδή και των παιδιών και των γονέων. 
Ελπίζω, οτι οι προθέσεις των υπόλογων για το σχέδιο νόμου προκύπτουν με κριτήρια καλής πίστης ώστε τελικά να 
υπερασπίσουν τ’ αδύναμα παιδιά και τους γονείς, απορρίπτοντας φυσικά τη συνεπιμέλεια. Η ευθύνη (σας 
υπενθυμίζω) είναι τεράστια, διότι πρόκειται για το μέλλον της Ελλάδος. 
 
23 Μαρτίου 2021, 20:16 | ΚΩΣΤΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΚΑΣΤΕΣ ΝΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ??? ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΔΙΕΣ ,ΠΑΤΕ ΝΑ ΚΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΘΥΜΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΠΙΟΝ ΛΟΓΟ? ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΟΙΣ? ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΝΟΜΟ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 20:43 | Αντωνης. Ειμαι και εγώ πατέρας 2 παιδιων .μάλιστα το ένα μου παιδι(ενήλικας πλεον) 
και χωρισμενο με ένα παιδι (το εγγονι μου)και θα πω έτσι όπως το ζω .. Το παιδί πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία 
το συμφέρον του παιδιού είναι να μένει μακριά από διαμάχες γονέων!!!!κανένα παιδι δεν θελει να μπαίνει 
ανάμεσα σε διαμάχες χρειάζεται ηρεμία…γαλήνη και ψυχική υγεία.αυτο το νομοσχεδιο δεν ειναι προς όφελος των 
παιδιων !!! 
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23 Μαρτίου 2021, 20:35 | KOSTAS ARGOS. ΣΤΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ, ΌΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ ΥΠΗΡΧΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ 1000 ΦΟΡΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΝΑ «ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ» ΚΑΙ ΝΑ «ΞΕΒΟΛΕΥΕΤΑΙ»(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ), ΏΣΤΕ ΝΑ ΈΧΕΙ 
ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΠΑΦΗ-ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ(ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ), 
ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ «ΟΡΦΑΝΟ» ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ(ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ), Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΑΠΟΞΕΝΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ «ΠΗΓΑΙΝΕ-ΈΛΑ»! 
 
23 Μαρτίου 2021, 20:22 | Μ. Με το συγκεκριμένο Ν.σχέδιο απλά εντείνεται η ήδη τεταμένη κατάσταση ανάμεσα 
στα χωρισμένα ζευγάρια. Αποτέλεσμα αυτού περισσότεροι καυγάδες και περισσότερες δικαστικές διαμάχες άρα 
μεγαλύτερη ένταση στα ήδη πιεσμένα παιδιά. Ναι στη συναινετική συνεπιμέλεια (όταν επιθυμούν οι γονείς) όχι 
στην υποχρεωτική. Τα αποτελέσματα στην κοινωνία θα είναι ολέθρια. Επι παραδείγματι ζευγάρια τα οποία θα 
σκέφτονται διπλά και τριπλά να κάνουν παιδί σε μία χώρα με ήδη έντονο και υπάρχον δημογραφικό πρόβλημα, 
έντονες και συνεχείς δικαστικές διαμάχες, επιβάρυνση της ψυχοσύνθεσης των παιδιών ειδικά αν επικρατήσει η 
γνωστή άποψη του Dr. Gardner για τον »αποξενωτή γονέα» και το λεγόμενο και ανύπαρκτο βάσει Π.Ο.Υ. 
»σύνδρομο γονικής αποξένωσης», περαιτέρω επιβάρυνση τους με τις συνεχείς αλλαγές περιβάλλοντος και ζωής 
– το κοινώς αποκαλούμενο παιδί μπαλάκι με μια βαλίτσα στο χέρι-, ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ για πάρα πολλά παιδιά 
λόγω των εντόνων διαμαχών των γονέων και της μή σωστής συμπεριφοράς λόγω της πίεσης που θα τους ασκείται 
να βρεθούν στα χέρια τρίτων ή ακόμα και ιδρυμάτων κάτι που θα κατέστρεφε ψυχολογικά τους γονείς τα ίδια και 
την κοινωνία, κίνδυνος για ψυχολογικές διαταραχές των παιδιών καθώς επίσης και ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΗ και ΜΗ 
ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ καταστροφή της ζωής των γονέων καθώς θα πρέπει συνεχώς να βρίσκονται σε δικαστικές 
διαμάχες, αποφάσεις, προσωρινά μέτρα κ.ο.κ. όπως και κίνδυνος για ψυχολογική και όχι μόνο κακοποίηση όποιου 
απ’ τα δύο μέλη του πρώην ζευγαριού κάνει αγωγή διαζυγίου προκειμένου να αποδεσμευθεί από τον έτερο τυχόν 
δυνάστη του. Πέραν αυτού κανένας από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν διευκολύνεται στο να κάνει μια 
καινούρια αρχή με κάποιον άλλο/η (περαιτέρω δηλαδή κίνδυνος δημογραφικού προβλήματος προαναφερθέντος 
και του επιχειρήματος μερικές γραμμές πιό πάνω.) Πολύ σοβαρό θέμα για όλη την κοινωνία καθώς θα 
καταστρέψει ζευγάρια χωρισμένα και μή λόγω των τριγμών που θα προκαλέσει στην κοινωνία. Να ανακληθεί 
άμεσα. 
 
23 Μαρτίου 2021, 20:15 | Σάββας . Χωρίς να είμαι νομικός,το συγκεκριμένο ΣχΝ αφήνει έρμαιο το κάθε παιδί αντί 
να το προστατεύει. Θεμέλιος λίθος της οικογένειας ήταν, είναι και θα είναι η μητέρα,της οποίας ο ρόλος 
ροκανιζεται μέσω αυτού του νομοσχεδίου.Επιπλεον τα κάθε παιδί μπορεί να βρίσκεται στο έλεος οποιουδήποτε 
βίαιου πατέρα, υποχρεώνοντας το να βρίσκεται περισσότερες ώρες μαζί του. 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:13 | Μαριεττα Σκλαβουνου. Tο 2010 η Ελλαδα καταδικαστηκε απο το Ευρωπαικο 
Δικαστηριο Ανθρωπινων δικαιωματων στην πολυκροτη υποθεση Συγγελιδη-Αποστολακη η οποια παραβιαζε τις 
αποφασεις επικοινωνιας του πατερα με το παιδι του. Αντι ο νομικος κοσμος να παραδειγματιστει και να πραξει 
τα δεοντα η εταιρεια Οικογενειακου Δικαιου εδωσε παρασημα στην Μιλενα Αποστολακη ωστε να ειναι 
Γραμματευς της εταιρειας Οικ.Δικαιου,της εταιρειας στην οποια προσφατα ανεθεσαν την αναμορφωση του 
Οικογενειακου Δικαιου στην χωρα μας με Προεδρο τον κο Ι.Τεντε.Δηλαδη βαλανε τον λυκο να φυλαει τα προβατα 
! 
 
23 Μαρτίου 2021, 19:06 | Απόστολος Καρτοφύλης. Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική 
παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού χρονου» 
πρέπει να απαλειφθεί άμεσα.Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. 
Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό 
τουλάχιστον 1/3. 
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23 Μαρτίου 2021, 19:01 | Δ. Λιακόπουλος. Αποδείχθηκε ότι οι νομοθέτες δεν ξέρουν μαθηματικά.Την ημέρα της 
υποτιθέμενης εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, επέλεξε η ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ΝΔ, 
ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ να βάλει ταφόπλακα πάνω στις γυναίκες χωρίς καν να κάνει διάκριση για τις κακοποιημένες 
γυναίκες και παιδιά.Ορίζετε λοιπόν, ότι οι χωρισμένοι μπαμπάδες θα έχουν υποχρεωτικά το 1/3 (πάνω κάτω) του 
χρόνου τα παιδιά, έως και το 1/2 (50%), αλλά δεν θα υπάρχει εναλλασσόμενη κατοικία, οπότε την επιμέλεια θα 
έχει συνήθως η μάνα με διευρυμένες παρεμβάσεις του πατέρα στα θέματα εκπαίδευσης, υγείας κτλ (έρχεται 
κόλαση). Με δεδομένο μάλιστα ότι τα περισσότερα χωρισμένα ζευγάρια δεν κατοικούν σε μικρές αποστάσεις, 
αλλά σε μακρινές συνοικίες ή και άλλες πόλεις, μπαίνει η ελληνική κοινωνία σε μία απίστευτη περιπέτεια που θα 
έχει δραματική κατάληξη.Δηλαδή 365/3=122 μέρες (περίπου), πρέπει να έχει ο πατέρας τα παιδιά. Τους 
μπαμπάδες τους ρώτησαν οι νομοθέτες αν το θέλουν αυτό;;;; Επηρεάστηκαν μόνο από τις ρητορικές κάποιας 
μειοψηφίας που ακουγόταν μέσα στη Βουλή και τα ΜΜΕ;;;Οπότε 15 μέρες Χριστούγεννα και Πάσχα (από μία 
εβδομάδα) + 3 Χ15 (45) καλοκαιρι=60 μέρες (4 δηλαδή 15 ήμερα, που περιλαμβάνουν 8 
Σαββατοκύριακα)Υπολοίπονται 122-60=62 μέρες, δηλαδή 31 Σαββατοκύριακα.Αν λάβουμε υπόψη και τα 8 Σ/Κ 
που ήδη υπολογίστηκαν, έχουμε 31+8=39 Σ/ΚΟπότε μένουν για τη μάνα 52-39= 13 Σ/Κ.Αν λάβουμε υπόψη ότι 
αντιστοιχούν και στη μάνα 2Χ15ήμερα το καλοκαίρι (1 Ιούλιο +1 Αύγουστο και κανένα τον Ιούνιο αφού τα παιδιά 
πάνε στο σχολείο μέχρι τα μέσα περίπου Ιουνίου) και 1Χ15 (1+1 εβδομάδα) Χριστούγεννα + Πάσχα που 
περιλαμβάνουν 6 Σ/Κ, τότε η μάνα θα έχει το παιδί της 13-6=7 Σ/Κ σε αντίθεση με τον πατέρα που θα το έχει 31 
Σ/Κ.Τα μαθηματικά ήταν πάντα η αδυναμία μου.Έτσι έχουμε:ΠΑΤΕΡΑΣ1 Χριστ.+1 Πάσχα+2 Ιουν+2 Ιουλ+2 Αυγ. = 8 
(και πλέον) εβδομάδες διακοπών ΚΑΙ 31 Σ/Κ για τον πατέραΜΗΤΕΡΑ1 Χριστ+ 1 Πάσχα+ 2 Ιουλ +2 Αυγ. = 6 
εβδομάδες διακοπών και 7 Σ/Κ για τη μάνα.Όλο το λούκι της καθημερινότητας του νταντέματος του πλυσίματος 
του διαβάσματος, του τρεξίματος στις δραστηριότητες θα το έχει η δούλα γυναίκα.Αν μάλιστα δοθεί το 50% του 
χρόνου στον πατέρα, τότε θα πρέπει να του δοθούν 365/2=182 ημέρες, επομένως 182-122=60 ημέρες ακόμη 
οπότε θα έχουμεΠΑΤΕΡΑΣ (σε εβδομάδες και Σ/Κ)2 Χριστ. + 2 Πασχα +1 Ιουν +2 Ιουλ + 2 Αυγ. = 9, 15ήμερα που 
περιλαμβάνουν 18 Σ/Κ σύνολο 9Χ15=135 μέρες και μας μένουν 182-135=47 μέρες δηλαδή 24 Σ/Κ, επομένως τα 
Σ/Κ του πατέρα πάνε στα 18+24 = 42 Σ/ΚΜΗΤΕΡΑκαθόλου διακοπές Χριστούγεννα Πάσχα και καλοκαιριού και θα 
έχει 10 Σ/ΚΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑΠροτείνω στις μάνες να δώσουν τα παιδιά να τα μεγαλώνουν οι μπαμπάδες και να 
κρατήσουν αυτές τις διακοπές και τα Σ/ΚΗ λογική επιβάλει και η πράξη θα αποδείξει, ότι πρέπει να αποσυρθεί ο 
θλιβερός αυτός νόμος που εμφανίζεται να υιοθετεί αυτά που λέει η Παλιά Διαθήκη και το Ισλάμ, ότι δηλαδή οι 
γυναίκες και τα παιδιά είναι ιδιοκτησία του ανδρός, ακόμη και μετά το διαζύγιο.ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΑφού ο πατέρας 
έχει άδεια από τη δουλειά του μόνο 22 έως 24 εργάσιμες, ποιός θα κρατάει τα παιδιά κατά τη διάρκεια των 
διακοπών Χριστουγέννων Πάσχα και 2,5 μήνες το καλοκαίρι που δεν έχουν σχολείο για να απασχολούνται μέχρι 
τις 16.00;;;; Θα πληρώνει μια ξένη γυναίκα για να μένουν τα παιδιά μόνα μαζί της, αντί να μένουν με τη μάνα 
τους;;Οι νομοθέτες προφανώς δεν το σκέφτηκαν αυτό, ίσως διότι οι άνδρες, που κυρίως νομοθέτησαν, δεν έχουν 
ασχοληθεί ποτέ με την καθημερινότητα των παιδιών, όπως όλοι εμείς οι άνδρες.Δεν μπορείτε να επιβάλετε 
διάρκεια επικοινωνίας αν δεν την ζητάει ο γονέας. Οι καταναγκαστικές παρεμβάσεις είναι λανθασμένες. 
 
23 Μαρτίου 2021, 17:34 | ΜΑΡΙΑ Μ.Μ Ως προς την χρονική κατανομή, η αλλαγή κατοικίας για έναν ανήλικο, 
μπορεί να οδηγήσει σε αποδιοργάνωση του ανηλίκου, όχι επειδή οι γονείς δεν είναι σωστοί, αλλά επειδή καθένας 
θα ζητεί διαφορετικά πράγματα από το παιδί. Ακόμη και η αλλαγή των καθημερινών αυτόματων κινήσεων μας 
μπερδεύει … Δεν χρειάζεται να μεταβάλλεται στο παιδί με βαλίτσα ή να μοιάζει το ίδιο με βαλίτσα.Η επικοινωνία 
δεν είναι ωφέλιμο να μεταβάλλεται στην ουσία σε συμμετοχή στην επιμέλεια ή να περιλαμβάνει διανυκτέρευση 
στα πολύ μικρά παιδιά … Είναι ασφαλώς μεγάλο λάθος η παρεμπόδιση της επικοινωνίας. Άλλο τόσο όμως είναι 
λάθος μια ρύθμιση που λησμονεί τον ίδιο τον ανήλικο.Συνεπώς δεν είναι ορθό, ούτε η επικοινωνία να 
μεταβάλλεται στην ουσία σε συνεπιμέλεια, ούτε στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας να επιβάλλεται εναλλασσόμενη 
άσκηση της επιμέλειας. Διότι τότε έχουμε στην ουσία “διεπιμέλεια”, δηλαδή και πάλι ξεχωριστή, διηρημένη 
επιμέλεια ή ακόμη χειρότερα “δυεπιμέλεια”, δηλαδή επιμέλεια που ασκείται από δύο γονείς ανταγωνιστικά και 
εχθρικά. Το ανήλικο παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και όχι ένα ποσοστό του χρόνου μας ή ένα ΠΑΙΔΙ-
ΒΑΛΙΤΣΑ! 
 
23 Μαρτίου 2021, 17:09 | Βασίλης Λίνας. Υποτίθεται πως η διατροφή πηγαίνει στα παιδιά μου.Τι γίνεται όμως 
όταν έχει κοπεί ετσιθελικά η επικοινωνία με κατάπτυστα ψεύδη, έχοντας να δω τα παιδιά μου από 19 Ιανουαρίου, 
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έχοντας κερδίσει 3 δικαστικές αποφάσεις ως προς την επικοινωνία με καλύτερους όρους η μία μετά την άλλη, 
αλλά υποχρεούμαι να καταβάλω διατροφή για να πηγαίνει στον δικηγόρο της και όχι στα παιδιά.κ.Υπουργέ ίσως 
θα ήταν καλύτερα να ψηφιστεί ο καινούργιος νόμος πολύ νωρίτερα…Ήδη έχει καθυστερήσει αρκετά! 
 
23 Μαρτίου 2021, 15:46 | Μάριος Μερτσόπουλος. Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ.Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1511.(…),2. Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)‘Αρθρο 8,Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ,Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:«’Αρθρο 1514,Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας(…),2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση:α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)‘Αρθρο 10«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας.‘Αρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης.(…).Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
23 Μαρτίου 2021, 15:28 | Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας. Ας μην κάνουμε τα εύκολα δύσκολα, έτσι για μια φορά, 
για αλλαγή ας γίνει το αυτονόητο.Το παιδί έχει δυο γονείς, μια οικογένεια (αναφέρομαι σε ψυχικά σταθερά 
άτομα), παίρνει από τον καθένα διαφορετικά και αναγκαία πράγματα για την ανατροφή του. Πρέπει να περνάει 
ίσο χρόνο και με τους 2 γονείς για το δικο του καλό.Αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα ψηφίσει νόμο συνεπιμέλειας, 
όπως θα ψηφίσει και νόμο υιοθέτησης παιδιών απο ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Οι εποχές και οι κοινωνίες 
εξελίσσονται και μεταλλάσσονται, το να μένει μια χώρα πισω σε τέτοια ζητήματα μονο δυστυχία μπορεί να φέρει. 
Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, δεν γίνεται το 2021 να συζητάμε ακόμα για το οικογενειακό (πρόβλημα 
λυμένο εδώ και αρκετά χρόνια στις περισσότερες χώρες του κόσμου)Μία βδομάδα στον ενα γονέα, μία βδομάδα 
στον άλλο γονέα. Γιορτές στην μέση, καλοκαίρι επίσης, έξοδα μοιρασμένα αναλόγως εισοδήματος του κάθε γονέα. 
(70/30 80/20 90/10 50/50 και αντιστρόφως)Θεσπίστε όργανα για το οικογενειακό δίκαιο, κάντε προσλήψεις, 
βάλτε ανθρώπους να ασχολούνται ΜΟΝΟ με το οικογενειακό (δικαστήρια, ψυχολόγους κτλ), δημιουργήστε θέσεις 
εργασίας που να έχουν να κάνουν μόνο με αυτό το θέμα.Ας μην είναι αυτο το νομοσχέδιο ένα πρώτο βήμα για 
μια καλύτερη συνέχεια. Ας είναι αυτο που θα αλλάξει το πράγματα μια και καλή για τα επόμενα 50 χρόνια. 
 
23 Μαρτίου 2021, 15:29 | Αναστάσιος. Είμαι χωρισμένος μπαμπάς που η πρώην σύζυγος μου επιτρέπει να βλέπω 
το παιδί τον ελάχιστο χρόνο που επιτρέπει η δικαστική απόφαση (6 ώρες την εβδομάδα και διανυκτέρευση κάθε 
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δεύτερο ΠΣΚ)χωρίς να επιτρέπει φυσικά να πηγαίνω ή να παίρνω το παιδί μας εξίσου από το σχολείο του .Όταν 
έκανα συνειδητά παιδί δε μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ερχόταν η ώρα που θα γινόμουνα παρά τη θέλησή 
μου επισκέπτης στη ζωή του παιδιού μου.Και ότι θα κρατάει το παιδάκι μου ξένη γυναίκα τα ΠΣΚ που είναι μαζί 
της τη στιγμή που έχω άπλετο χρόνο και διακαή πόθο.Κι εγώ και το παιδάκι μου υποφέρουμε.Θέλουμε χρόνο 
εξίσου με διανυκτερεύσεις,καθημερινότητα….έχει αναλογιστεί καμία από τις κυρίες που είναι εναντίον στη 
γονεική ισότητα πως είναι να μη βλέπεις το παιδί σου από τη Πέμπτη στις 2100 (όταν δεν το έχω το 
Σαββατοκύριακο) έως και την Τρίτη στις 1700 που θα βρεθούμε πάλι για λίγες ώρες;Και μετά δεν επιτρέπεται να 
το δεις την Τετάρτη.Πάλι την Πέμπτη με την πενιχρότατη επικοινωνία.Και να τρέχεις να προλάβεις σε αυτές τις 
λίγες ώρες…να παίξετε,να διαβάσετε τα μαθηματάκια του,να του ετοιμάσεις φαγητό και να του κάνεις μπανάκι 
για να είναι έτοιμο όταν θα επιστρέψει υποχρεωτικά στη μητέρα του.Να το λέει στη μητέρα του ότι θέλουμε 
χρόνο, να της το λέω κι εγώ…και να μας ειρωνεύεται.Ποιός της δίνει τέτοιο δικαίωμα;Αυτή η συμπεριφορά δεν 
είναι κακοποιητική;Κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας.Φυσικά όταν τα δικαστήρια με την υπάρχουσα και 
απαράδεκτη νομολογία καθιστούν τον ένα γονέα νικητή και τον άλλον χαμένο αυτές οι συμπεριφορές 
ανθούν.Πόσος πόνος πια;Και να πλανάτε ένα πελώριο γιατί…που δεν παίρνει απάντηση.Η ισότητα δεν μπορεί να 
είναι για κάποιες κυρίες ala carte.Τα παιδιά έχουν 2 γονείς και χρειάζονται εξίσου,ισότιμα και ισόχρονα και τους 
2.Το άρθρο σε ότι αφορά την επικοινωνία οφείλει να επαναπροσδιοριστεί προσθέτοντας επιπλέον και την εξής 
βάση: «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία ,διαμονή,διανυκτέρευση και με τους 2 γονείς 
έχοντες την απο κοινού ,εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα διαμένοντες στον ίδιο δήμο ορίζεται στο 50/50 » 
 
23 Μαρτίου 2021, 15:50 | Μανώλης Γκίκας. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με εναλλασσόμενη κατοικία, μιας και 
οι γονείς μου ενώ χώρισαν πρίν χρόνια θεώρησαν σωστό να μεγαλώσουμε εγώ και ο αδερφός μου και με τους 
δύο γονείς μας, εναλλάξ ανά εβδομάδα. Αυτό γίνεται εδώ και έντεκα χρόνια. Σήμερα είμαι 17 μισό, στην γ λυκείου 
και ο αδερφός μου α λυκείου.Οφείλω να ομολογήσω ότι το αποτέλεσμα αυτής της ιδέας ήταν καταπληκτικό. Δεν 
ένιωσα ούτε στιγμή μακριά από κανέναν τους. Από κανέναν γονιό μου και καμιά θεία, το θείο μου ή τους 
παππούδες μου. Μέναμε στην ίδια γειτονιά, παρότι είχαμε δύο σπίτια (του πατέρα μας και της μητέρας μας). Έτσι 
είχαμε ταυτόχρονα την αγάπη και των δύο, τις συμβουλές και των δύο, την ενθάρρυνση και των δύο .Δεν μπορώ 
να φανταστώ τη ζωή μου να μεγάλωνα μόνο με έναν από τους δύο. Είμαστε από τους τυχερούς και ευχαριστώ 
τους γονείς μου γι αυτό.Τί γίνεται όμως με τους φίλους μου, που ενώ πλέον είναι αργά πια για αυτούς, έχουν 
στερηθεί τον πατέρα τους? Θα σας πω εγώ τα αποτελέσματα. Δεν έχουν το θάρρος να τους μιλήσουν ανοιχτά, να 
πάρουν μια ανδρική συμβουλή από πατέρα σε γιο, για θέματα που τους απασχολούν. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να 
πω… Και καλουμαστε εμείς σαν φίλοι να τους συμβουλεψουμε. Κρίμα!Εγώ κ.Τσιαρα με όλο τον σεβασμό στον 
τίτλο σας ως υπουργός, εάν ήμουν ή βρεθώ ποτέ στη θέση σας, θα νομοθετούσα την συνεπιμελεια με ίσο χρόνο 
και εναλλασσόμενη κατοικία. Από εκεί και πέρα ας αναλάμβανε ο κάθε γονέας τις ευθύνες του και ας αποφάσιζε 
εάν μπορεί ή όχι να το ακολουθήσει. Εγώ θα το έδινα ως ακριβοδικαιος και όποιος ήθελε ας το κρατούσε. Θα ήταν 
στο χέρι τους μετά και μόνο. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:23 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Ίσως θα είναι καλό να ξεκαθαριστεί πως το 
τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας κατά 1/3 με φυσική παρουσία, αφορά και πάλι την αυτόνομη επικοινωνία εκτός 
της οικίας του γονέα επιμέλειας, με διαμονή στην οικία του γονέα επικοινωνίας. Αν και αυτή η διαμονή στη 
δεύτερη κατοικία διατυπώνεται πιο πριν ως αρχή, επειδή παρεμβαίνει και μία φράση για καθημερινή επικοινωνία, 
προφανώς χωρίς φυσική παρουσία και με ηλεκτρονικά μέσα, και επανέρχεται το κείμενο στη φυσική επικοινωνία, 
φοβούμαι μήπως δημιουργείται κάποτε σύγχυση. Τη σύγχυση μπορεί να την εκμεταλλευτούν κάποιοι Δικαστές 
και να ξεπερνούν το σημείο με το τεκμήριο του 1/3, δίνοντας μεν επικοινωνία κατά 1/3 στο συγκεκριμένο γονέα, 
αλλά κατανέμοντας αυτήν αυθαίρετα και χωρίς σοβαρούς λόγους σε επικοινωνία κατά 1/6 με διαμονή στην οικία 
του γονέα επικοινωνίας και 1/6 σε επισκέψεις στην οικία του γονέα επιμέλειας, δηλ. υπό την επιτήρηση του γονέα 
επιμέλειας και παρενοχλώντας και τον τελευταίο στην προσωπική ζωή του. Άλλωστε υπάρχει και η αόριστη φράση 
«εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου». Φοβούμαι πάλι πως κάποιοι 
Δικαστές θα κάνουν εύκολα επίκληση σε αυτήν την αίρεση, ακόμη και όταν οι δύο κατοικίες θα έχουν γεωγραφική 
εγγύτητα, και θα καταλήξουμε η εξαίρεση να μετατραπεί σε κανόνα.Καλό θα είναι να ξεκαθαριστεί πως στις 
περιπτώσεις αμετάκλητης καταδίκης για τις χειρότερες μορφές βίας, επιβάλλεται αποκλεισμός (αφαίρεση) και όχι 
απλώς περιορισμός του δικαιώματος για επικοινωνία.Καλό θα είναι να γίνει αναφορά και σε ευέλικτους τρόπους 
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παράδοσης-παραλαβής του τέκνου σε τρίτους χώρους, ακόμη και χωρίς φυσική επαφή των δύο γονέων, ώστε να 
αποφεύγονται οι μεταξύ τους προστριβές και να περιορίζεται η φυσική δυνατότητα για παραβίαση δικαστικών 
αποφάσεων και συμφωνιών. Πχ μπορεί ο ένας γονέας να παραδίδει το τέκνο στο Σχολείο το πρωί και ο άλλος να 
το παραλαμβάνει το μεσημέρι. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:16 | Φάνης Γκέκας. Κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια για την αλλαγή που επιθυμείτε να φέρετε 
στην κοινωνία μας. Είναι καιρός να δούμε την αλήθεια για το καλό των παιδιών μας χωρίς εγωισμους και 
υστεροβουλίες. Το λέω αυτό επειδή ενώ έχω ανύπαντρο γιό, φοβάμαι ότι θα έχει τη μοίρα του ξαδέρφου του και 
ανηψιού μου, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε να γίνει μπαμπάς της φωτογραφίας και του μηνιαίου εισοδήματος.Έχει 
μια κόρη 12 ετών που τη βλέπει όποτε θελήσει η μητέρα της, εδώ και χρόνια. Έχει κάνει αγωγές, κόντρα αγωγές 
και τίποτα. Είναι βαθύτατα πληγωμένος, προδομένος και όλοι εμείς γύρω του συμπάσχουμε (έχω να δω την 
ανηψια μου τέσσερα χρόνια) αλλά ανησυχούμε και για τα δικά μας παιδιά. Για το μέλλον των δικών μας εγγονών, 
εάν δεν αλλάξει κάτι τώρα. Το πιο δίκαιο κ.Υπουργε είναι να ξεκινάει με το 1/2 και εναλλασσόμενη κατοικία και 
από κει και πέρα οποίος θέλει και μπορεί το κρατάει, οποίος θέλει το μειώνει. Αλλά το σωστό και δίκαιο είναι το 
1/2. Ελπίζω να το αντιληφθείτε και να πράξετε δεόντως.  
 
23 Μαρτίου 2021, 14:49 | Χριστίνα Σακκά Να προσδιορίσετε αρχικά τον όρο ενδοοικογενειακή βία, διότι όπως 
φαίνεται λαμβάνεται υπόψιν μόνο τις περιπτώσεις σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης…Η ενδοοικογενειακή 
βία έχει κι άλλες μορφές (να άρετε το GDPR να μπορεί ν αποδειχθεί ταχύτερα)Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες 
για να αντιμετωπίζονται οριζοντίως! Βλέπετε τις αποκαλύψεις την τελευταία περίοδο και σίγουρα αντιλαμβάνεστε 
μετά απ αυτό πόσες περισσότερες είναι αυτές που μένουν σιωπηλές.Για να κάνουμε την αόριστη και αφηρημένη 
έννοια του συμφέροντος πιο ειδική,ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ είναι η αίσθηση ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !Όπως δεν μπορεί να 
ζυγιστεί η αγάπη, έτσι δεν μπορεί να έχει και «ποσοστό» η επικοινωνία.Ένας κακοποιητικός γονέας αν ερωτηθεί 
θ απαντήσει ότι το αγαπάει το παιδι του και μάλιστα θα δικαιολογήσει τις πράξεις του στο όνομα της 
αγάπης…ΣΥΜΦΕΡΟΝ=ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ=ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:01 | Παναγιώτης Λιάπης .Κύριε Υπουργέ με λύπη μου βλέπω ότι τελικά δεν αναφέρετε τον 
ίσο χρόνο με εναλλασσόμενη κατοικία. Είμαι πατέρας δύο αγοριών 6 και 4 ετών. Τα λατρεύω τα παιδιά μου. Είμαι 
συνεπής στις υποχρεώσεις μου, τόσο στην επικοινωνία μου, όσο και στην καταβολή της διατροφής των 700€ 
μηνιαίως.Όμως πονάω όταν τα βλέπω μόλις δύο Σαββατοκύριακα το μήνα. Τα παιδιά μου με θεωρούν υπεύθυνο 
που τα επιστρέφω στην μητέρα τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές ο μεγάλος μου να φωνάζει κλαίγοντας και 
κατηγορώντας με. Τί πρέπει να κάνω? Μπορείτε να μου πείτε? Κλαίω, πονάω και μάλιστα αυτό έχεις δυστυχώς 
αντίκτυπο και στην εργασία μου.Έλπιζα σε εσάς να εγκρίνετε την συνεπιμελεια με ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη 
κατοικία, ως αφετηρία για τους γονείς και από εκεί και μετά ας διαμορφώνονταν ανάλογα την περίπτωση. Γιατί 
όχι, όταν έχω δικό μου σπίτι με τρία υπνοδωμάτια και απέχει από το Δημοτικό του μεγάλου μου μόλις 100 m?Γιατί 
να ζω σαν ο μπαμπάς του Σαββατοκύριακου και να μην κάνω πράγματα καθημερινά με τα αγγελούδια μου? 
Σκεφτείτε σας εκλιπαρώ να ξεκινάει με το 1/2 αυτό το νομοσχέδιο , αντί του 1/3. Είναι το μόνο εφόδιο που θα έχω 
ενάντια στην τόσο μεγάλη αδικία. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:42 | Γεώργιος Χατζηελευθερίου . Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με διαμονή στην οικιά 
του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου κατ’ ελάχιστον, εκτός 
αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:15 | ΒΚ. Πως ακριβώς θα εφαρμοστεί το μίνιμουμ 1/3 του χρόνου. Πρακτικά σημαίνει 8 
ώρες την ημέρα ή 10 ημέρες τον μήνα με τον έτερο γονέα.Ας σκεφτούμε ένα νήπιο που γυρνάει από τον παιδικό 
σταθμό στις 3 και κοιμάται στις 8. Άρα υπάρχουν χοντρικά 5 ελεύθερες ώρες που βέβαια περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες, μπάνιο, φαγητό, επισκέψεις σε γιατρό κτλ.Στην περίπτωση των 8 ωρών κάθε μέρα, ο έχων την 
επιμέλεια θα πηγαίνει το παιδί στο σχολείο το πρωί και θα παραλαμβάνει το παιδί το βράδυ για ύπνο χωρίς καμία 
άλλη επαφή.Ας δούμε το σενάριο των 10 ημερών που πρακτικά σημαίνει ότι το τέκνο κάθε σαββατοκύριακο θα 
διαμένει με τον έτερο γονέα. Δηλαδή ο έχων την επιμέλεια δεν θα μπορεί ούτε να διασκεδάσει/ταξιδέψει με το 
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τέκνο του και θα παραμένει γονέας των «καθημερινών υποχρεώσεων».Θεωρώ ότι δεν είναι εφαρμόσιμη λύση ο 
προσδιορισμός του χρόνου επικοινωνίας κατά αυτό τον τρόπο και σίγουρα δεν είναι προς όφελος του τέκνου 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:30 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ!ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ?ΓΙΑΤΙ? 2021 ΚΑΙ 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΖΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΑΤΙ ΣΑΝ 
ΓΟΝΕΑΣ!ΦΤΑΝΕΙ!ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ!!ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
2!!ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΡΑ!ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΥΣ!ΔΩΣΤΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΩΝ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:02 | Σωτηρία Κάλφα Την κόρη του αδερφού μου, την βλέπουμε μόλις δύο Σαββατοκύριακα 
το μήνα.Κάθε φορά φεύγει με κλάματα από το σπίτι και μάλιστα η μητέρα μας και γιαγιά της κάθε φορά με όλο 
αυτό που συμβαίνει δεν νιώθει καλά. Σκεφτείτε ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά της και τα συμβάντα αυτά με τα 
κλάματα της εγγονής της την ώρα της επιστροφής στην μητέρα της, επιβαρύνουν την υγεία της. Η ανηψια μου έχει 
την ανάγκη του πατέρα της όσο τίποτα άλλο. Πραγματικά όταν είναι μαζί δεν φεύγει από δίπλα του. Κι όμως της 
λείπει και τα βάζει μαζί του, κατηγορώντας τον ότι δεν ζούνε μαζί. Είναι μόλις 5 χρονών. Τι μπορεί να κάνει ο 
αδερφός μου?Προσμένει πως και πως την συνεπιμελεια που υποσχεθηκατε κ.Υπουργε! Συνεπιμελεια με 
εναλλασσόμενη κατοικία είναι το βέλτιστο για τα παιδιά, τους γονείς και λοιπούς συγγενείς. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:28 | ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Το νομοσχέδιο αυτό είναι αντισυνταγματικο και άδικο 
καθώς ανόμοιες περιπτώσεις παιδιών και χωρισμένων γονέων τις καθορίζει με τον ίδιο τρόπο και συγκεκριμένα 
ποσοστά και το κανει με πολύ δεσμευτικό τρόπο για τον δικαστη.Δεσμευει το δικαστη υπερμετρα. Το οικογενειακό 
δίκαιο δεν είναι σαν το κληρονομικό για να έχει ποσοστά. Οι σχέσεις δεν επιβάλλονται. Σκοπός θα πρέπει να είναι 
το μεγάλωμα υγιων παιδιών σε ΕΝΑ σταθερό περιβάλλον. Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:53 | Μαρία Οικονομίδου Είμαι γιαγιά και έχω να δω τον γιό του γιού μου ένα χρόνο, επειδή 
η μάνα του βρίσκει δικαιολογίες να μην δει το παιδί τον γιό μου, τον πατέρα του.Πρέπει οπωσδήποτε να ψηφιστεί 
ο νόμος και μάλιστα το ιδανικότερο όλων το 50-50, με εναλλασσόμενη κατοικία και ίσα δικαιώματα. Είναι άδικο 
να βλέπουμε καθημερινά τον πόνο στα μάτια των παιδιών μας. Ντροπή πια για την κοινωνία μας και τους δικαστές 
που δεν κάνουν κάτι.Κυριε υπουργέ μόνο σε εσάς ελπίζουμε. Μην προδώσετε τις προσδοκίες μας. 
23 Μαρτίου 2021, 13:25 | Έλενα Αντωνοπούλου. Απαράδεκτο άρθρο. Αυθαίρετη η θέσπιση του 1/3 ως χρόνο 
επικοινωνίας.Σε πολλές περιπτώσεις λόγω των συνθηκών του παιδιού ,των γονέων ειναι ανέφικτο το 1/3. Με τι 
κριτήρια ορίστηκε το 1/3??1/3 όλου του χρονου??οι δραστηριότητες των παιδιών τι θα γίνουν??ένα παιδί σήμερα 
έχει τόσες δραστηριότητες που έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα από μόνο του .οχρονος της επικοινωνίας πρέπει να 
είναι ποιοτικός. Γιατί δεσμεύεται ο δικαστης τόσο πολύ??Γτ αν δεν έχει σκοπό την δέσμευση του δικαστη τότε δεν 
υπάρχει λόγος να τεθεί ποσοστό.Καθε παιδί δικαιούται άλλο χρόνο επικοινωνίας με τον γονέα που έχει το 
δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό.Καθε περίπτωση είναι ξεχωριστή δεν μπορούμε όλα τα παιδιά και όλους τους 
γονείς να τους αντιμετωπίζουμε με ποσοστά αυθαίρετα. Είναι άδικο και άνισο και αντισυνταγματικο. 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:06 | Εύη. 1. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η κοινή επιμέλεια είναι ιδανική. Κανείς. Αλλά είναι 
ιδανική, όταν είναι συναινετική. Το πρόβλημα δεν είναι η συνεπιμέλεια. Το πρόβλημα είναι το να είναι 
υποχρεωτική. Αλλά γιατί;Γιατί δεν μπορεί να αποφασίζει ο νόμος με οριζόντιο τρόπο ότι το ίδιο θα γίνεται με κάθε 
ζευγάρι που χωρίζει ενώ έχει παιδί, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει μέσα στην κάθε οικογένεια, του τι είδους γονιός 
είναι ο κάθε γονιός, και σε τι συνθήκες ζωής θα υποβάλλεται το κάθε παιδί. Το δικαστήριο πρέπει να αποφασίζει 
κατά περίπτωση και το νομοσχέδιο το φέρνει προ τετελεσμένου γεγονότος, στερώντας του την ισχύ.2. Το 
νομοσχέδιο μιλάει για εναλλασσόμενη κατοικία και ίσο μοίρασμα του χρόνου του παιδιού σε κάθε γονιό, (ο 
οποίος χρόνος μετά κατέβηκε στο ένα τρίτο αντί για το μισό). Δηλαδή το παιδί να μένει μισό καιρό στο ένα σπίτι, 
και μισό καιρό στο άλλο. Κατανοητό. Και είναι κακό να ζητάει ένας πατέρας να βλέπει το παιδί του;Όχι. Ο πατέρας 
πρέπει να μπορεί να βλέπει το παιδί του, να περνάει χρόνο μαζί του και να έχει λόγο στις σημαντικές αποφάσεις 
της ζωής του, εκτός κι αν συντρέχουν άλλοι λόγοι ακαταλληλότητας, πιο σοβαροί.3. Είναι κακό να μένει το παιδί 
μισό χρόνο σε ένα σπίτι και μισό στο άλλο;Όχι απαραίτητα. Αλλά είναι χαζό να περιμένεις ότι μπορεί ρεαλιστικά 
να συμβεί, εκτός κι αν και γονείς και πεθερικά μένουν στην ίδια γειτονιά, ιδανικά στην Εκάλη, με σοφέρ και 
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νταντά.4. Είναι κακό να θέλει ένας πατέρας να μένει με το παιδί του;Όχι. Αλλά:Α) Είναι κακό να μένει το παιδί με 
έναν πατέρα που δεν ενδιαφέρεται να είναι πατέρας, αλλά απλώς δεν θέλει να πληρώνει διατροφή.Β) Είναι κακό 
μια μητέρα να μην μπορεί να αναζητήσει ποτέ δουλειά εκτός της πόλης που μένει ο πατέρας, γιατί θα χάσει το 
παιδί.Γ) Είναι κακό να μένει το παιδί με έναν πατέρα που μπορεί να είναι απών, να το βάζει σε κίνδυνο ή να το 
κακοποιεί.Δ) Είναι κακό μια κακοποιημένη γυναίκα να είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον 
κακοποιητή της, γιατί αλλιώς θα χάσει το παιδί.Ε) Είναι κακό να μπορεί ο άντρας και πάλι να έχει πλήρη έλεγχο 
της γυναίκας, ακόμα κι αφού εκείνη χωρίσει, εργαλειοποιώντας το παιδί.5. Είναι κακό να παίρνει πάντα την 
επιμέλεια η μητέρα και ποτέ ο πατέρας;Ναι. Την επιμέλεια πρέπει να την παίρνει ο καταλληλότερος γονιός, και 
απλώς η κοινωνία ακόμα θεωρεί τη γυναίκα εξ ορισμού καταλληλότερη για τη δουλειά αυτή. Ο φεμινισμός είναι 
που αρνείται ότι αυτό είναι θέσφατο, και τολμάει να το αμφισβητεί.6. Είναι κακό να κοιτάμε και τα δικαιώματα 
του πατέρα;Όχι. Είναι κακό να βάζουμε τα δικαιώματα του πατέρα πάνω από την ασφάλεια της μητέρας και το 
συμφέρον του παιδιού.7. (Μπόνους). Ναι αλλά για το τρομερό μας επιχείρημα, το Σύνδρομο Γονεϊκής 
Αποξένωσης, γιατί δε λέτε;Το Σύνδρομο Γονεϊκής Αποξένωσης έχει την ίδια επιστημονική εγκυρότητα με το ότι τα 
εμβόλια προκαλούν αυτισμό.8. Τι μπορεί να καταλάβει κανείς τελικά;Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια έχει ένα 
προσωπείο ισότητας φύλων και προοδευτισμού, ενώ στην πραγματικότητα είναι τρόπος ελέγχου και χειρισμού 
των γυναικών και ύπουλο όργανο του συντηρητισμού. Δεν έχει να κάνει με καλούς μπαμπάδες που ανήκουν στη 
νέα εποχή και είναι στοργικοί και τρυφεροί, έχει να κάνει με επιστροφή σε μια εποχή που οι γυναίκες που ζούσαν 
σε κακοποιητικά περιβάλλοντα, δεν τολμούσαν να ζητήσουν διαζύγιο μην τυχόν και δεν μπορούν να τα βγάλουν 
πέρα ή χάσουν το ίδιο τους το παιδί.9. Είναι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια καταδικαστέα γενικά;Ναι. Καλό είναι η 
συνεπιμέλεια να μην είναι ποτέ υποχρεωτική, παρόλο που σαν πρακτική, ακόμα και μισή μισή, θα μπορούσε 
κάποια μέρα να είναι το αναμενόμενο και ο κανόνας, απλώς αυτή η μέρα αργεί.Και αργεί γιατί θα μπορούσε να 
γενικευτεί μόνο σε μια κοινωνία όπου ήδη υπάρχει ισότητα, όπου οι μισθοί μεταξύ των δύο φύλων και οι θέσεις 
εξουσίας έχουν εξισωθεί, όπου τα ποσοστά γυναικείας ανεργίας έχουν μειωθεί, όπου οι γυναικοκτονίες έχουν 
εξαλειφθεί, όπου η ενδοοικογενειακή βία έχει ελαχιστοποιηθεί, και με ένα δίκτυο Πρόνοιας και κοινωνικών 
υπηρεσιών, τόσο άμεσο, αποτελεσματικό και ευρύ, που στην ελληνική πραγματικότητα του σήμερα, ούτε μπορεί 
κανείς μας να διανοηθεί.Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να ψηφιστεί. 
 
23 Μαρτίου 2021, 11:46 | ΑΡΗΣ Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται 
ως εξής: 
Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας.ΠΡΟΣΘΗΚΗ.Η διατροφή όμως δεν αλλάζει, δεν υπαρχει 
αναλογική επιβαρυνση γονέα, οταν υπαρχει αποσταση του γονέα απο το παιδί τα εξοδα μεταβασης δεν 
λαμβάνονται υπόψιν.Με 1000 ευρω τον μηνα και να μενεις σε αλλη πολη με 400 ευρω διατροφή που σου 
επιδίκασαν αυθαίρετα δεν εχεις να φας μονος σου300 μίσθιο.150 ΔΕΚΟ,400 διατροφή,400 εξοδα μεταβασης σε 
αλλη πόλη, ψυχαγωγία τεκνων, σιτιση τεκνων 2 ΣΚ τον μηνα,Συνολο,1250 ευρω με 2 σαββατοκυριακα Σε μισθό 
1.000 ευρωΕδω δεν μπορούμε να τα δουμε 2 ΣΚ γιατι δεν εχουμε λεφτα και δεν θα εχουμε να δώσουμε την 
διατροφή και θα παμε φυλακη και θα μας κατασχεσει η Κα το σπίτι και θα μείνουμε αστεγοι ο επιστημων μας 
ορισε 1/3 του χρόνου.Υποκριτικά μεν διότι ουδείς θα το εφαρμόσει.Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΜΦΑΝΗΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 
 
23 Μαρτίου 2021, 11:43 | Λ.Β. Αντιλαμβάνεστε αγαπητοί τι εστι διαζύγιο αντιδικίας; Τυχαία χωρίζει το ζευγάρι; 
Τυχαία δεν τελειώνει ο γάμος με συναινετικό διαζύγιο;Προφανώς υπάρχει αδυναμία συνεννόησης!Ειλικρινά πώς 
σαν από θαύμα ξαφνικά θα συνεννοούνται οι γονείς; Το 3 μερες στον έναν και 4 στον άλλον αντιλαμβάνεστε τι 
σημαίνει στην πράξη; Λέτε να υπάρχει συνεννόηση; Τόσο καιρό πως δεν υπήρξε; Θα κάνει τέτοιο θαύμα ο 
διαμεσολαβητής; Ποσα απλά,καθημερινα αλλά τόσο καίρια ζητήματα πρέπει να επιλύονται; Μην μου πείτε πως 
θα ρυθμίζονται όλα από πριν!«Ποιος θα πάει το παιδί στον αγώνα/εκδήλωση; Ποιος θα πάει το παιδί στο πάρτυ; 
Ποιος θα πάει το παιδί στον παιδιατρο για το εμβόλιο μηνιγγίτιδας με κόστος 130 ευρώ η δόση-σύνολο 3 δόσεις 
που δεν συνταγογραφούνται! (Είναι που τρώμε στα λούσα εμείς την πενιχρή συνήθως διατροφή!) Που θα έχει το 
παιδί τα βιβλία του-μην ακούσω πως είναι 2/3 βιβλία,αλλά δυο/3 τροχηλατες τσάντες πρέπει να πηγαινοφέρνει! 
Σε ποιο σπιτι θα κάνει μάθημα ιδιαίτερο αν χρειαστεί; Σε ποιο φροντιστήριο θα γραφτεί,μήπως σε δυο-σε ένα 
κοντά στη μαμα και ένα κοντά στον μπαμπα»;Παραδείγματα επιφανειακά σε κάποιον,αλλά είναι η ζωή! Αυτή είναι 
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η καθημερινότητα. Πως θα συνεννοούνται για αυτά οι γονείς; Μην μου πείτε «ας βρουνε τρόπο να συνεννοούνται-
ας συνεννοούνται με sms”! Για να έχουν φάει περιουσίες στα δικαστήρια,για να έχουν αλισβερίσι μηνύσεων, 
εξώδικα, ασφαλιστικά,προσωρινές διαταγές κλπ,αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας! Δεν 
υπήρξε ποτε! Καποιος θα ήταν αφελής αν μην τι άλλο αν έλεγε πως ξαφνικά θα ψηφιστεί αυτό το αχαρακτήριστο 
νομοσχέδιο και όλα θα ομαλοποιηθούν! Ούτε κάποιος θα τολμούσε να πει πως «τα παιδιά μένουν έξω από αυτό»! 
Τα πάντα αντιλαμβάνονται δυστυχως τα παιδιά!Δεν μπορεί να υπάρξει υποχρεωτική συνεπιμελεια!Δεν μπορεί σε 
διαζύγια αντιδικίας να υπάρξει υποχρεωτική συνεπιμελεια! 
Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή! 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:29 | Γεωργία . Σε μια κοινωνία με αυξανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής, έμφυλης 
βίας, σωματική ή συναισθηματική ή ψυχολογική ή οικονομική, με τις δημόσιες δομές στήριξης να 
υπολειτουργούν, αστελέχωτες, με ραντεβού σε βάθος μηνών, με μηδενική δωρεάν νομική βοήθεια, για όσες 
καταφέρνουμε να απεμπλακούμε από μια καθημερινότητα μέσα στον φόβο, έρχεται αυτό το νομοσχέδιο να μας 
ζητήσει να διευκολύνουμε επιπλέον την επικοινωνία του παιδιού μας με τον άλλο γονέα που έχει ελάχιστη 
συμμετοχή στην ανατροφή του παιδιού, να το μοιράσουμε στα δύο ως άλλη Σολομώντεια λύση. Κυοφορούμε τα 
παιδιά μας, γεννάμε τα παιδιά μας, αναθρέφουμε στην πλειοψηφία μόνες τα παιδιά μας, προσαρμόζουμε 
συνειδητά την ζωή μας επάνω σε αυτά, παλεύουμε μέσα σε μια κοινωνία που δεν δίνει ίσες ευκαιρίες σε μια 
μητέρα, στην εργασία, κάνουμε υπομονή μέσα σε γάμους που μας προκαλούν φόβο για εμάς και τα παιδιά μας, 
γιατί δεν έχουμε πού να πάμε, πού να απευθυνθούμε, την οικονομική δυνατότητα να κινηθούμε νομικά, γιατί 
είμαστε βασικοί φροντιστές παιδιών ΑΜΕΑ, παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές, παιδιών που γίνονται 
αποδέκτες απαξιωτικών σχολίων από συγγενείς και οικείους του άλλου γονέα, δεχόμενες την λοιδορία ότι είναι 
δικό μας σφάλμα η αναπηρία του παιδιού μας, ανεχόμενες εργοδότες που μας απολύουν στην εγκυμοσύνη, που 
δεν μας προσλαμβάνουν γιατί αυτό το παιδί θα μας ΄΄κρατά δέσμιες΄΄ σε επιπλέον υποχρεώσεις, γονικές άδειες 
κτλ και έρχεται τώρα αυτό το νομοσχέδιο που ουσιαστικά μας υποχρεώνει να μείνουμε στις κακοποιητικές εστίες 
και να πούμε ναι στην έμφυλη βία, ώστε να γινόμαστε εμείς αποδέκτες της και όχι τα παιδιά μας.Η αμετάκλητη 
καταδίκη, στην περίπτωση που μια γυναίκα καταφέρει να καταφύγει στην δικαιοσύνη, με προσωπικό κόστος 
κοινωνικά, οικονομικά και συναισθηματικά, μπορεί να χρειαστεί έως και 10 χρόνια, ενώ στο διάστημα αυτό το νέο 
νομοσχέδιο προβλέπει την υποχρέωση μας στην παρότρυνση επικοινωνίας του παιδιού μας με τον υπόδικο 
κακοποιητή μας, την ίδια στιγμή που παιδοψυχολόγοι και ψυχολόγοι μας παροτρύνουν να μην ΄΄χρύσωνουμε το 
χάπι΄΄ στα παιδιά μας, ακυρώνοντας το βίωμα τους και την επιθυμία τους.Λέμε όχι στην υποχρεωτικότητα της 
συνεπιμέλειας, λέμε όχι στην καταπάτηση διεθνών συμβάσεων για τα δικαιώματα και την προστασία της γυναίκας 
και του παιδιού, λέμε ναι στην συναινετική συνεπιμέλεια, που προβλέπεται ήδη από το υπάρχον νομοσχέδιο και 
προύποθέτει καλή συνεργασία των γονέων. Ζητάμε να μην λαμβάνετε υπόψιν σας μόνο τα δικαιώματα των 
γονέων επάνω στο παιδί, αλλά και την επιθυμία του ίδιου του παιδιού, καθώς και την στελέχωση των δημοσίων 
δομών με αρμόδιους επαγγελματίες που θα βοηθούν ιις γυναίκες και τα παιδιά να απεμπλακούν γρήγορα και 
εύκολα από την βία πίσω από τις πόρτες του σπιτιού τους. Δεχόμαστε ήδη απειλές, ύβρεις από τους πατεράδες 
ων παιδιών μας και φοβόμαστε για το τι μέλει γενέσθαι, αν αυτό το αναχρονιστικό νομοσχέδιο δεν καταψηφιστεί. 
 
23 Μαρτίου 2021, 10:22 | ΔΗΜΑΣ. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση.Η διατύπωση σας σχετικά με το << ο γονέας που ΔΕΝ διαμένει το τέκνο προσβάλει την 
προσωπικότητα του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια αυτού παρακαλώ όπως τροποποιηθεί το συγκεκριμένο 
άρθρο και να γραφτεί με πλήρη ισότητα της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των γονέων με <>. Επίσης αυτό 
το οποίο γράφετε στο συγκεκριμένο άρθρο <> αφού ο γονέας που δεν θα έχει την επιμέλεια παρά μόνο την 
επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο δεν θα έχει καθημερινή επικοινωνία, αλλά 1/3 του μήνα, πως ειναι δυνατόν να 
πιστεύετε ότι ο γονέας που έχει την επιμέλεια αυτού θα δείχνει το παιδί στον άλλον γονέα σε καθημερινή βάση. 
Μιλάμε για «Εις άτοπον απαγωγή» αφού σε καμιά περίπτωση ο γονέας που έχει την επιμέλεια δεν θα επιτρέπει 
επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα πέραν του 1/3 που γράφει στην δικαστική απόφαση. Παρακαλώ για 
απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και επαναφορά αυτού με πλήρη συνεπιμέλεια και ίδιο χρόνο 
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επικοινωνίας και επιμέλειας για το πραγματικό καλό και συμφέρον των των παιδιών. Το συγκρινόμενο νομοσχέδιο 
δεν λύνει κανένα πρόβλημα από αυτά του παρελθόντος. Ακολουθείστε την οδηγία με το (ψήφισμα 2079), του 
συμβούλιο της Ευρώπης όσον αφορά τις κοινές γονικές ευθύνες, την ανατροφή του παιδιού και από τους δύο 
γονείς, την κατάργηση διατάξεων για τα παιδιά εκτός γάμου, την οικογενειακή συμφιλίωση, τη κοινή γονική 
ευθύνη και τον ρόλο του πατέρα στη ανατροφή των παιδιών. Ενώ για πρώτη φορά ρητά προβλέπεται η υποχρέωση 
του Κράτους να εισάγει το θεσμό της εναλλασσόμενης κατοικίας. Είναι η μόνη λύση στο τεράστιο πρόβλημα της 
Γονεϊκής αποξένωσης και της ηρεμίας της ψυχής των παιδιών. Όποιο παιδί και να ρωτήσετε ανά την επικράτεια 
θα επιλέξει να ανατρέφεται εξίσου και από τους 2 γονείς του, με απλά λόγια επιλεγεί την αδιαπραγμάτευτη και 
ισορροπημένη έννοια της «ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ»  
 
23 Μαρτίου 2021, 10:27 | Ουρανία Κοκκίνου«Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο 
για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»Η προϋπόθεση της αμετάκλητης καταδίκης για τα αναφερόμενα αδικήματα, 
η οποία μπορεί να καθυστερήσει πολλά χρόνια, αφήνει το τέκνο και τον γονέα-θύμα της αξιόποινης 
συμπεριφοράς εκτεθειμένους στη συνέχισή της. Η συνδρομή περισσότερων σωρευτικών προϋποθέσεων, όπως θα 
μπορούσε να είναι η ιατροδικαστική έκθεση, η αναφορά σε αστυνομικό τμήμα με συνακόλουθη σύσταση εκ 
μέρους της αστυνομίας και προειδοποίηση για τις συνέπειες του νόμου, η έκθεση πραγματογνώμονα-ψυχολόγου 
ή παιδοψυχολόγου, η έκθεση ειδικού συμβούλου της σχετικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας ή 
άλλου δημόσιου αρμόδιου φορέα, θα έπρεπε να αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη, αν όχι για τον 
αποκλεισμό, τουλάχιστον για τον περιορισμό της επικοινωνίας με τον φερόμενο ως δράστη γονέα. Επικουρικώς, 
καταδίκη σε πρώτον βαθμό θα έπρεπε να συνεπάγεται περιορισμό της επικοινωνίας ή πραγματοποίησή της με 
την παρουσία τρίτου προσώπου. 
 
23 Μαρτίου 2021, 09:21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ. Το πραγματικό συμφέρον του τέκνου, επιβάλλει την 
ισόχρονη παρουσία των γονέων στη ζωή του, την κοινή γονική μέριμνα/επιμελεια. Όλοι οι επιστημονικοί φορείς 
έχουν ταχθεί υπέρ της κοινής γονικής μέριμνας/επιμέλειας.Ο κάθε γονέας να φροντίζει τις ανάγκες των παιδιών, 
κατά το χρόνο που τα έχει στην επιμέλεια του. Η συνεχόμενη καθημερινή συνεργασία των δύο γονέων είναι προς 
το απόλυτο όφελος των παιδιών. (π.χ. ένας γονέας ίσως να μπορεί να παραλαμβάνει κάθε μεσημέρι τα παιδιά 
απο το σχολείο και να φροντίζει την σίτιση τους, έως ότου ο άλλος γονέας αποχωρήσει από την εργασία του ή να 
αναλάβει την μεταφορά των παιδιών σε εξωσχολικές δραστηριότητες ή να αναλάβει να βοηθά στην μελέτη πχ το 
ένα από τα δύο παιδιά σε καθημερινή βάση).Τα έξοδα των παιδιών, (διατροφή, εκπαίδευση, ένδυση, υπόδηση 
και αλλά) να καταβάλλονται κατ’ισομοιρία από τους γονείς. Οι γονείς να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
έτσι ο ένας γονέας δεν θα δύναται να εκμεταλλευτεί τον άλλον γονέα. Σε περίπτωση ανεργίας / οικονομικής 
αδυναμίας (και όχι αεργίας) του ενός γονέα, να καλύπτονται (εφόσον είναι δυνατό) τα έξοδα των παιδιών κατά 
μεγαλύτερο ποσοστό ή ολικό ποσοστό από τον άλλο γονέα.Το συμφέρον των παιδιών επιτάσσει να πάψει η άδικη 
αντιμετώπιση του ενός γονέα (συνήθως του πατέρα) από τους δικαστικούς λειτουργούς και η εκμετάλλευση της 
όλης κατάστασης από τον άλλο γονέα (συνήθως της μητέρας). Με τον τρόπο αυτό θα πάψει η εργαλείοποίηση 
των τέκνων από τη μητέρα, η ηθελημένη από αυτήν συκοφάντηση και αποξένωση των παιδιών από τον πατέρα 
και η άρνηση καταβολής διατροφής (όταν υπάρχει αποδεδειγμένα δυνατότητα καταβολής της) από τον πατέρα, 
ως αντίδραση στη απομάκρυνση των τέκνων και κάκιστη συμπεριφορά της μητέρας προς τον πατέρα.Η σχετική 
συναίνεση των μητέρων, για ίσο χρόνο του τέκνου με τους γονείς του , ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ (και αν υφίσταται 
αρχικά, σύντομα παύει να συμβαίνει αυτό) σε συντριπτικό ποσοστό άνω του 90% των περιπτώσεων, καθώς:1. το 
οικονομικό όφελος των μητέρων (διατροφή και επιδόματα),2. η ανάγκη τους να κάνουν κακό στον πατέρα 
(ασχέτως αν με αυτή τη συμπεριφοράτους, βλάπτουν πρωτίστως τα παιδια) και 3. η γνώση πως το αποτέλεσμα 
της δικαστικής διαμάχης, συνήθως θα είναι υπερ τους,καταστρέφει την ομαλή μετάβαση των γονέων και του 
τέκνου, σε μια νέα ζωή συνεργασίας των γονέων, για το όφελος των παιδιών.Σε περίπτωση δε που κριθεί ότι ένας 
γονέας είναι βίαιος/ακατάλληλος να ασκεί επιμέλεια/γονική μέριμνα ή αν ένας γονέας δεν επιθυμεί την άσκηση 
της ή αν οι γονείς κατοικούν σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα, τότε τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να 
ισχύσουν και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, η οποία θα κρίνεται από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.Αν 
υφίσταται αυτή η ισότητα εξαρχής, οι μητέρες θα είναι πιο δεκτικές στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, 
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μακριά απο επίπονες ( ψυχολογικά και οικονομικά) δικαστικές διαμάχες. Έτσι θα εκλείψουν και οι με δόλο 
προσπάθειες των μητέρων, για πρόκληση εντάσεων ανάμεσα στους γονείς, που δρουν αργότερα ως επιχείρημα 
τους στις δικαστικές διαμάχες, κατά της ισόχρονης παρουσίας των δύο γονέων στη ζωή του τέκνου. 
 
23 Μαρτίου 2021, 09:50 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 
Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί 
ενάντια στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 07:45 | Δημήτρης Δημητρόπουλος. Οι συνθήκες σήμερα επιβάλλουν να νομοθετηθούν ακόμα 
πιο ουσιώδη άρθρα ακόμα και πέραν τής κουλτούρας συνεργασίας τών γονέων που προφανώς ο νομοθέτης 
προσπαθεί να καλλιεργήσει.Σχετικά με την παραβίαση επικοινωνίας όπως αυτή προκύπτει κατά παραβίαση 
δικαστικών αποφάσεων, θα πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος, δεν μπορεί σήμερα ένα αδίκημα που έχει 
προεκτάσεις στην ψυχολογία μικρόν παιδιών να συνεχίσει να μένει ατιμώρητο.Για των λόγο αυτό προτείνεται να 
ορίζεται ρητώς πώς η φύση του αδικήματος αυτού εκτείνεται όχι μόνο ός προς την ασέβεια τής δικαστικής 
απόφασης αλλά και προς το συμφέρον του τέκνου και του άλλου του γονέα γεγονός που δεν σημαίνει πώς είναι 
απλά κακή άσκηση γονικής μέριμνας αλλά και εγκληματική ενέργεια σε βάρος του παιδιού. Είναι σαφές ότι 
επιβάλλεται να οριστεί ός διαρκές εγκλήμα στις περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει συνεχώς και να διώκεται 
αντίστοιχα. 
 
23 Μαρτίου 2021, 06:35 | Κώστας Σερβετάς. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΤΟΥΣ.Μόλις διάβασα το νέο νομοσχέδιο.Θα σας τα πω απλά.Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση 
παίρνω την κόρη μου πέρα από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές 
από τις μία το μεσημέρι έως τις οχτώ το βράδυ.Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την 
επόμενη μέρα.Επίσης να την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει.Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και 
εννοείται πληρώνω την διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια.Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα 
πολύ.Μένω σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου.Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση.Η 
πρώην μου δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά 
μου εκτός από τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ.Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο.Πέστε μου εσείς με τον 
καινούργιο νόμο , πόσο χρόνο θα βρίσκεται στην μάνα του και πόσο σε μένα;Νομίζω δεν χρειάζεται 
απάντηση.Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο! 
 
23 Μαρτίου 2021, 02:34 | Maria. «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής»: Τα δικαστήρια δε γίνονται την επόμενη μέρα της καταγγελίας, 
διαρκούν μήνες έως χρόνια οι διαδικασίες. Πως μπορεί να βλεπει έναν/μια γονέα, μόνο του, το παιδί όταν 
αυτός/αυτή είναι υπόδικος;; 
 
23 Μαρτίου 2021, 02:09 | Α. Σ. Καταλαβαίνω την ανάγκη των πατεράδων να περνάνε χρόνο με τα παιδιά τους 
αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται με τίμημα τη σταθερότητα του παιδιού. Ναι στα οικογενειακά δικαστήρια που 
θα δρουν κι αποφασίζουν ανά περίπτωση και χωρίς πατριαρχικές λεπέζες πως μόνο οι γυναίκες είναι κατάλληλες 
ως γονείς, τεράστιο όχι σε οριζόντιους νόμους που καταδικάζουν τα παιδιά. 
 
23 Μαρτίου 2021, 01:19 | Αλεξάνδρα Είναι δυνατόν να απαιτείτε από τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί και να τα 
αναγκάζετε να περνάνε χρόνο με τον κακοποιητή τους μέχρι να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη ενώ όλοι ξέρουμε 
ότι στο ελληνικό δικαστικό σύστημα αυτό μπορεί να πάρει χρόνια; Το άρθρο αυτό είναι απαράδεκτο και δεν 
πρέπει να περάσει! 
 
23 Μαρτίου 2021, 01:37 | Ειρήνη Γεωργή. Δεν μπορείτε να επιτρέψετε να περιμένουν τα θύματα αμετάκλητη 
καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία, πριν να αποκλείεται η επικοινωνία. 
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22 Μαρτίου 2021, 22:06 | Γιώργος. Ως χωρισμένος πατέρας που η τεως σύζυγος μου επιτρέπει να βλέπω το παιδί 
τον ελάχιστο χρόνο που επιτρέπει η δικαστική απόφαση (6 ώρες την εβδομάδα και διανυκτέρευση κάθε δεύτερο 
ΣΚ) έχω να σχολιάσω ότι το άρθρο πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 
χρόνου του ανηλίκου ήτοι 110 ημέρες κατανεμημένες ετησίως συμπεριλαμβανομένων διανυκτερεύσεων, δύναται 
όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας.» 
 
22 Μαρτίου 2021, 22:01 | Γεωργία. Μιλάτε για ΑΜΕΤΆΚΛΗΤΗ καταδίκη σε περιπτώσεις ενδοιοκογενειακής βίας 
και εγκλημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας κτλ. Μας υποχρεώνετε με ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο να 
παραδίδουμε τα παιδιά μας και να διατηρούμε επαφές με τους κακοποιητές και υπόδικους βιαστές μας. Μας 
ζητάτε να παραμείνουμε στην κακοπιητικη εστία, προσπαθώντας να προστατευσουμε τα παιδιά μας, βάζοντας 
μπροστά το δικό μας κορμί. Αντιβαίνετε εν ψυχρώ την συνθήκη της Κωνσταντινούπολη. Μιλάτε για τα δικαιώματα 
ίσου χρόνου κοκ των γονέων επάνω στα παιδιά, αλλά πουθενά δεν λαμβάνετε υπόψιν την εκφρασμένη επιθυμία 
και ανάγκη των παιδιών. Τι θα γίνει με τα θηκαζοντα βρέφη, με τα παιδιά που έχουν αναπτυξιακές διαταραχές και 
χρειάζονται μια σταθερή δομή και ένα ασφαλές περιβάλλον; Τι θα πείτε στις μητέρες και στα παιδιά που για εως 
και μια δεκαετία θα υποχρεούνται σε επαφή με τον κακοοιητη τους, μέχρι να έρθει η αμετάκλητη καταδίκη τους; 
Στην χώρα που ακόμα γυναίκες, μητέρες και παιδιά είμαστε πολίτες β’ κατηγορίας, με ανύπαρκτες δομές, με 
ελάχιστη υποστήριξη και τώρα με αυτό το έκτρωμα, θα μας βρίσκετε συνέχεια απέναντι σας… 
 
22 Μαρτίου 2021, 21:22 | Ευδοκία Πράσσα. Παραθέτω αυτούσιο το κείμενο της Ειρήνης Γεώργη που με καλύπτει 
εντελώς.Άκουσα για το Νομοσχέδιο για την Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια, τον Οκτώβριο του 2020. Το άκουσα γιατί 
μου έστειλε μια κοπέλα μήνυμα εδώ, αλλά ήθελε πάρα πολύ διάβασμα, και δεν είχα τη δύναμη να ασχοληθώ. 
Από τότε το αναβάλλω, παρόλο που από μέσα μου νιώθω ένοχη, αλλά πλέον δεν πάει άλλο, ήρθε η στιγμή να πω 
κάτι κι εγώ.Μήνες τώρα ακούω, διαβάζω, αλλά σποραδικά, είναι δύσκολο να καταλάβεις τι ισχύει και τι όχι, το 
θέμα είναι πολύπλοκο, και φαίνεται να υπάρχουν συμφέροντα που πιέζουν την κατάσταση υπόγεια, αόρατα, 
ύπουλα αλλά καταλυτικά.Τις προάλλες που έγραφα για τις αμβλώσεις και το σάπιο «δικαίωμα του παιδιού στη 
ζωή από τη στιγμή της σύλληψης», ένας άντρας σχολίασε ότι οκ, καταλάβαμε, για τη γέννηση δεν θέλετε να έχουμε 
λόγο, για την ανατροφή επιτρέπεται να έχουμε; Και άλλος ένας στο ίδιο ποστ ζήτησε τη γνώμη μου για το 
νομοσχέδιο. Και είπα μόνο ότι όλοι οι άνθρωποι που εκτιμώ, είναι κατά.Αλλά χμμμ… σκέφτηκα, κοίτα πώς 
μαζεύονται γύρω απ’ αυτά τα δύο ζητήματα, το δικαίωμα των γυναικών να ορίζουν το σώμα τους και τη 
συνεπιμέλεια, τα κλιμάκια τα ακροδεξιά.Ενδιαφέρουσα σκέψη, βάλ’ την στην άκρη για μετά. Και να 
προειδοποιήσω, όσα κι αν έχω διαβάσει αυτές τις μέρες, δεν είναι αρκετά, αλλά αυτά που έχω καταλάβει θα 
προσπαθήσω να τα πω με ερωταπαντήσεις, όσο μπορώ πιο επεξηγηματικά:1. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η κοινή 
επιμέλεια είναι ιδανική. Κανείς. Αλλά είναι ιδανική, όταν είναι συναινετική. Το πρόβλημα δεν είναι η 
συνεπιμέλεια. Το πρόβλημα είναι το να είναι υποχρεωτική. Αλλά γιατί;Γιατί δεν μπορεί να αποφασίζει ο νόμος με 
οριζόντιο τρόπο ότι το ίδιο θα γίνεται με κάθε ζευγάρι που χωρίζει ενώ έχει παιδί, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει 
μέσα στην κάθε οικογένεια, του τι είδους γονιός είναι ο κάθε γονιός, και σε τι συνθήκες ζωής θα υποβάλλεται το 
κάθε παιδί. Το δικαστήριο πρέπει να αποφασίζει κατά περίπτωση και το νομοσχέδιο το φέρνει προ τετελεσμένου 
γεγονότος, στερώντας του την ισχύ.2. Το νομοσχέδιο μιλάει για εναλλασσόμενη κατοικία και ίσο μοίρασμα του 
χρόνου του παιδιού σε κάθε γονιό, (ο οποίος χρόνος μετά κατέβηκε στο ένα τρίτο αντί για το μισό). Δηλαδή το 
παιδί να μένει μισό καιρό στο ένα σπίτι, και μισό καιρό στο άλλο. Κατανοητό. Και είναι κακό να ζητάει ένας 
πατέρας να βλέπει το παιδί του;Όχι. Ο πατέρας πρέπει να μπορεί να βλέπει το παιδί του, να περνάει χρόνο μαζί 
του και να έχει λόγο στις σημαντικές αποφάσεις της ζωής του, εκτός κι αν συντρέχουν άλλοι λόγοι 
ακαταλληλότητας, πιο σοβαροί.3. Είναι κακό να μένει το παιδί μισό χρόνο σε ένα σπίτι και μισό στο άλλο;Όχι 
απαραίτητα. Αλλά είναι χαζό να περιμένεις ότι μπορεί ρεαλιστικά να συμβεί, εκτός κι αν και γονείς και πεθερικά 
μένουν στην ίδια γειτονιά, ιδανικά στην Εκάλη, με σοφέρ και νταντά.4. Είναι κακό να θέλει ένας πατέρας να μένει 
με το παιδί του;Όχι. Αλλά:Α) Είναι κακό να μένει το παιδί με έναν πατέρα που δεν ενδιαφέρεται να είναι πατέρας, 
αλλά απλώς δεν θέλει να πληρώνει διατροφή.Β) Είναι κακό μια μητέρα να μην μπορεί να αναζητήσει ποτέ δουλειά 
εκτός της πόλης που μένει ο πατέρας, γιατί θα χάσει το παιδί.Γ) Είναι κακό να μένει το παιδί με έναν πατέρα που 
μπορεί να είναι απών, να το βάζει σε κίνδυνο ή να το κακοποιεί.Δ) Είναι κακό μια κακοποιημένη γυναίκα να είναι 
υποχρεωμένη να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον κακοποιητή της, γιατί αλλιώς θα χάσει το παιδί.Ε) Είναι κακό 
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να μπορεί ο άντρας και πάλι να έχει πλήρη έλεγχο της γυναίκας, ακόμα κι αφού εκείνη χωρίσει, εργαλειοποιώντας 
το παιδί.5. Είναι κακό να παίρνει πάντα την επιμέλεια η μητέρα και ποτέ ο πατέρας;Ναι. Την επιμέλεια πρέπει να 
την παίρνει ο καταλληλότερος γονιός, και απλώς η κοινωνία ακόμα θεωρεί τη γυναίκα εξ ορισμού καταλληλότερη 
για τη δουλειά αυτή. Ο φεμινισμός είναι που αρνείται ότι αυτό είναι θέσφατο, και τολμάει να το αμφισβητεί.6. 
Είναι κακό να κοιτάμε και τα δικαιώματα του πατέρα;Όχι. Είναι κακό να βάζουμε τα δικαιώματα του πατέρα πάνω 
από την ασφάλεια της μητέρας και το συμφέρον του παιδιού.7. (Μπόνους). Ναι αλλά για το τρομερό μας 
επιχείρημα, το Σύνδρομο Γονεϊκής Αποξένωσης, γιατί δε λέτε;Το Σύνδρομο Γονεϊκής Αποξένωσης έχει την ίδια 
επιστημονική εγκυρότητα με το ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό.8. Τι μπορεί να καταλάβει κανείς τελικά;Η 
υποχρεωτική συνεπιμέλεια έχει ένα προσωπείο ισότητας φύλων και προοδευτισμού, ενώ στην πραγματικότητα 
είναι τρόπος ελέγχου και χειρισμού των γυναικών και ύπουλο όργανο του συντηρητισμού. Δεν έχει να κάνει με 
καλούς μπαμπάδες που ανήκουν στη νέα εποχή και είναι στοργικοί και τρυφεροί, έχει να κάνει με επιστροφή σε 
μια εποχή που οι γυναίκες που ζούσαν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα, δεν τολμούσαν να ζητήσουν διαζύγιο μην 
τυχόν και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ή χάσουν το ίδιο τους το παιδί.9. Είναι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια 
καταδικαστέα γενικά;Όχι. Δεν είναι ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι θεμιτή, θεωρητικά. Θα μπορούσε. Αλλά 
μόνο σε μια κοινωνία όπου ήδη υπάρχει ισότητα, όπου οι μισθοί μεταξύ των δύο φύλων και οι θέσεις εξουσίας 
έχουν εξισωθεί, όπου τα ποσοστά γυναικείας ανεργίας έχουν μειωθεί, όπου οι γυναικοκτονίες έχουν εξαλειφθεί, 
όπου η ενδοοικογενειακή βία έχει ελαχιστοποιηθεί, και με ένα δίκτυο Πρόνοιας και κοινωνικών υπηρεσιών, τόσο 
άμεσο, αποτελεσματικό και ευρύ, που στην ελληνική πραγματικότητα του σήμερα, ούτε μπορεί κανείς μας να 
διανοηθεί.Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να ψηφιστεί. 
 
22 Μαρτίου 2021, 21:52 | Δημητρα.Π. Πως θα μπορει να ξεφύγει μια γυναίκα απο την ενδοοικογενειακη βια με 
την υποχρεωτική συνεπιμελεια θα γινει παγίδα εκείνη και το παιδι της .παρακαλω να αποσυρθεί το νομοσχέδιο 
 
22 Μαρτίου 2021, 19:14 | Θ.Π. Η προϋπόθεση που τίθεται για την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε 
βάρος του κακοποιητή γονέα, προκειμένου να αποκλειστεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο, αντιβαίνει 
Διεθνείς Συμβάσεις και κυρίως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής 
βίας.Πως προάγεται το συμφέρον του παιδιού όταν θα πρέπει να επικοινωνεί με τον κακοποιητή γονέα 8-10 
χρόνια ακόμα, όσο δηλαδή κάνει μια απόφαση να καταστεί αμετάκλητη?? 
 
22 Μαρτίου 2021, 18:47 | Χατζηβελουδος Κυριάκος Πληρώνω κανονικά την διατροφή και μένει στο σπίτι μου 
από τον Ιούλιο του 2020 9 μήνες τώρα δεν με αφήνει να δω το γιο μου τον οποίο είχα αριστη σχέση διότι ζήτησα 
την επειμελια ο μικρός πήγε 12 ετών και το έστρεψε εναντίον μου…. αυτόφωρο να είναι συνεχώς όπως και αν  
κάποιος δεν πλήρωσε διατροφή.. Παρακαλώ δίκαιη και ισότιμη προς και τους 2 γονείς.. μεγάλες ποινές ώστε να 
7σταματήσουν οι αποξενώτες… 
 
22 Μαρτίου 2021, 18:25 | Νικολέττα. Όταν ο γονέας όπου διαμένει το τέκνο παραβιάζει την απόφαση 
επικοινωνίας, για λόγους προστασίας του παιδιού από κακοποιητη γονέα ή γιατί το παιδί δεν θέλει ή φοβάται ή 
δεν έχει οικειότητα με τον άλλο γονέα σε περίπτωσεις (έκτος γάμου ανήλικα τέκνα) η ποινή θα είναι αφαίρεση 
επιμέλειας?Η μη καταβολή διατροφής δεν θα έχει ποινή;Η υποχρέωση λοιπόν με όλο το σόι του γονέα που δεν 
διαμένει το τέκνο πάλι θα αφαιρείται η επιμέλεια?Το ίδιο θα ισχύει για παιδιά εκτός γάμου; Όταν το παιδί 
μεγαλώνει και ζει με τον ένα γονέα και δεν έχει καμία επικοινωνία μέχρι στιγμής με τον άλλο γονέα λόγο 
επίκινδυνοτητας του χαρακτήρα πάλι θα αφαιρείται η επιμέλεια? Και που θα πήγαινει το παιδί ? Στα χέρια ενός 
άγνωστου για το παιδί?Όταν δε παραβιάζονται οι αποφάσεις εκατέρωθεν δηλαδή η μη καταβολή διατροφής και 
η επικοινωνία από την άλλη το παιδί θα το αναλμβάνει το κράτος σε κάποιο ίδρυμα ?Τόσα χρόνια οι ΜΚΟ και οι 
υπέρμαχοι της συνεπιμέλειας χτίζουν την κουλτούρα της κακιάς – ψυχικά ασταθείς – αποξενωτριας μητέρας. Με 
το άρθρο νομιμοποιήτε μια άκρως εκδικητική συμπεριφορά ως αντίποινα.Κύριε Υπουργέ ανεπανόρθωτες οι 
βλάβες που θα δημιουργήσετε το γνωρίζετε?Ανθρωπιά με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου όχι την εκδίκηση των 
λόμπυ.22 Μαρτίου 2021, 17:20 | Ευάγγελος ΚατσιώτηςΈχουμε γεμίσει κακοποιημένες γυναίκες εδώ μέσα. Ή 
Είμαστε χώρα κάφρων, ή κάποιες μπαίνουν συνεχώς από την ίδια IP κι αναφέρουν αυτα τα άτοπα επιχειρήματα. 
Επαναλαμβάνω λοιπόν, σε περίπτωση κακοποίησης παρεμβαίνει ο εισαγγελέας, διαβάστε και τα άλλα άρθρα του 
νόμου. Προς τους διαχειριστές του συστήματος, παρακαλώ ελέγξτε τις IP, πολλά σχολία έχουν προέλθει από τις 
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ίδιες IP με διαφορετικά ονόματα για να δειξουν κλίμα δυναμικής.22 Μαρτίου 2021, 17:59 | ΔΗΜΗΤΡΑ1) Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο 
(1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας: Ποιος είναι “ο συνολικός χρόνος επικοινωνιας”; Ο ύπνος, οι 
δραστηριότητες κλπ που εντάσσονται; Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πατεράδες διαμαρτύρονται ότι οι μανάναδες 
“φορτώνουν τα παιδιά με δραστηριότητες για να μην τα βλέπουν… Δηλαδή οι μανάδες χρεώνονται ως προσωπικό 
χρόνο που περνούν με τα τέκνα τις δραστηριότητες των παιδιών, το διάβασμα τους, τις ώρες των φροντιστηρίων 
κλπ, ενώ οι πατεράδες θέλουν το 1/3 του χρόνου που δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια στο νομοσχέδιο, 
απαλλαγμένο από βαρίδια τύπου δραστηριότητες κλπ, θεωρώντας δεδομένο ότι στο χρόνο επικοινωνίας τους το 
παιδί πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμο για να του “πιπιλίζουν τα αυτιά” μαζί με τις μανάδες τους εναντίον της 
ίδιας τους της μάνας. Η μάνα δε θα μπορεί να κανονίσει με ηρεμία το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του 
παιδιού, αφού προτεραιότητα του νομοσχεδίου, είναι η κάλυψη του χρόνου των μπαμπάδων και κυρίως των 
μητέρων τους – πρωην πεθερων , οι οποίες βρίσκονται πίσω από όλο αυτό το ανακάτεμα, και όχι οι πραγματικές 
ανάγκες του ίδιου του παιδιού. Το παιδί δεν βλέπει εξίσου και τους δύο γονείς, ούτε γίνεται ποσοστό του χρόνου 
τους, όταν οι γονείς είναι παντρεμένοι; Γιατί πρέπει αυτό να γίνεται όταν είναι χωρισμένοι; Συνήθως, η μητέρες 
είναι αυτές που ασχολούνται με τη διατροφή του και τις δραστηριότητές τους. Κατα κανόνα οι πατεράδες το 
πηγαίνουν βόλτα στον ελεύθερό τους χρόνο, πηγαίνουν γήπεδο κλπ και βάζουν ως προτεραιότητα τα 
επαγγελματικά τους, ώστε να μπορέσουν να του προσφέρουν όταν θα έχει ανάγκη και ο λιγότερος σε σχέση με τη 
μητέρα χρόνος που περνάνε φροντίζουν να είναι ποιοτικός, αφήνοντας στις μητέρες τα πρακτικά θέματα της 
καθημερινότητας, σεβόμενοι τη φύση και το δικαίωμα των παιδιών στη μητρική φροντίδα, η θαλπωρή της οποίας 
είναι αναντικατάστατη. Έτσι έχουν καλή σχέση και με τη μητέρα, ακόμη και μετά το διαζύγιο και το παιδί 
μεγαλώνει με αγάπη και ηρεμία. Αργότερα, συνήθως στην εφηβία οι ώριμοι ενήλικες – γονείς σεβόμενοι την 
επιθυμία του παιδιού, συνεννοούνται μεταξύ τους και συναποφασίζουν αν το παιδί θέλει να μένει περισσότερο 
με τον πατέρα. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΟΣΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗ ΜΑΝΑ (ΕΦΟΣΟΝ 
ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Η ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΗΣ, ΔΕ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ). Αυτα βεβαίως τα φυσιολογικά, δηλαδη 
ο ένας να σέβεται το ρόλο τους αλλου, συμβαίνουν σε περιπτώσεις ώριμων και “χορτάτων” ανθρώπων που δεν 
προσκολλώνται στα παιδιά τους και δεν επιτρέπουν στις μαμάδες τους να παίζουν το ρόλο της μάνας του παιδιού. 
Συνήθως αυτά τα ζευγάρια έχουν και χαλαρό προγραμμα στην επικοινωνία τους με το παιδί (όποτε δηλαδή 
βολεύει όλους και κυρίως το παιδί), ενώ σε πολλές περιπτώσεις βγαίνουν και όλοι μαζί για φαγητό, γιορτές κλπ. 
Αυτά βεβαίως δεν μπορεί να τα εξαναγκάσει το Κράτος, αλλά έρχονται φυσιολογικά με το πέρασμα των χρόνων 
και με ΑΜΟΙΒΑΙΟ σεβασμό.2) “Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους 
ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα 
να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική 
σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου.” Ερώτηση α): οι 
ανιόντες έχουν το δικαίωμα να ανακατεύονται στην ανατροφή, τη διατροφή κλπ του παιδιού με διάνοια γονέα; β) 
Έχουν το δικαίωμα να κρύβονται πίσω απο το γονέα, δηλ. να τον χρησιμοποιούν ως αχυράνθρωπο, για να 
μεγαλώσουν με τις δικές τους αρχές το παιδί, επειδή το θεωρούν ιδιοκτησία τους; γ) Έχουν το δικαίωμα να 
ανακατεύονται στην ονοματοδοσία και να μη μπορεί να γίνει βάπτιση, επειδή εκτός από το επίθετο σε 
αποκλειστικότητα (γιατί εκεί η παράδοση τους βολεύει, το να παίρνει δηλ. το παιδί το επίθετο του πατέρα, και να 
κολλάνε δίπλα από το επίθετο και το junior) θέλουν και το δικό τους όνομα σε αποκλειστικότητα; Γιατί δεν 
προτάσσεται από το νομοσχέδιο να παίρνουν τα παιδιά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τα δύο επίθετα και μάλιστα με 
αλφαβητική σειρα, για λόγους ισότητας; δ) Έχουν το δικαίωμα να έρχονται με όλο το σόι, το οποίο ανακατεύεται 
στα πάντα, σε όλες τις δραστηριότητες του παιδιού και να προκαλούν καβγάδες; ε) Είναι σωστό το τέκνο να 
αναγκάζεται να μεγαλώνει με μάνα την πεθερά, που δεν χόρτασε με το μεγαλωμα των δικών της παιδιών και 
θεωρώντας το εγγόνι δύο φορές παιδί της, το μπουκώνει όλη μέρα με σοκολάτες, για να το καλοπιάνει και το 
δηλητηριάζει εναντίον της ίδιας του της μανας; στ) Είναι σωστό η ανιούσα να λαμβάνει αντικαταθλιπτική αγωγή 
και να κλαίει όλη την ώρα μπροστά στο παιδί σου, να γυρίζει κάθε φορά το παιδί σου με σκοτεινιασμένο βλέμμα 
και να μην μπορείς να βρεις άκρη με τη γραφειοκρατία, να λάβεις αντίγραφα της συνταγογράφησης; ΕΧΕΤΕ ΛΥΣΗ 
ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; ζ) Οι τρίτοι έχουν καποια υποχρέωση απέναντι στο παιδί και τους 
γονείς του; Οφείλουν να μένουν ανεξάρτητοι, να είναι ψυχικά υγιείς, να μην επηρεάζουν το παιδι και να μην 
προκαλούν καβγάδες; ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΟΥΝ; ΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ . ΖΗΤΑΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ 
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ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ – ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!!!!). Να συσταθούν επιτροπές 
εμπειρογνωμώνων που να εξετάζουν γονείς , ανιόντες και τρίτους που πλέον είναι ανώτεροι των γονέων, βάσει 
του νομοσχεδίου, αφου δεν τίθενται υποχρεώσεις ως προς αυτούς. Να είναι εύκολη η πρόσβαση σε ιατρικά 
έγγραφα σε τέτοιες περιπτώσεις και ΟΧΙ να καλύπτονται από τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει να 
προβλεφθεί ρητά ότι θα κάμπτονται σε τέτοιες περιπτώσεις. ζ) Η προβοκάτσια θα τιμωρείται βάσει του νόμου; 
Δηλαδή αν εγώ φέρω συγγενείς ή φίλους σε δραστηριότητες ή σχολική εορτή του παιδιού, προκαλέσουμε τον 
άλλο γονέα με μορφασμούς, επιδεικνύουμε επίτηδες κτητικότητα στο παιδί και ο άλλος κάποια στιγμή αντιδράσει 
ανθρώπινα, εγώ μπορώ βάσει του νομοσχεδίου να τους φέρω όλους αυτούς μάρτυρες εναντίον του πρώην 
συζύγου ,ότι δεν επιτρέπει την επαφή μαζί τους και αυτός θα πρέπει να αποδείξει οτι δεν είναι ελέφαντας ή θα 
πρέπει να φέρει μάρτυρες δασκάλους, άλλους γονείς κλπ. αναστατώνοντας το περιβάλλον του παιδιού; Οι τρίτοι 
θα φύγουν, θα πάνε στο σπιτάκι τους εχοντας προκαλέσει εκ του ασφαλούς φασαρία, πολλές φορές λαμβάνοντας 
και ανταλλάγματα από τον ηθικό αυτουργό και ο γονέας εις βάρος του οποίου στήθηκε όλο αυτό θα βρεθεί και 
απολογούμενος σε στρεψοδικία. Επειδή συνήθως ο πιο ψύχραιμος υποχωρεί, θα είναι υποχρεωμένος να ανέχεται 
όλους αυτούς! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ! Το περιβάλλον του παιδιού θα πρέπει να είναι ήρεμο και ανιόντες και 
τρίτοι που έχουν εμπλακεί και είναι ανεπιθύμητοι από έναν εκ των γονέων θα πρέπει να εμποδίζονται να 
ερχονανται σε επαφη με το παιδι . Δεν είναι προτεραιότητα αυτοί αλλα τα συμφέροντα των παιδιών. Όποιος 
στήνει προβοκάτσια ή συμμετέχει σε τέτοια, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά οτι θα έχει αστικές και ποινικές 
συνέπειες και απαγόρευση επικοινωνίας με το παιδι. 
 
22 Μαρτίου 2021, 16:19 | Μιχάλης Δ. Αρχικά, το εν λόγω άρθρο εισάγει την προβληματική του τεκμηρίου του 1/3 
του χρόνου. Ο νομοθέτης, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και κάθε τέκνου, θεωρεί 
ότι βελτιώνει μια κατάσταση εισάγοντας έναν, τρόπον τινά, «υπόδειγμα – δείκτη» για τον δικαστή, 
υποδεικνύοντας του ,επί της ουσίας, τη δουλειά του.Επιπροσθέτως, καθαρά δογματικώς, είναι πλήρως 
εσφαλμένη η θέση της λέξης «τεκμαίρεται» στο νόμο (η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη και μοναδική χώρα στην Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα στις νομικές τις διατάξεις σχετικά με την επικοινωνία γονέων και τέκνων), ρήμα 
το οποίο στη νομική επιστήμη χρησιμοποιείται για την διάγνωση και αναγνώριση εννόμων συνεπειών ή 
πραγματικών περιστατικών που τις στοιχειοθετούν και όχι για την διάπλαση -επί το πρώτον- δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων (όπως εν προκειμένω του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του υπό τις νέες 
συνθήκες που έχουν ανακύψει), αφού εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατο κάτι τεκμαρθεί ως συγκεκριμένος 
αριθμός ή μέτρο, αφ’ής στιγμής δεν υπάρχει ακόμα στο νομικό κόσμο, αλλά αντίθετα δημιουργείται/διαπλάθεται 
το πρώτον με την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου που επιλύει την εκάστοτε διαφορά. Αυτό και μόνο 
καταδεικνύει την προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε και εισήχθη με ταχύτατες διαδικασίες το εν λόγω 
νομοσχέδιο προς διαβούλευση.Επίσης, δημιουργείται σύγχυση και κατά τη γραμματική και τελολογική ερμηνεία 
του άρθρου, καθώς είναι αδύνατο τελικά να γίνει γνωστή και αληθής η βούληση του νομοθέτη. Συγκεκριμένα, σε 
κανένα σημείο του άρθρου δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα οριοθετείται ο καταρχήν συνολικός 
χρόνος ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να διαιρεθεί για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα του ενός τρίτου. Αφορά το 
συνολικό χρόνο στη ζωή του παιδιού, πχ, όλου του έτους, της εβδομάδας ή του 24ώρου, ακόμα και του χρόνου 
που αφιερώνεται στο ύπνο, στην σχολική διδασκαλία ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες; Αν δηλαδή ένα παιδί 
μέσα στην εβδομάδα έχει ελεύθερο χρόνο από τις 168 ώρες της εβδομάδας, τις 50 (αφού αφαιρεθούν οι ώρες του 
ύπνου και του σχολείου), θα πρέπει να τις περάσει όλες (και ακόμα περισσότερες με αυτές) με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει; Και τελικά σε τι συνίσταται εντέλει ο ρόλος του γονέα με τον οποίο θα διαμένει το τέκνο; Οι 
σχέσεις του με το παιδί του θα καταστούν αποκλειστικά ξενοδοχειακής φύσης;Επιπλέον, ο προβλεπόμενος στο 
τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του νέου άρθρου «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» 
μόνο επί περιπτώσει σοβαρών λόγων, είναι αντιφατικός, καθώς ήδη αναιρείται με το αμέσως προηγούμενο 
εδάφιο που επιτρέπει γενικά στο δικαστή να ορίζει και μικρότερη επικοινωνία εφόσον αυτό επιβάλλεται από το 
συμφέρον του τέκνου, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις.Αρχικά, το εν λόγω άρθρο εισάγει την προβληματική του 
τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου. Ο νομοθέτης, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και κάθε 
τέκνου, θεωρεί ότι βελτιώνει μια κατάσταση εισάγοντας έναν, τρόπον τινά, «υπόδειγμα – δείκτη» για τον δικαστή, 
υποδεικνύοντας του ,επί της ουσίας, τη δουλειά του.Επιπροσθέτως, καθαρά δογματικώς, είναι πλήρως 
εσφαλμένη η θέση της λέξης «τεκμαίρεται» στο νόμο (η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη και μοναδική χώρα στην Ευρώπη 
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που χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα στις νομικές τις διατάξεις σχετικά με την επικοινωνία γονέων και τέκνων), ρήμα 
το οποίο στη νομική επιστήμη χρησιμοποιείται για την διάγνωση και αναγνώριση εννόμων συνεπειών ή 
πραγματικών περιστατικών που τις στοιχειοθετούν και όχι για την διάπλαση -επί το πρώτον- δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων (όπως εν προκειμένω του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του υπό τις νέες 
συνθήκες που έχουν ανακύψει), αφού εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατο κάτι τεκμαρθεί ως συγκεκριμένος 
αριθμός ή μέτρο, αφ’ής στιγμής δεν υπάρχει ακόμα στο νομικό κόσμο, αλλά αντίθετα δημιουργείται/διαπλάθεται 
το πρώτον με την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου που επιλύει την εκάστοτε διαφορά. Αυτό και μόνο 
καταδεικνύει την προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε και εισήχθη με ταχύτατες διαδικασίες το εν λόγω 
νομοσχέδιο προς διαβούλευση.Επίσης, δημιουργείται σύγχυση και κατά τη γραμματική και τελολογική ερμηνεία 
του άρθρου, καθώς είναι αδύνατο τελικά να γίνει γνωστή και αληθής η βούληση του νομοθέτη. Συγκεκριμένα, σε 
κανένα σημείο του άρθρου δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα οριοθετείται ο καταρχήν συνολικός 
χρόνος ο οποίος εν συνεχεία θα πρέπει να διαιρεθεί για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα του ενός τρίτου. Αφορά το 
συνολικό χρόνο στη ζωή του παιδιού, πχ, όλου του έτους, της εβδομάδας ή του 24ώρου, ακόμα και του χρόνου 
που αφιερώνεται στο ύπνο, στην σχολική διδασκαλία ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες; Αν δηλαδή ένα παιδί 
μέσα στην εβδομάδα έχει ελεύθερο χρόνο από τις 168 ώρες της εβδομάδας, τις 50 (αφού αφαιρεθούν οι ώρες του 
ύπνου και του σχολείου), θα πρέπει να τις περάσει όλες (και ακόμα περισσότερες με αυτές) με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει; Και τελικά σε τι συνίσταται εντέλει ο ρόλος του γονέα με τον οποίο θα διαμένει το τέκνο; Οι 
σχέσεις του με το παιδί του θα καταστούν αποκλειστικά ξενοδοχειακής φύσης;Επιπλέον, ο προβλεπόμενος στο 
τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του νέου άρθρου «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας» 
μόνο επί περιπτώσει σοβαρών λόγων, είναι αντιφατικός, καθώς ήδη αναιρείται με το αμέσως προηγούμενο 
εδάφιο που επιτρέπει γενικά στο δικαστή να ορίζει και μικρότερη επικοινωνία εφόσον αυτό επιβάλλεται από το 
συμφέρον του τέκνου, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις.Περαιτέρω, ο αποκλεισμός ενός γονέα, μόνο κατόπιν 
αμετάκλητης καταδίκης του, προσκρούει πρωτίστως στον συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, του φυσικά φορέας είναι και το ανήλικο τέκνο. Η απαίτηση αμετάκλητης καταδίκης από το ίδιο το 
κείμενο του νόμου, πέρα από τον ιδιαίτερα μακροχρόνιο ορίζοντά της (ο οποίος μπορεί να υπερβεί στην Ελλάδα 
ακόμα και τη 10ετία) παραγνωρίζει και αψηφά ευθέως και την κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου, ακόμα και του 
Εφετείου (δικαστηρίων ουσίας), θεωρώντας έμμεσα, τις αποφάσεις τους ως μη επαρκείς για την απομάκρυνση 
του τέκνου από τον κακοποιητή γονιό, χωρίς την επικύρωσή τους από τον Άρειο Πάγο.Παράδειγμα:Πατέρας ο 
οποίος ασκεί σήμερα ενδοοικογενειακή βία προς τη σύζυγο και μητέρα του παιδιού του και προς το ηλικίας 7 ετών 
τέκνο τους, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, θα στερηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το εν λόγω τέκνο, τη στιγμή 
που η καταδικαστική απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη, γεγονός που θα λάβει χώρα σε 6-8 περίπου χρόνια από 
το συμβάν (κι αυτό μόνο στα πλημμελήματα, γιατί για τα κακουργήματα είναι πολύ περισσότερο), δηλαδή όταν 
το τέκνο του που μέχρι τότε θα διαβιεί μαζί του, έχει σχεδόν ενηλικιωθεί. 
 
22 Μαρτίου 2021, 14:22 | Κ. Νευροκοπλής. Σύμφωνα με την πολυχρόνια πρακτική στο Βέλγιο-Φλάνδρα της 
εβδομαδιαίας κυκλικής εναλλαγής κατοικίας για τα παιδιά στα σπίτια των δύο γονέων όταν αυτά είναι κάτω των 
12 ετών ορίζει το δικαστήριο ένα κοινωνικό λειτουργό υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση. Ο 
κοινωνικός λειτουργός επιμελείται της εύρυθμης λειτουργίας των συμφωνηθέντων και επίσης υποβάλλει εκθέσεις 
μεταβολών για τα οικονομικά των γονέων, την περίπτωση καταγγελίας κακοποίησης μέχρι τελεσιδικίας, την 
επιμέλεια σύστασης κοινού ταμείου όπου συμβάλλουν ανάλογα με την οικονομική τους δύναμη οι γονείς και 
αφορούν λειτουργικά έξοδα των παιδιών.Σε περιπτώσεις καταγγελιών κακοποίησης προτείνω εάν μετά την 
τελεσιδικία αθωώνεται ο/η κατηγορούμενος να υφίσταται ο καταγγέλων δήμευση των περιουσιακών του 
στοιχείων. Αυτό γιατί συνήθως τέτοιες καταγγελίες γίνονται όταντα παιδιά είναι ανήλικα και τελεσιδικούν όταν 
πλέον έχουν ενηλικιωθεί. Το αποτέλεσμα ο δικαιωμένος/η πάντα να στερείται του παιδιού του. Έτσι θα αποτραπεί 
η πατέντα κατασκευασμένων συκοφαντιών. 
 
22 Μαρτίου 2021, 14:01 | Αντώνης. Σε ο,τι αφορά το παρόν άρθρο πρέπει α) να διευκρινιστεί σαφώς ότι το 30% 
αναφέρεται στο 30% των 365 ημερών του έτους και ότι περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις και β) να 
υπάρχει δυνατότητα να ανέβει σε 50% του συνολικού χρόνου του παιδιού αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις 
π.χ κατοικία των δύο γονέων εντός του ίδιου δήμου ή γειτονικών δήμων.Παράλληλα την περίοδο των διακοπών 
πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη, όπως βγάζουν οι περισσότερες δικαστικές αποφάσεις για 50-50.Ως 
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χωρισμένος μπαμπάς παρακαλώ να λάβετε υπόψιν την σκληρή πραγματικότητα ότι οι μπαμπάδες από την μια 
ημέρα στην άλλη μετρατρέπονται σε επισκέπτες που έχουν δικαίωμα να βλέπουν τα παιδιά τους 6 ώρες την 
εβδομάδα και κάθε δεύτερο ΣΚ!!! Ούτε φυλακισμένοι να ήμασταν! Φυσικά ακολουθεί η αποξένωση από το παιδί 
αφού ο έτερος γονέας σε αποκόπτει βιαίως από την καθημερινότητα του παιδιού. 
 
22 Μαρτίου 2021, 14:07 | Μαρίνα Μέχρι σήμερα, κάθε παιδί ήταν μια μοναδική ιστορία, την οποία εξέταζε 
ξεχωριστά ο/η δικαστής, καθιστώντας τις ισχύουσες διατάξεις του Οικογενειακού Δικαίου από τις πλέον 
προοδευτικές στην Ευρώπη. Ο νομοθέτης εισάγει αυθαίρετα και οριζόντια τον ορισμό του συμφέροντος του 
παιδιού, το ίδιο για όλα τα παιδιά, αφαιρώντας από την/τον δικαστή τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση και 
ανάλογα με τις κοινωνικές-οικονομικές δυνατότητες και τις δυναμικές που αναπτύχθηκαν στην κάθε οικογένεια. 
Αντί οι ανάγκες και ο λόγος του ίδιου του παιδιού και των ειδικών παιδοψυχολόγων να αναβαθμίζονται, εν έτει 
2021 το κράτος αναλαμβάνει τον ρόλο του πάτερ φαμίλια, του πατριάρχη που ξέρει καλύτερα από όλες και όλα 
(γυναίκες και παιδιά) ποιο είναι το συμφέρον τους. Επιπλέον, εισάγεται τεκμήριο του 1/3 του χρόνου του παιδιού 
για την άσκηση επικοινωνίας με τον γονέα που δεν διαμένει, το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη δυνατότητα του 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Πρόκειται για μια ρύθμιση που παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών. 
Με μία αδιανόητη πρόταση, ο κακοποιητικός γονέας, ακόμη και αν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, θα μπορεί να 
έχει (1/3) επικοινωνία με το παιδί και πρόσβαση στην κακοποιημένη πρώην σύζυγο που έχει την κύρια επιμέλεια, 
μέχρι την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ καταδίκη του. Αυτό για τα ελληνικά ποινικά δικαστήρια, συνιστά υπόθεση περίπου 10 
χρόνων. Δεν γνωρίζετε τα στατιστικά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και την αστυνομία; Δεν γνωρίζετε για 
την αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής κακοποίησης; Δεν γνωρίζετε τη διεθνή 
εμπειρία, συχνά τραγική, με δολοφονημένα παιδιά και γυναίκες, από χώρες με παρόμοια νομοθεσία;;; 
 
22 Μαρτίου 2021, 13:53 | Ευάγγελος Κατσιώτης. Χωρίς να εχω οικονομική άνεση, να μιλάω από θέση ισχύος, θα 
ήθελα οι αγαπητοί πατεράδες να επικεντρώσουμε στο πρόβλημα. Τα παιδιά μας, μας χρειάζονται, και το 1/3 
ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας είναι μία καλή αρχή για να μας έχουν ενεργούς. Ποιός νοιάζεται για τη διατροφή; 
Τα παιδιά μας πίσω θέλουμε, που μια ωραία πρωία, μας τα άρπαξαν, βαφτιζοντάς μας επισκέπτες. Τα παιδιά μας 
πίσω γιατί μας χρειάζονται, όπως και τη μάνα τους, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. 
Ένα επιπρόσθετο, για την οικογενειακή βία. Σε περίπτωση, που κάποιος έχει ενδείξεις ακατάλληλου να ασκήσει 
το 1/3, λόγω υπόνοιας βίας, να επεμβαίνει κοινωνική υπηρεσία και εισαγγελέας για να κρίνει άμεσα, ώστε να 
τελειώσει το παραμύθι με την κακοποίηση και την αμετάκλητη καταδίκη που κάποιες επικαλούνται. Επίσης 
οποιαδήποτε μορφή βίας έναντι του παιδιού να τιμωρείται άμεσα. Βία τέτοιου τύπου είναι σαφώς και η 
αποξένωση από τον γονέα και την οικογενειά του. 
 
22 Μαρτίου 2021, 11:40 | Μιχαήλ. Πρέπει να εισαχθεί ο όρος κοινή επιμέλεια όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. 
 
22 Μαρτίου 2021, 11:55 | Χ.Ν.Β. Εφόσον, κατά το άρθρο 1513 Α.Κ. (όπως αντικαθίσταται από το νομοσχέδιο) 
«Στις περιπτώσεις διαζυγίου … και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου(δηλαδή πενήντα-
πενήντα) τη γονική μέριμνα …», πρέπει να εναρμονισθεί ανάλογα και το άρθρο 1520 Α.Κ. (όπως αντικαθίσταται) 
και να οριστεί ότι ο ΚΑΝΟΝΑΣ είναι ίσος χρόνος επικοινωνίας των γονέων με το ανήλικο τέκνο(δηλαδή πενήντα-
πενήντα) και ΜΟΝΟ ΚΑΤΕΞΑΙΡΕΣΗ (εφόσον συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις) τεκμαίρεται το 1/3 του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας. Διαφορετικά υπάρχει αντίφαση μεταξύ των διατάξεων και θα δημιουργηθεί ερμηνευτικό 
πρόβλημα. 
 
22 Μαρτίου 2021, 09:11 | Καραγκουνης Αθανασιος. Η υποχρεωτικη συνεπιμελεια, η αδιασπαστη γονικη μεριμνα 
και εναλλασομενη κατοικια με 50-50 χρονο για δυο καταλληλους γονεις ειναι οροι που ειναι αναγκαιο να 
εισαχθουν στο νομοσχεδιο. Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ επιμελεια εξυψωνει αντιπαραθεσεις. Ο διαλογος ευδοκιμει οταν οι 
γονεις γνωριζουν οτι εχουν ισα δικαιωματα για το ανηλικο τεκνο τους. Οσο αφορα την ενδοοικογενεικη βια, ειτε 
λεκτικη, ειτε σωματικη, ειτε ψυχολογικη, ο νομος να προστατευει τα παιδια και τους γονεις απο «παραβατικους» 
γονεις. Ο Τοπος κατοικιας να ειναι η τελευταια κοινη κατοικια των γονεων κατα του εγγαμου βιου του, αλλιως 
δημιουργειτε διαρρηξη σχεσεων. 
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22 Μαρτίου 2021, 08:45 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Η φράση «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου 
με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας» δεν έχει νόημα, δημιουργεί σύγχυση και η λέξη «επικοινωνίας» μετά τη λέξη «συνολικού 
χρονου» πρέπει να απαλειφθεί άμεσα.Η επικοινωνία του γονέα με το τέκνο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εναλλασσόμενη κατοικία πρεπει να προβλέπεται στο ½ και τουλάχιστον 1/3 του χρονου και όχι λιγότερο από αυτό. 
Η καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου δεν είναι αρκετή, πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε υποχρεωτικό ποσοστό 
τουλάχιστον 1/3.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 1520 να τεθεί ως εξής «Σε περίπτωση που το τέκνο διαμένει 
αποκλειστικά με έναν από τους γονείς, ο άλλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της επικοινωνίας με το τέκνο 
η οποία ρυθμίζεται με συμφωνία των γονέων, άλλως αποφασίζει το δικαστήριο, αφού προηγηθεί υποχρεωτικά 
δικαστική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Στην επικοινωνία περιλαμβάνεται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή 
αυτού με το τέκνο όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει 
να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο είναι τουλάχιστον 
το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, δύναται όμως να αυξηθεί εως το ½ του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο 
γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία κατά του 
τέκνου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και 
τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής 
φύσης, εφόσον με την επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. Τα σχετικά με την επικοινωνία 
καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζεται και η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1511.» 
 
22 Μαρτίου 2021, 01:53 | Μάριος Με βάση το τεκμήριο του 1/3 του χρόνου, θα πρέπει να γίνει σαφής μνεία στη 
διατροφή αναλογικά.Μέχρι σήμερα ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένουν τα παιδιά, έχει ελάχιστο και μη ουσιώδη 
χρόνο μαζί τους, και κατά συνέπεια πληρώνει διατροφή, καθώς «υποτίθεται» ότι το κόστος διαβίωσής τους 
βαρύνει τον γονέα με τον οποίο διαμένουν. 
Ως εκ τούτου, και εφόσον με το νέο νόμο τα παιδιά θα διαμένουν σημαντικό μέρος του χρόνου (1/3) με τον άλλο 
γονέα, η διατροφή πρέπει να διαμορφωθεί αναλόγως μειούμενη. 
 
22 Μαρτίου 2021, 01:34 | Μάριος Θα ήταν ωφελιμότερο, εάν προστεθεί ο όρος «κατ’ ελάχιστον» στο τεκμήριο 
του 1/3. 
 
22 Μαρτίου 2021, 00:50 | Ρ. Γ. Μάθαμε, όταν ήμασταν μικροί, για τον σοφό Σολομώντα. Δείγμα της σοφίας του 
αποτελεί η απόδοση δικαιοσύνης στην περίφημη δίκη των δύο γυναικών που διεκδικούσαν το ίδιο παιδί. Η 
απόφασή του να διαμελιστεί το παιδί, είχε ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί η αληθινή του μητέρα.Τότε μας 
φαινόταν εξωφρενικό το ότι η μία «μητέρα» το δέχτηκε. Τώρα ήρθε η μέρα που ο «δίκαιος» νομοθέτης το κάνει 
πράξη.Σας παρακαλούμε, αφήστε τα παιδιά να μεγαλώσουν με ασφάλεια και ηρεμία.Είναι άνθρωποι, όπως και 
εσείς, με δικαίωμα να ζουν στην σταθερότητα και την ασφάλεια ενός σπιτιού. Τί σας φταίνε τα παιδιά;! 
 
22 Μαρτίου 2021, 00:13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Όταν χωρίζουν δύο γονείς,διασπάται η έγγαμη σχέση 
τους και μόνον αυτή και όχι φυσικά η σχέση γονέα με τα παιδιά του.Το παιδί έχει αναφαίρετο δικαίωμα στην 
κοινή ανατροφή,επομένως ο χρόνος της φυσικής παρουσίας του κάθε γονέα στη ζωή του πρέπει να διασφαλίζεται 
νομοθετικά από την πολιτεία, ότι θα δίνεται ως δυνατότητα και στους δύο γονείς μετά το διαζύγιο.Αυτό σε καμμία 
περίπτωση δεν νοείται με την έννοια της »επικοινωνίας» με τον γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο.Επικοινωνία 
έχουν συγγενείς και σε καμμιά περίπτωση πατέρας ή μητέρα.Είναι ντροπή για ένα σύγχρονο ευρωπαικό κράτος 
δικαίου,να αιτείται γονέας με ασφαλιστικά μέτρα(ως επί το πλείστον πατέρας, αλλά και παππούς ή γιαγιά από 
την πατρική πλευρά) τηλεφωνική επικοινωνία με τα παιδιά του κι αυτή να απορίπτεται αναιτίως από τον εκάστοτε 
δικαστή.Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και όχι ν’αφήνεται στην κρίση του εκάστοτε δικαστή,διότι πρωτίστως 



4000 
 

το έχει ανάγκη το ίδιο το παιδί να επικοινωνεί με τον καθένα από τους γονείς του και να τον συμβουλεύεται χωρίς 
χρονικό περιορισμό,όπως συνέβαινε φυσικά και όταν οι γονείς του ζούσαν μαζί.Τότε άραγες και αναφέρομαι μέσα 
στο γάμο,δεν υπήρχαν κακοποιητικές συμπεριφορές των γονέων μεταξύ τους ή απέναντι στα παιδιά ή μήπως δεν 
υπήρχε απουσία γονέα λόγω εργασίας αλλά και αδιαφορίας από τη ζωή των παιδιών του;Ουδέποτε όμως 
αφαιρούνταν η επιμέλεια από τον »ελλιπή»γονέα.Γιατί λοιπόν να συμβαίνει τώρα και μάλιστα από δικαστή που 
καλείται ν’αποφασίσει για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα,κρίνοντας ποιός είναι καλύτερος γονιός-και με ποιά 
κριτήρια;Για κάθε παιδική ψυχή ,ο χωρισμός των γονέων του είναι ένα βαθύ ψυχικό τραύμα που θα το κουβαλά 
μια ολόκληρη ζωή.Ας μην βαθαίνουμε ως κοινωνία αυτό το τραύμα,με την απομάκρυνσή του από τον ένα γονέα 
και ας του του δώσουμε ισόχρονη φυσική παρουσία των γονέων του και κοινή ανατροφή.Όπου εφαρμόζεται, είτε 
λόγω καλής συνεννόησης των πρώην συζύγων, είτε επειδή η πολιτεία το προβλέπει,τα ψυχικά ευεργετήματα για 
τα παιδιά είναι αδια μφισβήτητα. 
 
21 Μαρτίου 2021, 23:24 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ Η ενδοοικογενειακή βία ασκείται σε βάρος παιδιών και γυναικών και έχει 
έμφυλο πρόσημο, σύμφωνα με στατιστικά παγκόσμια στοιχεία.Με το Άρθρο 31 της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι κατά τον καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των παιδιών, θα 
λαμβάνονται υπόψη τα κρούσματα βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 
Πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι  η άσκηση 
οποιονδήποτε δικαιωμάτων ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την προστασία του θύματος ή των παιδιών. 
Το προωθούμενο άρθρο του νομοσχεδίου αποτελεί κατάφωρη και άμεση παραβίαση του συγκεκριμένου άρθρου 
της Σύμβασης, καθώς τίθεται ως προϋπόθεση η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε βάρος του 
κακοποιητή γονέα για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Εάν λάβουμε υπόψη μας δε, τους ρυθμούς 
απονομής της Δικαιοσύνης, το αμετάκλητο επέρχεται μετά την πάροδο 8-10 ετών  .Σύμφωνα δε με το άρθρο 45 
της Σύμβασης » «Κυρώσεις και Μέτρα … 
2. Τα Μέρη μπορούν να υιοθετήσουν άλλα μέτρα αναφορικά με τους δράστες όπως:– την παρακολούθηση ή 
επιτήρηση των καταδικασθέντων ατόμων -την απόσυρση των γονεϊκών δικαιωμάτων, εάν τα ύψιστα συμφέροντα 
του παιδιού, τα οποία δύνανται να συμπεριλάβουν την προστασία του θύματος, δεν μπορούν να τύχουν εγγύηση 
κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο.»ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
 
21 Μαρτίου 2021, 21:24 | Κώστας Κύριε υπουργέ εάν υπάρχει γονέας που διαμένει το τέκνο και γονέας που έχει 
επικοινωνία ,τότε θα βρεθούμε πάλι στην πάγια κατάσταση που είμαστε σήμερα,δεν θα αλλάξει τίποτα το 
νομοσχέδιο! Είναι δικαίωμα των παιδιών να έχουν ίσο χρόνο επικοινωνίας και ανατροφής και με τους δυο γονείς 
τους.επίσης όσο αφορά τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας θα πρέπει να λάβετε υπόψιν την σημερινή φάμπρικα 
που παράγει ψευδείς κατηγορίες!!!! Και χρησιμοποιεί τις ίδιες ψευδείς κατηγορίες για χιλιάδες πατεράδες ανά 
την Ελλάδα!Προσθέστε παράγραφο να αφαιρείται η γονική μέριμνα αν αποδειχτεί ότι οι κατηγορίες για 
ενδοοικογενειακή βία ειναι ψευδείς να δείτε πως θα λυθεί το θέμα άμεσα !!!!θα μειωθεί η εργασία στα ποινικά 
δικαστήρια και θα γίνεται δίκαιη κατανομή της μέριμνας διότι θα φανεί ποιος γονιός έχει πραγματικό ενδιαφέρον 
για τα παιδιά του και θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με την ανατροφή τους! 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:54 | Δήμητρα Τ. Γονική ευθύνη (μέριμνα και επιμέλεια) να είναι μια αδιάσπαστη έννοια και 
απόλυτη γονική ισότητα.Ισα δικαιώματα και υποχρεώσεις και από τους δύο γονείς όπως προβλέπει και το 
ψηφισμα 2079 του ευρωπαικού συμβουλίου.Ο χρόνος επικοινωνίας να ορίζεται στο 50/50 και οχι στο 1/3. Δώστε 
το δικαίωμα στα παιδιά μας να ζούνε ισόποσα και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:29 | Ειρηνη Τι είναι τα παιδιά να αλλάζουν συνεχώς περιβάλλον αυτό το νομοσχεδιο δεν 
ειναι για το συμφέρον των παιδιων .κάθε παιδί έχει το δικό του γεμάτο πρόγραμμα δεν μπορεί το παιδί να έχει 
εναλλασσομενη κατοικία και να ακούει συνεχώς τους περισσότερους γονείς να έρχονται σε διαμάχες. Να 
αποσυρθεί άμεσα. 
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21 Μαρτίου 2021, 18:29 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άρθρο 13Προσωπική επικοινωνία1.Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με το τέκνο τους, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή τους με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία τους. Οι γονείς οφείλουν 
να διευκολύνουν και να προωθούν την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος 
επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τους γονείς του, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας έκαστος, εκτός αν κάποιος εκ των δύο ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να 
καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή 
στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:31 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η συνεπιμέλεια είναι η εξέλιξη στο οικογενειακό δίκαιο το 
οποίο έχει δοκιμαστεί πολλά χρόνια σε πολλές προηγμένες χώρες με άριστα αποτελέσματα σε σύγκριση με το 
ξεπερασμένο και αποτυχημένο μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας που αρχίζει και αποσύρεται σιγά σιγά από 
πολλές χωρές αλλά δυστυχώς όπως συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα όλα έρχονται με πολλά χρόνια καθυστέρηση.Η 
συνεπιμέλεια δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους γονείς, οι οποίοι θα μπορούν από κοινού να 
αποφασίσουν ό,τι θέλουν, απεναντίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους δικαστικούς λειτουργούς όταν 
και οι δύο γονείς κρίνονται ικανοί και κατάλληλοι να ασκήσουν τα γονικά τους καθήκοντα. Όσοι και όσες είναι 
κατά της συνεπιμέλειας το κάνουν απλά για τα προσωπικά τους συμφέροντα και για να μην χάσουν τα προνόμια 
τους. Το χαζό επιχείρημα που επικαλούνται της ενδοοικογενειακής βίας αφορά μικρό ποσοστό ανδρών και 
γυναικών και σε καμιά περίπτωση δεν αφορά την πλειοψηφία των γονέων αλλιως θα πρέπει να παραδεχτούμε 
ότι ζούμε σε μια κοινωνία εγκληματιών και βίαιων ανθρώπων το οποίο και βέβαια δεν ισχύει.Συμπέρασμα δεν 
νομοθετούμε με βάση την εξαίρεση αλλά με βάση τον κανόνα και ο κανόνας λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των γονέων δεν είναι κακοποιητικοί και όλοι αυτοί αξίζουν και επιβάλεται να έχουν συνεπιμέλεια. 
 
21 Μαρτίου 2021, 14:16 | Ελευθερία Να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική συνεπιμέλεια και μέσα στο γάμο 
παρακαλώ.. γιατί υπάρχουν πατέρες που έκτισαν καριέρες πάνω στις πλάτες των εργαζόμενων μητέρων που 
έτρεχαν πάντα για όλα, που με ίδια προσόντα δεν κατάφεραν να εξελιχθούν επαγγελματικά. Κάτι τέτοιοι πατέρες 
δεν έλειψαν ούτε μια μέρα, ούτε ώρα από τη δουλειά τους να δουν πως πάει το παιδί στο σχολείο .. γιατί υπήρχε 
πάντα η μητέρα που έβαζε τα παιδιά πάνω από όλα και έβρισκε τρόπο να τα συνδυάζει όλα…Δεν έκαναν τίποτα 
ούτε τα σαββατοκύριακα.. γιατί έπρεπε να ξεκουραστούν και τώρα θυμήθηκαν να διεκδικούν τη συνεπιμέλεια!Η 
συνεπιμέλεια δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική!Τα παιδιά δεν μπορούν να αλλάζουν περιβάλλον ανα δυο 
μέρες..και να θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό για τα παιδιά!Σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό, τα παιδιά 
χωρισμένων γονιών μένουν στο ίδιο σπίτι κάθε μέρα και είναι οι γονείς που αλλάζουν σπίτι εναλλάξ ..Για να δούμε 
ποιος γονιός που διεκδικεί συνεπιμέλεια θα το έκανε αυτό για τα παιδιά του;;Ποιος γονιός θα διεκδικούσε να 
κοιμάται τη μια μέρα στο ένα σπίτι και τη μια στο άλλο για να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα του παιδιού 
του;;Εκεί θέλω να δω τους μπαμπάδες που διεκδικούν συνεπιμέλεια..αλήθεια!Εν κατακλείδι,το νομοσχέδιο αυτό 
αφήνει απλά παραθυράκια για να κακοποιηθούν περαιτέρω άνθρωποι που ήδη κουβαλούν μεγάλο βάρος.Να 
αποσυρθεί άμεσα! 
 
21 Μαρτίου 2021, 12:43 | Στεφανία Όταν οι γονείς είναι ψυχικά ισορροπημένοι, η συνεπιμέλεια δεν χρειάζεται 
να επιβάλεται.. είναι κάτι που εδραιώνεται από μόνο του.Όταν ένας εκ των δυο είναι διαταραγμένος και η 
επικοινωνία είναι αδύνατη, τα παιδιά τελικά μπερδεύονται, γίνονται μπαλάκι ή βαλίτσα…Η υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια θα φέρει μόνο περαιτέρω προβλήματα. Δεν είναι όλοι κατάλληλοι για γονείς!! Ύπαρχουν άνθρωποι 
με πολύ σοβαρές ψυχικές διαταραχές.Μην εθελοτυφλείτε!!Μην τα ισοπεδώνετε όλα!Θυμηθείτε τι έγινε στην 
Λάρισα πριν λίγες μέρες.. στρατιωτικός ήταν!!πατέρας ήταν! Κάποιοι γονείς ανεξαρτήτου φύλου, κακοποιούν 
φανερά ή λιγότερο φανερά (λεκτική ψυχολογική κακοποίηση). Μην τους δίνετε πάτημα να συνεχίσουν! 
 
21 Μαρτίου 2021, 01:30 | NIKOLAOS Σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
νέες κοινωνικές συνθήκες. Η σύγχρονη Ελληνίδα, ως ασκούσα επαγγελματική δραστηριότητα αντιμετωπίζει ίδιες 
δυσκολίες με τους άνδρες στο να διαθέσει χρόνο αποκλειστικά στα παιδιά. Ομοίως, με την πάροδο των ετών, έχει 
μεταβληθεί προς το καλύτερο η σχέση των πατέρων με τα παιδιά. Τόσο οι στατιστικές όσο και οι θεωρητικές 
προσεγγίσεις συμφωνούν πως δυο σαββατοκύριακα εναλλάξ το μήνα, δεν αποτελούν επαρκή χρόνο για τον 
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πατέρα να συμβάλει ουσιαστικά και θετικά στην ανατροφή των παιδιών. Στα πλαίσια αυτά θεωρείται 
επιστημονικά ορθότερη, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, η ανάθεση της συνεπιμέλειας σε 
αμφότερους τους γονείς και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις να ανατίθεται αποκλειστικά η επιμέλεια σε έναν 
γονέα.ΔΙΑΤΡΟΦΗ.Ο ΠΑΤΕΡΑΣ δεν είναι μόνο για τα λεφτά κ δεν είναι τράπεζα …Εχει κ αυτός δικαιώματα..Κ αφού 
λοιπόν ότι ή διατροφή πρέπει να συνεχίσει να δίνεται, που προσωπικά το θεωρώ λάθος.., διότι δεν γίνεται να 
δίνεται πχ για ένα παιδί χρήματα στην μάνα κ όταν θα είναι στο πατέρα του να πρέπει να βρει έξτρα λεφτά για να 
το φροντίσει.. Κ που θα τα βρει ο εκάστοτε πατέρας????? αυτο δεν ειναι διαχωρισμοσ? που ειναι η ισοτητα στο 
εργασιακο χωρο?? προταση μου !! αποκοινου αναλογα με τισ μερεσ που εχει ο καθενασ το παιδι σε συναρτηση 
με τισ αναγκεσ του παιδιου και φυσικα αναλογα με την ηλικια του !!! 
 
21 Μαρτίου 2021, 00:46 | Μ Ρητορικό ερώτημα προς όσους είναι υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα 
ζευγάρια και κατά της συνεπιμέλειας (συνήθως οι γυναίκες είναι πιο «προοδευτικες» στο θέμα των υιοθεσιών)..Σε 
περίπτωση που προχωρήσει η υιοθεσία ενός παιδιού από ομόφυλο ζευγάρι και εν συνέχεια αυτό χωρίσει, ποιος 
γονέας θα πάρει το 1/3 και ποιος τα 2/3 του χρόνου το παιδί; Και αν συνεχίσει να ισχύει το παρόν πλαίσιο, ποιος 
θα μένει με το παιδί και ποιος θα το έχει 2 ΣΚ το μήνα;Επειδή η απάντηση είναι προφανής, ότι δηλαδή οι γονείς 
θα έχουν ίσο χρόνο με το τέκνο τους μετά το χωρισμό τους, η ερώτησή μου είναι για ποιο λόγο να μην προβλέπεται 
από το νομοσχέδιο η συνεπιμέλεια, η εναλλασσόμενη κατοικία και ο ίσος χρόνος που θα περνάει το παιδί με τους 
γονείς τους μετά το χωρισμό τους. Το ίδιο εννοείται θα πρέπει να ισχύει και για τα εκτός γάμου τέκνα. 
 
21 Μαρτίου 2021, 00:14 | NIKOLAOS. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ !!!!! ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ !! ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΑ !! ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 2 ΦΥΛΩΝ? Η ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΕ?? ΓΙτι πρεπει να πληρωνει παντα ο ο ενασ ,δηλαδη ο πατερας εντος γαμου Η ΓΥΝΑΙΚΑΔΕΝ 
ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΓΙΑΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ? ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ !!!! ΑΛΛΑ ΝΑ 
ΣΥΝΥΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ !!! ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΤΩΡΑ ?ΤΙΜΟΡΕΙΤΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
!!!ΝΑ ΒΓΕΙ ΝΟΜΟΣ !!! ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ!! ΜΗΝ ΤΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ !ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΡΕΛΕ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ !! ΤΡΕΛΑ ΣΚΕΤΗ ΟΠΩΣ 15 ΕΥΡΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 2 ΠΑΙΔΙΑ!! ΑΠΟ 
ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ??? ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ Η ΜΑΓΑΖΗ?? ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΙΝΠΡΙΝ ΒΓΕΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ !!!!ΑΝΑΛοΓΑ ΜΕ ΤιΣ ΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΥΕΣΗ 
ΜΟΝΟ !! ΟΧΙ ΩΡΕΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΣΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ 
ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑ ΝΑ ΚΑΘΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ !! συμετοχη και απο τους δυο γονεις !! σε εναν κοινο λογαριασμο να ελεχοντε τα λεφτα που ξοδευονται 
για λογαριασμο του παιδιου! Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΧΟΥΝ ΕΦΕΥΡΕΙ ΤΗΝ 
ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ !!!!! ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ…ΜΠΟΞΕΡ 
!!! ΝΑ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ !!! ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΒΑΣΗ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΑ ΟΠΩΣ ΠΧ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΠΧ ΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΨΕΜΕΤΑ 
,ΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ )ΜΕ ΑΠΟΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΕΙΛΕΙΤΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΕΝΔΟΣΕΙ 
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ,ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ !!!ΠΑΝΤΑ ΒΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ! ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ !!!ΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ 
ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ??? Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ !!! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΙΑ !!!Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ! οι 
παραβιασεισ να εκτελουντε αμεσα !! αυτο το τρελο ..που παει η αστυνομια σπιτι και δεν τουσ βρικσει ποτε ειναι 
δικαιολογια !! να παιρνουν τηλ .να ειδοποιουντε οτι πρεπει εντοσ καποιασ χρονικησ στιγμησ πρεπει να 
παρουσιαστουν στο τμημα !! για να αποφευγοντε και σκηνεσ οπου παει ο αστυνομοσ ,(αν παει αστυνομια σπιτι) 
,και ειναι εκει το παιδι ,να μην βλεπει την σκηνη που παιρνουν την μανα η τον πατερα !!!!νομιζω οτι ενα 
τηλεφωνημα ειδοποιησησ προσ τον γονεα που παραβιαζει δικαστικεσ αποφασεισ ειναι φρονημοτερο απο το να 
παρουσιαστει σπιτι του γονεα ο αστυνομικοσ ,και ετσι το παιδι/ια δεν βλεπουν τις ..ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ 
ΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΠΙΤΙ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ !!ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΟ ΨΥΧΙΑΤΡΟ 
!ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ !!! υποχρεωτικα !! σκεφτειτε γιατι τα διαζυγια αυξηθηκαν !!! γιατι ξαφνικα 
η ενδοικογενειακη βια ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΘΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ !!!! ΣΤΙΣ 85 % ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΟΣΕΩΝ Η 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΨΕΥΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΠΑ ΠΟΙΟ ΠΑΝΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ 
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ΕΙΔΙΚΩΝ !!ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΡΓΑΛΕΙΩΠΗΟΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ 
ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΔΕΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΠΛΑ ΟΠΩ, ΔΙΑΤΡΟΔΗ ,ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΜΥΝΗΣΕΙΣΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ !!!! ΣΑΣ ΨΗΦΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ !! ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΚΟΙΩΝΙΑ ΙΣΗ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ !!!! ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΝΑ !! ΒΑΛΤΕ ΤΑΞΗ ΜΕ ΣΑΦΕΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ !!ΑΝ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ !! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ !! ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ !!!! ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣΑΝΕ Ο ΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ !!! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΓΩΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ !!! ΤΟΝ 
ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΣΑΝ ΜΑΝΑ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΤΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ . 
 
21 Μαρτίου 2021, 00:45 | Δήμητρα Μπουκουβάλα-δικηγόρος/διαμεσολαβήτρια Η διάταξη που προκάλεσε την 
μεγαλύτερη ίσως αντίδραση, λόγω του ότι ο νομοθέτης θέτει τεκμήριο επικοινωνίας στο 1/3 του συνολικού 
χρόνου επικοινωνίας με φυσική παρουσία για τον γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο. Θεωρώ ότι καλώς τέθηκε 
το τεκμήριο αυτό, διότι σκοπός της θέσπισής του είναι να εξασφαλίσει την αυξημένη επικοινωνία με τον γονέα 
που δεν διαμένει το τέκνο και όχι να αναγκάσει τους γονείς ή τους δικαστές να κάνουν μαθηματικές πράξεις. 
Άλλωστε ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα στον γονέα που θεωρεί ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον χρόνο αυτό 
επικοινωνίας που του θέτει ο νόμος, να ζητήσει μικρότερο χρόνο επικοινωνίας και να μην κινδυνεύει από 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησής της.Επίσης στους ενδεικτικούς λόγους αποκλεισμού ή 
περιορισμού της επικοινωνίας που αναφέρει ο νομοθέτης, θα ήταν καλό να προστεθεί η περίπτωση «ή όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο βρίσκεται σε ψυχική κατάσταση που η επαφή του με αυτό εγκυμονεί 
κινδύνους για τη σωματική ή ψυχική υγεία του ίδιου του τέκνου (πχ. φρενοβλάβεια του γονέα ή επικίνδυνη και 
μεταδοτική μολυσματική νόσος). 
 
20 Μαρτίου 2021, 22:06 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ.Αν η πρωην σου εχει κολημενα μυαλα, τι να λεμε τωρα.Εχω χωριση 
με μια κορη 15 μηνων οταν ηταν το 2013 και ο λογος Γελαστε Απολυθηκα απο το δημοσιο κ με χωρισε… δεν το 
εβαλα κατω ξανα παντρευτικα μια Αλλοδαπη κ εκανα μια κορη.το προβλημα που αντιμετοπιζω ειναι Ρατσιστικο 
απο την πρωην μου.δλδ δεν επιτρεπη το παιδι μου να κανει παρεα με αλλοδαπους..τις κρυβει η μανα της οτι ο 
πατερας σου παντρευτικε και εχεις αδερφουλα.ο λογος γιατι η γυναικα μου ειναι αλλοδαπη .δεν μου επιτρεπη να 
παρω την κορη μου στο σπιτι μου με την αλλοδαπη γυναικα μου κ να παιξει με την αδερφη της.με υποχρεωνη να 
την βλεπω στους δρομους μονο. Πληρωνω 250€διατροφη ενω τα εισοδηματα μου ειναι χαμηλα.το κρατος δεν 
παιρνει ένα μέτρο υπέρ του πατέρα που πληρώνει διατροφή είτε είναι ανέργος ,είτε είναι σε αναστολή, είτε 
Εργάζεται και τα χρήματα του δεν φτάνουν ούτε ο ίδιος να ζήσει .το καθέ δικαστήριο Με τους νόμους του τον 
υποχρεώνει τον πατέρα έχει δεν έχει χρήματα να πληρώνει την πρώην του ,να πληρώνει τα 250 ευρώ με το έτσι 
θέλω η πατέραδες απο που υποστηρίζονται ;;από το δικαστήριο; εδώ Τώρα γελάμε…. αν η πρώην σου είναι 
κολλημένη και εχει αρρώστα μυαλά και στο σπίτι μου να πάρω το παιδί μου μπορεί να πει το δάγκωσα με ,το 
δηλητηριάσαμέ ,Το χτυπήσαμε π.χ.λεω και να μας βάλει και στη φυλακή για να πάρει την εκδίκησή της μόνο και 
μονο .δεν είναι τόσο απλό το θέμα.. 
 
20 Μαρτίου 2021, 21:08 | Καίτη  Είναι δυνατόν να πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για ενδοοικογενειακή 
βία που σημαίνει χρόνια ολόκληρα μέχρι να καταδικαστεί ο κακοποιητής γονέας? Γνωρίζεται ότι οι αποφάσεις 
των αστικών δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται? Γνωρίζεται ότι η αστυνομία έρχεται αφού φύγει ο δράστης? 
Γνωρίζεται ότι ανεγκέφαλοι κοινωνικοί λειτουργοί των δήμων, παντελώς άσχετοι με την ενδοοικογενειακή βία 
προτείνουν και προτρέπουν ο κακοποιητής να βρίσκεται στο περιβάλλον του θύματος εφόσον είναι περιβάλλον 
του παιδιού?Γνωρίζετε πως όπως λένε οι επαγγελματίες που έχουν εξειδικευτεί στην ενδοοικογενεική βία ότι 
όποιος έχει κακοποιήσει τον άλλο γονιό αργά η γρήγορα στρέφεται κι εναντίον του παιδιού?Γιατί δεν 
ενημερώνεστε γι αυτή τη μερίδα των γονιών που αφορά στην ουσία και την κακοποίηση των παιδιών από ειδικούς 
επαγγελματίες? 
 
20 Μαρτίου 2021, 20:38 | ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΡΜΠΗ «Στο τερατούργημα που κατεβάζει η κυβέρνηση για την υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια υπάρχει η εξής πρόβλεψη:«Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για 
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εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής».Αμετάκλητη καταδίκη σημαίνει ότι ένας που σαπίζει στο ξύλο 
τη γυναίκα του και το παιδί του, μπορεί να μένει ΜΟΝΟΣ με το παιδί αυτό για χρόνια. Πόσα χρόνια; Μέχρι την 
αμετάκλητη καταδίκη του.Αμετάκλητη καταδίκη σημαίνει ότι κάποιος που βιάζει το παιδί του, μπορεί να μένει 
ΜΟΝΟΣ με το παιδί αυτό για χρόνια. Πόσα χρόνια; Μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του.Καταλαβαίνετε;»•  
 
20 Μαρτίου 2021, 20:51 | Μαριος Π. Ξυπνάω το πρωί μόνος. Σηκώνομαι, φτιάχνω πρωινό και ο γιός μου δεν είναι 
εκεί να μου πει και να φωνάξει «Μπαμπά θέλω και εγώ φτιάξε μου ψωμί με μέλι και ταχίνι». Μπαίνω στο μπάνιο, 
πλένω το πρόσωπό μου και βάζω αφρό ξυρίσματος. Δεν υπάρχει καμία φωνή να μου πεί «Ωχ πώς είσαι έτσι 
μπαμπά; Χαχα!». Τίποτα, σιωπή.Η τηλεόραση δεν παίζει παιδικά, είναι κλειστή. Ντύνομαι και βγαίνω κρατώντας 
τον χαρτοφύλακα στο ένα χέρι. Το άλλο χέρι δεν κρατάει τη τσάντα για το σχολείο, είναι άδειο. Μπαίνω στο 
αυτοκίνητο. Το καθισματάκι αυτοκινήτου άδειο και αυτό, υπάρχει για να μου θυμίζει ότι είμαι μπαμπάς. Κολλάω 
στη Λ.Κηφισίας, μια κυρία στο διπλανό αυτοκίνητο μιλάει στη κόρη της, κάτι λένε και γελάνε. Το κοριτσάκι με 
κοιτάει και μου χαμογελάει. «Έχω κι εγώ ένα αγοράκι, 6 χρονών είναι», θέλω να της πω αλλά δεν ακούγομαι.  
Χάθηκα στο πλήθος, είμαι ακόμη ένας μπαμπάς που χώρισε από το παιδί του.Πηγαίνω στο γραφείο. μίτινγκ, παρα-
μήτινγκ, προθεσμίες, χαζολογήματα, τηλέφωνα που βαράνε, πελάτες που παραπονιούνται, καφέδες που γεμίζουν 
ο ένας μετά τον άλλον, γκρίνιες και πίεση. Έχει μεσημεριάσει, παίρνω τηλέφωνο τον γιό μου, βγαίνει η μαμά του. 
Ο μικρός δεν μπορεί να μου μιλήσει, κοιμάται λέει. Αλήθεια, ψέματα, ποιος ξέρει; Πάει απόγευμα, παίρνω ξανά 
τηλέφωνο. «Έλα μπαμπά τι κάνεις;» με ρωτάει. «Τι έκανες σήμερα;» του λέω. «Σήμερα πήγαμε με τη μαμά στα 
μπαλάκια (στον παιδότοπο εννοεί)». Ωωω τι ωραία! Και για πες, σου άρεσε; – Ναι μπαμπά ωραία ήταν. – Εσύ 
μπαμπά θα έρθεις; – Θα έρθω το άλλο Σαββατοκύριακο του λέω. – Τώρα να έρθεις μπαμπά, τώρα λέει και κλαίει. 
Η μαμά του ακούγεται από μέσα να του λέει τι σου είπε ο μπαμπάς και κλαις. Με κάνει κομμάτια και προσπαθώ 
να τον ηρεμήσω. Δεν μπορώ να δουλέψω. Μόλις σχόλασα, σαν υπάλληλος, σαν άνθρωπος, σαν ΜΠΑΜΠΑΣ να μην 
μπορώ να πάω στο παιδί μου που με θέλει κοντά του επειδή αυτός που έχει την επιμέλεια δεν μου το 
επιτρέπει.Γυρίζω σπίτι. Τα αμαξάκια του γιού μου είναι στη θέση τους, το ίδιο κι οι ζωγραφιές του. Βάζω τη 
κατσαρόλα στο μάτι αλλά θυμάμαι ότι δεν θα πάρω τον μικρό σήμερα και δεν έχει νόημα να μαγειρέψω. Σβήνω 
το μάτι και παραγγέλνω σουβλάκια. Ανοίγω τη τηλεόραση και αλλάζω κανάλια. Βάζω Nickelodeon να παίζει 
κινούμενα σχέδια. Δεν θέλω να δω ειδήσεις ή Champions League, θέλω να δω κινούμενα σχέδια όπως κάθε 
δεύτερο Σαββατοκύριακο. Έρχονται τα σουβλάκια, τρώω και κοιτάω τον τοίχο. Με παίρνει ο ύπνος στον 
καναπέ.Πετάγομαι στις εννιά το βράδυ, η τηλεόραση παίζει ακόμη. Γάλα μπαμπά, νυστάζω, θα μου έλεγε. Αλλά 
δεν μου λέει, μάλλον κοιμάται τώρα. Να πάρω τηλέφωνο άραγε ή θα ενοχληθεί η μαμά του; Παίρνω τηλέφωνο, 
το κινητό της είναι κλειστό. Ανυπομονώ να μεγαλώσει, να έχει δικό του τηλέφωνο για να τον βρίσκω όποτε θέλω, 
να του μιλάω όποτε θέλω, να του λέω όποτε θέλω πόσο πολύ τον αγαπώ και πόσο θα ήθελα να ήταν εδώ. Μέχρι 
τότε αποφασίζει άλλος για μένα κι εγώ απλά ακολουθώ γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, παρά μόνο να μου 
λείπει. Σέρνομαι μέχρι τη κρεβατοκάμαρα, μια ίδια μέρα με περιμένει αύριο και μεθαύριο ώσπου να έρθει το 
άλλο Σαββατοκύριακο και να αλλάξει πάλι η ζωή μου. Έστω και για λίγο».Αφιερωμένο στις μαμάδες που 
γκρινιάζουν ότι τρέχουν απο το πρωί ως το βράδυ και δεν τα προλαβαίνουν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο 
κουραστικό από το να ξυπνάς κάθε μέρα και να κάνεις πράγματα μόνο για σένα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο 
ψυχοφθόρο, από το να ξέρεις ότι κάπου, κάπως, ο άλλος γονιός γεμίζει κάθε μέρα του, με αυτό που λείπει 
συνέχεια απο τη δική σου!Η παραπάνω είναι πραγματική ιστορία 
 
20 Μαρτίου 2021, 20:05 | Κατερίνα Πισίδου Σημαντική πρόοδο θα φέρει το νομοσχέδιο στην υγειή ανατροφή 
του παιδιού από υγιείς γονείς.Δύο επισημάνσεις:1. να καθοριστεί σαφώς οτι το 1/3 αφορά το αποτέλεσμα 356/3 
(με νύχτες).2. να καθοριστεί πότε το 1/3 δεν διαταράσσει την καθημερινότητα του παιδιού, πρέπει οι δύο γονείς 
να μένουν κοντά (πχ σε ίδιο ή διπλανό γειτονικό δήμο) και σε απόσταση 5-7 χιλιόμετρα, δηλαδή να μπορεί να 
μεταβεί γρήγορα στο σχολείο το πρωί το παιδί. 
 
20 Μαρτίου 2021, 19:53 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ. Σας εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας για το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο σας στο οποίο δεν είναι ξεκάθαρο η διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού να ανατρέφεται και 
από τους δύο γονείς με απόλυτη γονική ισότητα όπως ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η γονική ευθύνη (μέριμνα 
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& επιμέλεια) να είναι μια και αδιάσπαστη έννοια χωρίς κατανομή σε επί μέρους στοιχειά, με νομικό τεκμήριο για 
ίσο χρόνο ανατροφής και εναλλασσόμενη κατοικία. Ζητάμε να μην δοθεί πάλι όλη η εξουσία στους δικαστές και 
να διευκολύνεται η εφαρμογή του νέου νόμου με την κατάλληλη διατύπωση. Ζητάμε άμεση λύση στο πρόβλημα 
της Γονεϊκής αποξένωσης των παιδιών μας η οποία δεν κατοχυρώνετε σε καμιά περίπτωση με το νέο νομοσχέδιο 
σας αφού δεν υπάρχει μέσα σε αυτό η εξίσου ανατροφή των παιδιών και από τους 2 γονείς. Επί του νέου 
νομοσχεδίου υπάρχουν και πάλι γονείς 2 ταχυτήτων μέσα σε αυτό, προσβάλλοντας την προσωπικότητα του γονέα 
που δεν έχει την επιμέλεια ως δεύτερου γονέα, χωρίς καμιά νομική ισχύ επί των σημαντικών θεμάτων του, στην 
καθημερινή του ζωή. Παρακαλώ όπως διαμορφώσετε το παρόν νομοσχέδιο βάση του Ψηφίσματος 2079 (2015) 
Ευρωπαϊκού συμβουλίου για Ισότητα και κοινή γονική ευθύνη τέκνων : ο ρόλος των πατέρων ισχυρός με πλήρη 
συνεπιμέλεια αυτών. Επίσης δεν δίνετε η δυνατότητα με τον νέο νόμο, να ακούγονται σε ειδικό δικαστή 
παιδοψυχολόγο, τα θέλω τω παιδιών πριν την λήψη οριστικής απόφασης του δικαστή με αποτέλεσμα να ζουν τα 
παιδιά, για πολλά έτη φυλακισμένα στο σπίτι του γονέα που πήρε από τον δικαστή την επιμέλεια του χωρίς κανένα 
επιπλέον κριτήριο των θέλω του παιδιού.Ευχαριστώ. 
 
20 Μαρτίου 2021, 18:38 | Αθανασιος.  Να υπενθυμίσω πως οι γονείς φταίμε που τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι διότι 
κάποιοι από εμάς ήθελαν να αλλάξουν την ζωή τους . Προφανώς κοιτώντας τον εαυτο τους και την κακοκαιρίες 
αγ τους . Υπάρχουν και εξαιρέσεις βεβαίως !Όσο αφορά το νομοσχέδιο , πλέον οι άντρες έχουν την δυνατότητα 
να μεγαλώσουν επαρκώς τα παιδιά τους και πολλές φορές καλύτερα από της γυναίκες .Άλλωστε σε αυτό το 
κομμάτι καταπατητές η ισότητα σφόδρα !Οι γυναίκες πλέον δυστυχώς δεν έχουν αυτήν την μέριμνα που υπήρχε 
παλιά.Εκτός από τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου όπου εννοείτε πως ο γονέας που θα έχει την επιμέλεια πρέπει 
να έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται , εγώ θα ήθελα και κάτι ακόμα !Επειδή πολλοί ζητούν την επιμέλεια 
λόγω του οικονομικού και όχι λέγω της αγάπης προς τα τέκνα , δίκαιο και σωστό θα ήταν να μοιράζονται τα 
οικονομικά στο ήμισυ ,όσο αφορά δραστηριότητες , ενδυμασία κτλ και κατά το ποσοστό που κρατάει το παιδί ο 
εκάστοτε γονέας όσο αφορά την διατροφή .Δεν γνωρίζει κανείς αν η διατροφή η οικονομική έτσι όπως είναι τώρα 
πηγαίνει αποκλειστικά στα παιδιά και όχι σε προσωπικές ανάγκες του επιμελων!Με κατάθεση των χρημάτων 
Online στις δραστηριότητες ( φροντιστήρια κτλ) και όχι στον λογαριασμό του επιμελων θεωρώ πολλοί δεν θα 
ζητούν την επιμέλεια !Έτσι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και από αυτούς που εκμεταλλεύονται τον παλιό Νόμο !Έπισης 
οι γονείς θα πρέπει να περνάνε όλοι Από ψυχολόγο ανα τακτά χρονικά διαστήματα και το κράτος να μπορεί να 
ελέγχει σε ανύποπτο χρόνο τον τρόπο διαβίωσης των τέκνων . 
 
20 Μαρτίου 2021, 16:40 | Σταυρούλα Κακουλίδου. Είμαι γιαγιά που δυστυχώς βιώνω και εγώ όπως χιλιάδες 
άλλες την αποξένωση από τα εγγόνια μου παρά την θέληση μου αλλά επειδή έτσι αποφάσισε ο γονέας που έχει 
την αποκλειστική επιμέλεια και επειδή ο νόμος δεν με προστατεύει. Το συμφέρον του παιδιού είναι να μεγαλώνει 
με ισόχρονη και ουσιαστική φυσική παρουσία και των δύο γονέων του εφόσον είναι κατάλληλοι. Οι γονείς 
χωρίζουν μεταξύ τους και όχι με τα παιδιά τους, δεν έχει καμιά σημασία αν χώρισαν, ο ρόλος τους δεν σταματάει 
επειδή έτυχε να χωρίσουν, τον γονικό τους ρόλο μόνο ο θάνατος μπορεί να τον τερματίσει ή αν αυτοί θελήσουν 
οικειοθελώς. 
Η ενδοοικογενειακή βία που ακούγεται συνέχεια υφίσταται και την ασκούν και τα δύο φύλα μεταξύ τους και έχει 
πολλές κατηγορίες πχ την σωματική και σεξουαλική βία συνήθως την ασκούν οι άντρες προς τις γυναίκες, την 
ψυχολογική και οικονομική βία συνήθως την ασκούν οι γυναίκες προς τους άντρες και την λεκτική βία την ασκούν 
από κοινού και τα δύο φύλα. Σε κάθε περίπτωση οι ακραίες περιπτώσεις βίας θα πρέπει να εξαιρούνται από την 
συνεπιμέλεια.Με βάση όλα τα παραπάνω θεωρώ πως το συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται βέλτιστα από την 
κοινή ανατροφή και φροντίδα με ίσο χρόνο (50% – 50%) και εναλλασσόμενη κατοικία. 
 
20 Μαρτίου 2021, 15:45 | Κατερινα. Τωρα που θα ψηφιστεί το νομοσχεδιο θα δεις τι θα σου κάνω απειλες από 
τον πρώην συζυγο και πατέρα του γιου μας.και για να μη μιλήσω τι περνουσαμε μέσα στον γάμο εγώ και το παιδί 
φοβόμουν να μιλήσω αργησε να φύγει ο φόβος από μέσα μου και τώρα ακούω απειλες συνεχώς απειλές!!!!δεν 
είναι προς όφελος των παιδιων το τρεχον νομοσχεδιο . 
 
20 Μαρτίου 2021, 14:41 | Χριστινα. Το παιδί δεν είναι αντικείμενο να το μεταφέρουμε από δω και από κει είναι 
ένας άνθρωπος που θέλει τη βάση του και το χώρο.το παιδί σε ένα διαζύγιο είναι μήλο της έριδος ανάμεσα στους 
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γονείς τραβώντας το από δω και από κει χωρίς ποτέ να αναρωτηθούμε αυτή η ψυχούλα τι ζητά. Μπορεί να 
υπάρχουν σωστοί μπαμπάδες αλλά υπάρχουν και μπαμπάδες που ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι είναι μετά το 
διαζύγιο απλά και μόνο για να βρίσκονται σε διαμάχη με την μητέρα που έχει το παιδί, τότε τι θα γίνεται΄? Αλλά 
πάνω από όλα πρέπει οι κύριοι αρμόδιοι να σκεφτούν την ψυχολογία του παιδιού που πρέπει να ξέρει ποια είναι 
η βάση του ποια είναι η φωλιά του. Για το κυριότερο δεν ενδιαφέρθηκατε παρά μόνο για τους γονείς . 
 
20 Μαρτίου 2021, 14:05 | Τάσος. 7η συνεχόμενη εβδομάδα που δεν μου δίνει το παιδι μου η «μάνα» του γιατι 
ετσι γουστάρει οπως λέει και αν δεν της δώσω 600€ τον μήνα διατροφή δεν θα το ξαναδώ όπως λεει πάντα..7η 
συνεχόμενη εβδομάδα που κάνω μήνυση για παρεμπόδιση δικαστικής απόφασης… Ποιός θα μου εγγυηθεί ότι με 
το νέο νομοσχέδιο θα βλέπω το παιδί μου και οτι η αποξενωτρια που βαζει τα λεφτά πανω απο την ψυχικη υγεία 
του παιδιού μας θα τιμωρηθεί με τρόπο που δεν θα το ξανασκεφτεί να το ξανακάνει;;;ανίκανη να μεγαλώσει 
παιδί,μονο τα λεφτά και πιστευοντας οτι δεν θα γίνει κάτι εις βαρος της στα δικαστήρια… 
Πρέπει να φοβούνται την τιμωρία για να κάνουν τα νόμιμα… 
 
20 Μαρτίου 2021, 13:42 | Βασιλική Μ Δεχομαι συνεχώς απειλές εξαιτιας του νομοσχεδίου και μπροστά στο παιδί 
κλαίει συνεχώς οταν τον ακούει. προστατέψτε τα παιδιά ο κίνδυνος για τα παιδιά είναι τεράστιος να ακυρωθει 
άμεσα. 
 
20 Μαρτίου 2021, 12:12 | Αλεξάνδρα Κ. Ενδοοικογενειακή βία! Φράση κλειδί! Έχω δυο κούτες μηνύματα στα 
οποία ο πατέρας του παιδιού μου με βρίζει αισχρα, απειλεί επανειλημμένα για τη σωματική μου ακεραιότητα, 
εκβιάζει, απροκάλυπτα γραφει πως θα κάνει το παιδί να με μισήσει και αλλά πολλά! Ποτε δεν του στέρησα το 
παιδί! Ποτε δεν είπα άσχημη κουβέντα για αυτόν ακόμη και αν πνίγομαι!Ξέρετε πόσες αντίστοιχες καταστάσεις 
επικρατούν;Ξέρετε πόσοι παιδοψυχολόγοι μου εφιστούν την προσοχή στο εξής; Σταθερότητα, ασφάλεια, ομαλή 
μετάβαση! Για ποιο 1/3 και 1/2 μιλάτε; Από τα 2 Σκ τον μήνα που με το ζόρι πείθεται ένα παιδί να πάει στον 
πατέρα του πως αυτό το παιδί θα μένει 10 και 15 μερες μαζί του; Αντιλαμβάνεστε για τι βάναυση μετάβαση 
μιλαμε; Πως είναι δυνατόν; Γιατί η ευθύνη να επιρρίπτεται στην μάνα με το ψευδές και ανυπόστατο επιχείρημα 
της αποξένωσης και όχι στον πατέρα για τα λάθη του; 
Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική κύριε Τσιάρα! Σεβαστείτε όλες τις πλευρές και κυρίως την παιδική!Στις 
πάμπολλες περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία συνεννόηση μεταξύ των γονέων τι θα συμβεί;Γάμοι έφτασαν στο 
τέλος τους, δικαστήρια, διαζύγια με αντιδικία, κανένα σημείο σύγκλισης μεταξύ των γονέων. Πως ξαφνικά αυτοί 
οι γονείς σαν από θαύμα θα συνεννοούνται; Με email? Θα ήταν κάποιος αφελής αν πίστευε πως τα παιδιά δεν θα 
αντιληφθούν την ένταση που θα οξυνθεί ακόμη περισσότερο!Ναι στην συναινετική συνεπιμελεια!Όχι στην 
υποχρεωτική!Ναι στην εξατομικευμένη εξέταση κάθε περίπτωσης!Δεν ανήκουμε σε κανένα ισχυρό Lobby! Ποιος 
θα ακούσει τη δίκη μας φωνή και των παιδιών μας; 
 
20 Μαρτίου 2021, 11:04 | Γεωργία. Έλεος με την ενδοοικογενειακή βία, αυτό είναι η εξαίρεση στον κανόνα εκτός 
και αν θέλουμε να πιστέψουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πατεράδων είναι βίαιοι το οποίο είναι αστείο και 
να το συζητάμε μόνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των πατεράδων λατρεύουν και αγαπούν τα παιδιά τους όσο 
τίποτα άλλο, όπως έκανε και ο δικός μου πατέρας όπως έκαναν και οι πατεράδες που μας μεγάλωσαν όλους 
εμας.Εννοείτε πως οι κακοποιητικοί γονείς δεν πρέπει να έχουν συνεπιμέλεια αλλά όχι επειδή υπάρχουν αυτοί η 
πλειονότητα των πατεράδων να στερούνται τα παιδιά τους. Είμαι μητέρα χωρισμένη που χώρισα με σφοδρή 
αντιδικία αλλά ποτε δεν άφησα τον εγωισμό μου να με παρασύρει. Είμαι μάνα και ως μάνα κοιτάω το συμφέρον 
του παιδιού μου. Πατέρας των παιδιών μου θα είναι πάντα ο πρώην σύντροφος μου όσο και αν εμείς μαζί δεν 
συμφωνούμε, τα παιδιά μου τον έχουν ανάγκη για να μεγαλώσουν σωστά και να έχουν μια ισορροπημένη ζωή 
χωρίς ψυχολογικά προβλήματα. Οι γονείς πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις μετά από έναν 
χωρισμό, κοινή ανατροφή και όποτε χρειάζεται το παιδί να βλέπει τους γονείς του χωρίς εμπόδια από τον έναν 
προς τον άλλο. 
 
20 Μαρτίου 2021, 11:28 | ΒΑΡΒΑΡΑ. Επειδή διαβάζω πολλά ανυπόστατα σχόλια περι απαγόρευσης επικοινωνίας 
και κοντεύουμε να τρελαθούμε παντελώς, ακόμα και με το ισχύον σύστημα, ένας γονιός μπορεί να βλέπει στις 
καθαορισμένες ώρες το παιδί του.Η καθόριση των ωρών δεν εξαρτάται απο τι χρόνο διαθέτει το άλλο μέρος και 
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αν είναι απασχολημένο, αλλά με βάση το συμφέρον του τέκνου.Καμία απαγόρευση λοιπόν δεν ισχύει ούτε 
σήμερα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό αρκεί κάποιος να είναι υπεύθυνος απέναντι στις υποχρεώσεις του. 
Τέλος το νομοσχέδιο που παει να πέρασει τώρα, μετά απο σαράντα χρόνια, δεν είναι σωστό για το παιδί, διότι το 
παιδί μέσω της εναλλασσόμενης κατοικίας θα πάθει σύγχυση και θα μπερδευτεί, αυτό είναι ενάντια στον 
συμφέρον του τέκνου.Είναι ένα νομοσχέδιο λάθος βασισμένο σε έναν ψευδοεπιστημονικό όρο ήτοι ¨γονεϊκή 
αποξένωση¨όπου δεν βασίζεται πουθενά.Να αποσυρθεί πάραυτα και να θεσπιστούν άμεσα οικογενειακά 
δικαστήρια  
 
20 Μαρτίου 2021, 10:43 | Θωμη. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας;Θύτης και θύμα πιστεύετε 
ότι μπορούν να συνεννοηθούν;;!Η βια εκτός απο σωματική ειναι και ψυχολογική.Ειναι γνωστο οτι δεν 
καταγγέλλονται όλες οι περιπτώσεις αμεσως.Πώς διαφυλάσονται τα θύματα και μετά από πόσο χρονικό 
διάστημα;;Ή εκει δεν υπάρχει κανένα δικαιωμα;;!Αν οι γονείς λειτουργούν εντελώς διαφορετικά στην 
καθημερινότητα πώς πιστευετε οτι αυτο επηρεάζει την ψυχολογία του παιδιού;Θεωρείτε οτι ενα παιδί θα επιλέξει 
να διαβάσει ή να κολλήσει σε ενα κινητο;;;Οταν ο ενας γονέας μένει με τους γονείς του γιατι δεν θελει τις 
υποχρεώσεις της καθημερινότητας και το παιδι στην ουσια το μεγαλώνουν οι παππούδες τοτε εννοειτε οτι αυτο 
σημαίνει οτι την φροντιδα την εχει ο γονέας δια αντιπροσώπου;;Σας ευχαριστώ και ελπίζω να εχω ειλικρινά μια 
απαντησή απο κάποιον αρμοδιο για πραγματικό άμεσο και οχι θεωρητικό τρόπο επίλυσης αυτών των υπαρκτών 
καθημερινών καταστάσεων. 
 
20 Μαρτίου 2021, 09:11 | Ιωάννης Κατράς. 1. Στο άρθρο προβλέπεται ότι: «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με 
φυσική παρουσία του γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας». Ποιος, όμως, είναι ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας; Και πώς νοείται ο χρόνος αυτός; σε ημερήσια, 
εβδομαδιαίας, εξάμηνη, ετήσια βάση;2. Κατά την απολύτως κρατούσα άποψη, η απόφαση που ρυθμίζει την 
επικοινωνία είναι διαπλαστική και ως τέτοια δεν μπορεί να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή. Έτσι, μέχρι την 
τελεσιδικία της απόφασης, υπάρχει εκκρεμότητα με αποτέλεσμα να ισχύει (αν έχει εκδοθεί τέτοια) η απόφαση 
των ασφαλιστικών μέτρων. Σκόπιμο είναι να ορισθεί ότι: «Η απόφαση που ρυθμίζει την επικοινωνία, μπορεί να 
κηρυχθεί (ή κηρύσσεται υποχρεωτικά) προσωρινώς εκτελεστή. 
 
20 Μαρτίου 2021, 09:55 | ΜΑΡΙΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΕΔΑΦΙΟ Β ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΤΙ ΄΄ ΜΕ ΤΝ ΟΠΟΊΟ ΓΟΝΕΑ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΝΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ.ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΕΔΑΦΙΟ Γ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΤΙ ΄΄Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΟΠΌΙΟΥ (ΤΕΚΝΟΥ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ Η ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΕΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ, ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1, ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ Δ, ΕΔΑΦΙΟ Ε ΩΣ ΕΞΗΣ ΄΄ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3, ΕΔΑΦΙΟ 
Α ΩΣ ΕΞΗΣ ΄΄ ΟΤΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΑ ΒΕΒΑΙΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ. 
 
20 Μαρτίου 2021, 03:12 | Πιταρά Αντωνία. Ίσος χρόνος επικοινωνίας και για του δύο γονείς σε ομαλές 
καταστάσεις.όλα ΙΣΑ γιατί το παιδί δεν ανήκει σε κανέναν…οι γονείς ανήκουν στο παιδί και έχουν καθοριστικό 
ρόλο στο μέλλον του. 
 
20 Μαρτίου 2021, 02:01 | Ιωάννα. Δε θα επικαλεστώ νομικές γνώσεις, δεν τις κατέχω.. Θα εκφραστώ ανθρώπινα, 
απλά. Είναι αδύνατον, μη πραγματοποιησιμο!Δεν μπορώ να φανταστώ ένα παιδί μοιρασμένο, κομμένο στα δύο 
απλως για να ικανοποιηθεί το αίτημα της συνεπιμελειας! Ο κάθε άνθρωπος, πόσο μάλλον ένα παιδί προσχολικης 
και σχολικής ηλικίας, έχει ανάγκη από μια βάση, μια «φωλια». Ακόμα κι αν του επιβληθούν δύο σπίτια, έρχεται η 
στιγμή που επιλέγει.. Μέχρι τότε,όμως, η τρυφερή ψυχούλα μπορεί να έχει ταλαιπωρηθεί πολύ.. Η συνεπιμελεια 
με την ουσιαστική σημασία της μπορεί να υπάρξει μόνο σε ένα αρμονικό οικογενειακό περιβάλλον που διέπεται 



4008 
 

από σεβασμό κατά κύριο λόγο μετάξυ των γονέων. Σεβασμός και σύμπνοια μετά από ένα διαζυγιο;; σπάνιο, 
δύσκολο, συχνά ανύπαρκτο.. Λυπάμαι.. Ανήκω στην κατηγορία που έχει ασκηθεί βία από τον πατέρα προς τη 
μητέρα. Ταλαιπωρουμαι 5 χρόνια, υπάρχει καταδίκη αλλά έχει ασκήθει έφεση. Η οποία ακόμη εκκρεμεί. Αυτο 
σημαίνει ότι έως ότου εκδικαστεί η εφεση θα πρέπει να κλείσω τα μάτια και τα αυτιά μου και να ασκήσω 
συνεπιμελεια απευχομενη τα χειρότερα προς το παιδι!!!! Ντρέπομαι για όλους αυτούς τους νομοθέτες με τα 
ξύλινα αυτιά που με κανουν να ζω με φόβο κι ανασφάλεια για το παρόν και το μέλλον του παιδιου μου… 
 
20 Μαρτίου 2021, 02:16 | ΑΘΗΝΑ. Η λέξη ‘υποχρεωτική’ είναι πολύ περιοριστική και οδηγεί σε επικίνδυνες 
γενικεύσεις. Τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται υποχρεωτικό για κανέναν από τους δύο γονείς. Το παιδί ανάλογα 
με την ηλικία πρέπει να ερωτηθεί. Οι παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να κάνουν αξιολόγηση 
των συνθηκών και την επίδραση στο παιδί.Το 1/3 είναι πολύ γενικό και αόριστο. Αν αυτό επιτυγχάνεται με 
σπαστές εβδομάδες ή και μήνες, θα είναι το παιδί με μια βαλίτσα στο χέρι; Ποιοί παιδοψυχολόγοι το προτείνουν 
αυτό; Και πως ακριβώς υπολογίζεται το 1/3; Έχουν την ίδια ποιότητα χρόνου η καθημερινότητα με τρελά 
προγράμματα για γονέα και παιδί σε σύγκριση με τις περιόδους διακοπών;Επίσης, αγνοείται πλήρως η περίοδος 
θηλασμού ενός βρέφους/νηπίου που πρέπει να είναι με την μητέρα του (εφόσον είναι ικανή για επιμέλεια).Τέλος 
αλλά ίσως πιο σημαντικό απ’όλα, η λέξη ‘αμετάκλητα’ είναι επικίνδυνη. Το να γίνει μια καταδίκη αμετάκλητα 
μπορεί να πάρει χρόνια. Ποιός θα προστατεύει το παιδί μέχρι τότε;Γενικά διαφαίνονται διάφορα προβλήματα από 
γενικεύσεις και αοριστίες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συμμετοχή παιδοψυχολόγων και κοινωνικών 
λειτουργών σε τέτοιες νομοθεσίες που καθορίζουν τις ζωές των παιδιών. 
 
19 Μαρτίου 2021, 23:10 | Ελένη Στοικου. Πως είναι δυνατόν να αφεθεί,χωρίς επιτήρηση,ένα παιδί μόνο με τον 
κακοποιητικο γονέα; Η αμετάκλητη καταδίκη αφήνει εκτεθημενα τα παιδιά.Χρειάζεται να γίνει αλλαγή και 
πρόβλεψη για την ασφάλεια των παιδιών. 
 
19 Μαρτίου 2021, 23:20 | Μπάμπης. Δεν μπορεί να υπάρξει καμμία απολύτως υποχρεωτική συνεπιμελεια. Εάν 
θέλουν οι γονείς μπορούν να ορίσουν και να οριοθετήσουν όλα τα θέματα,συνενετικα. Κάθε περίπτωση είναι 
ξεχωριστή όπως και κάθε άνθρωπος. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για χάρη λίγων.  
 
19 Μαρτίου 2021, 22:01 | ΜΑΡΙΝΑ Μ. ΑΣ ΛΑΒΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ. ΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ 
ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΑΙΔΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ! Κ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ 
ΤΟ «ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ» ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΑΔΩΝ.Η ΦΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ & ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ. 
 
 19 Μαρτίου 2021, 21:42 | Θεοφάνης. Ας υποθέσουμε οτι αριθμητικά και για τη διευκόλυνση όλων απλοποιείται 
η επικοινωνία σε 10-15 ημέρες με διανυκτερεύσεις το μήνα, εκτός κ υπάρχει άλλη συμφωνία μεταξύ των γονέων 
ανάλογα πχ με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.Το διάστημα που θα έχει το παιδί ο γονιός που δεν διαμένει 
αυτό μόνιμα μαζί του,πχ ο μπαμπάς του θα υπάρχει η επικοινωνία με τον άλλο γονιό, πχ τη μαμά; 3 ωρα όπως 
ίσχυε μέχρι τώρα ή θα συμψηφίζεται στο συνολικό χρόνο;το υπόλοιπο διάστημα χάνεται για το μπαμπά αυτή η 
3ωρη επικοινωνία αν έχει κρατήσει το παιδί 10 ημέρες μαζεμένες; ή αντί να μετράμε ημέρες θα μετράμε ώρες και 
λεπτά; 
 
19 Μαρτίου 2021, 21:26 | ΓΙΩΡΓΟΣ. Ένα ωραίο πρωινό πριν έξι μήνες ,μου ανακοινώθηκε απο τη σύζυγο η 
επιθυμία να μην μένουμε πια μαζί ..Ακολούθησε η εκ μέρους μου (ακούσια)συναίνεση σε διαζύγιο με άξονα την 
μη δημιοτία αντιδικών σε δικαστήρια και προς όφελος ενός καλού κλίματος που έπρεπε να μείνει με κέντρο 2 
παιδάκια 3 και 5 ετών.Από τότε φτάσαμε στο σήμερα κάθε μέρα να με ρωτάνε στο τηλέφωνο τα παιδιά:Μπαμπά 
που είσαι; Είμαι σε δουλειά αγάπη μου, μόλις τελειώσω θα έρθω το Σαββατο να σας δω και θα πάμε και βόλτα 
στον παππού,να παίξουμε να κάνουμε κούνια και ποδήλατο....τα υπόλοιπα τα καταλαβένετε κ.κ βουλευτές..Ισως 
μια μικρή και ασήμαντη εμπειρία να σας παρέθεσα… 
 
19 Μαρτίου 2021, 21:49 | Αρης. Aυτή η δημοσίευση έχει ως σκοπό να σας ενημερώσει για τις «αγαθές» προθέσεις 
του Υπουργού Δικαιοσύνης και του μηχανισμού που έχει στηθεί για να παραπλανήσει τους πάντες όσον αφορά 
το δικαίωμα των ανηλίκων τέκνων.Το δικαίωμα ένός παιδιού είναι πλήρως προστατευόμενο απο την Διεθνούς 
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Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, την χάρτα δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και το Ευρωπαικού Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου..Ολοι γνωρίζουμε τις συνεχείς καταδίκες της Ελλάδος και την υποχρέωση μας απο 
την Νομολογία του ΕΔΔΑ να συμμορφωθούμε με την Δ.Σ.Δ.Π .Ολα αυτά ερχονται σε αντίθεση με την απάντηση 
βουλευτή της αντιπολίτευσης ο οποίος στο θέμα της γονεικής αποξένωσης ειναι στο πλευρό του Κου Τσιάρα. Σε 
αυτόν τον τομέα Ο Κος κατρούγκαλος (όπως και ο Κος Κοντονής) ευθυγραμμίστηκε πλήρως με το εγκληματικό 
νομολογιακό έθιμο της αποκλειστικής επιμέλειας.Η «σύμπλεύση» του Υπουργού με την αντιπολίτευση 
αποδείχτηκέ αβίαστα και με το ποιούς τοποθέτησε ως Μέλη της Νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για 
αναμόρφωση του Οικογενειακού δικαίου.Το δε πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής αναμενόμενο πλήρως , 
ουδεμία σχέση έχει με κοινή επιμέλεια τέκνων και ισότητα γονέων.Ας γυρίσω λίγο στην σύνθεση αυτής της 
επιτροπής,τα μέλη της επιτροπής για την αναμόρφωση του Οικ. Δικαίου είναι μέλη της εταιρείας οικογενειακού 
δικαίου.Αν κοιτάξουμε ποιά ειναι η ιδρυτής αλλά και μέλος της ανωτέρω επιτροπής θα διακρίνει το όνομα της κας 
Μιλένας Αποστολάκη.Η εν λόγω Κυρία ήταν ο λόγος καταδίκης της Ελλάδος απο το ΕΔΔΑ για καταπάτηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού..«Για κατάχρηση της βουλευτικής ασυλίας εκ μέρους της , η οποία εμπόδιζε τον πρώην 
σύζυγό της να έχει επικοινωνία με το γιο τους, καταδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου την Ελλάδα»Και σε αυτό τον σύνδεσμο θα δείτε την σχέση της κας Αποστολάκη με τα μέλη της 
Νομοπαρασκευαστικής.βέβαια όλα τα ανωτέρω είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο και δεν αποκρύπτεται η σχέση της 
εταιρείας της Κας με τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής.H ΝΔ πρόδωσε την αξιοπιστία της σε ένα απο τα πιό 
σημαντικά και ευαίσθητα νομοσχέδια,ψέμματα καθ εξιν απέδειξαν περίτρανα ότι ειναι υπόδουλοι συντεχνιτών,τα 
ανωτέρω φωτογραφίζουν απευθείας τον Κο Μητσοτάκη. Ο βουλευτής απο την καρδίτσα ουδέποτε θα τολμούσε 
στον αιώνα των αιώνων να κάνει μία τέτοια αναδίπλωση σε αυτά που είχε υποσχεθεί ο Κος Μητσοτάκης πριν τις 
εκλογές.Η ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΕΥΚΌΛΩΣ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΕΓΙΝΕ.Που ειναι άραγε ο Κος 
Αμυρας με τις βαρύγδουπες κατηγορίες κατα της τότε Κυβέρνησης για εγκλήματα απέναντι σε ανήλικα.. που ειναι 
ο Κος παναγιωτόπουλος με τις 5 ερωτήσεις στον Κοντονή/ Καλογήρου. 
Ο Ελληνικός λαός παραπλανήθηκε απο την Κυβέρνηση, υφαρπάχθηκαν οι ψήφοι μας.Νιώθω μόνο ντροπή για το 
επίπεδο την τωρινής κυβέρνησης.θωρώ οι εκλογές είναι η μοναδική επιλογή για να απαλλαγούμε απο αυτού του 
είδους την πολιτική.Δεν σχολιάζω τα αρθρα διότι όλο το νομοσχέδιο ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΔΙΑ.Ειναι η σειρά του 91% του 
ελληνικού λαού που στηρίζει την κοινή επιμέλεια τεκνων να στραφεί κατα της κυβέρνησης που μας 
εξαπάτησε.ΤΕΡΜΑ Η ΑΝΟΧΗ. 
 
19 Μαρτίου 2021, 20:06 | Ελισάβετ Γεωρργίου. Το Συμφέρον του παιδιού είναι να ανατρέφεται και από τους δύο 
του γονείς εφόσον αυτοί είναι ικανοί και θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους είτε είναι εντός γάμου είτε είναι 
διαζευγμένοι. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να εμποδίσει ή έστω να περιορίσει την επικοινωνία γονέα – παιδιού. 
Κοινή ανατροφή με κοινή και αδιάσπαστη γονική μέριμνα η οποία θα διασπάται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους (που αναφέρονται σε άλλο άρθρο) και όχι επειδή αντιδικούν οι γονείς, αυτά είναι αστεία. Συνεπιμέλεια, 
ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς με εναλλασσόμενη κατοικία 
 
19 Μαρτίου 2021, 19:04 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ..«…ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος 
επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε 
περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου..»Πρόκειται για απαράδεκτη αοριστία.Ο όρος 
«συμφέρον του τέκνου» είναι αόριστος. Δίδεται η δυνατότητα να μειωθεί ο χρόνος επικοινωνίας διότι δήθεν αυτό 
επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου. Πρόκειται για διατύπωση είτε παιδαριωδώς αόριστη, είτε (μάλλον το δεύτερο) 
εκ του πονηρού συμπεριλαμβανόμενη.Πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής :» o χρόνος διαβίωσης (και όχι 
επικοινωνίας) του τέκνου με κάθε γονέα είναι το 1/2 για έκαστο γονέα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί ή να 
αυξηθεί, όταν αποδειχθεί από το γονέα που επιθυμεί τον περισσότερο χρόνο ότι η μείωση επιβάλλεται διότι 
κινδυνεύει η ζωή, ή η υγεία σωματική και ψυχική του τέκνου. »Περαιτέρω:Η «καθημερινότητα του τέκνου» 
περιλαμβάνει τις καθημερινές του συνήθειες αλλά και την ισόχρονη-ισοδύναμη και επαρκή επαφή του και με τους 
δυο γονείς του. Συνεπώς, είναι αντιφατική η διατύπωση ότι ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με τον έναν γονιό 
μπορεί να εκπέσει του ισόχρονου προκειμένου να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα του τέκνου, διότι 
αναπόσπαστο και αναφαίρετο στοιχείο της καθημερινότητας του τέκνου είναι η ισόχρονη επαφή του με 
αμφοτέρους τους γονείς του.Έτι περαιτέρω:Η φράση » για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης » είναι 
αόριστη. Ποια συνθήκη διαβίωσης μπορεί να επιβάλλει τη μείωση του χρόνου διαβίωσης με έναν εκ των δύο 
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γονέα του; Εάν δεν κινδυνεύει η ζωή και η ψυχοσωματική υγεία του τέκνου, καμία συνθήκη διαβίωσης δε 
δικαιολογεί τη μείωση του χρόνου επαφής του με αμφοτέρους τους γονείς του.Θα έπρεπε να αντικατασταθεί με 
την παρακάτω διατύπωση:» O χρόνος διαβίωσης (κι όχι επικοινωνίας) με έναν εκ των γονέων, μπορεί να μειωθεί 
από το 1/2 στο 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, όταν το τέκνο έχει εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, 
και συγκεκριμένα βρίσκεται σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι από 4 έως 18 ετών,και ο γονέας με το 
μειωμένο χρόνο διαβίωσης διαμένει σε διαφορετικό νομό από το νομό της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων του τέκνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο γονέας με το μειωμένο χρόνο διαβιοί με το τέκνο τις ημέρες που 
δεν έχει υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι ετησίως το 1/3 του συνολικού χρόνου »Τέλος:1. Πρέπει να οριστεί ως 
νόμιμη κατοικία του τέκνου η τελευταία κοινή των γονέων του, εκτός εάν ορίζεται άλλως με γραπτή συμφωνία 
των γονέων του. 2. Το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης με το τέκνο πρέπει να είναι ΑΜΑΧΗΤΟ τεκμήριο ως 
δικαίωμα κάθε γονέα που δεν αποτελεί αποδεδειγμένα, δια πραγματογνωμοσύνης και δικαστικής αποφάσεως, 
κίνδυνο για τη ζωή ή την ψυχοσωματική υγεία του τέκνου του. 
 
19 Μαρτίου 2021, 19:29 | ΡΟΜΠΕΡΤ ΖΑΧΑΡΩΒ. Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΊ ΩΣ ΚΑΚΟΎΡΓΗΜΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1520 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΑΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 169Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΑΡΒΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΊ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 324 ΤΟΥ Π.Κ 
ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ, ΔΙΟΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΗΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΠΑΙΔΙΟΎ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΙ ΜΕ ΠΑΤΕΡΑ Η ΜΗΤΕΡΑ. 
 
19 Μαρτίου 2021, 18:06 | ΜΟΣΧΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ. Φωτεινή Ν. Σόφτη: Οι αστοχίες και τα κενά του νομοσχεδίου για το 
οικογενειακό δίκαιο –Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ανακοινωθεί επισήμως και να τεθεί σε δημόσια 
διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο. Σε σχέση με την τελευταία εκδοχή του που διέρρευσε 
στο τύπο δέον να παρατηρηθούν τα ακόλουθα:Α. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται τεκμήριο 1/3 του χρόνου του 
παιδιού κατά τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
Πρόκειται για εισαγωγή αριθμητικού τεκμηρίου για ζήτημα μη οικονομικό . Πιο λογικό θα ήταν ενα μαθηματικό 
τεκμήριο στην διατροφή και όχι στην επικοινωνία.Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διευκρινίζεται το ζήτημα του ‘’ 
χρόνου’’ Εάν δεν αναφέρεται στο συνολικό ελεύθερο χρόνο αλλά αναφορά το συνολικό χρόνο ( δηλαδή το 24ωρο 
)τότε είναι προφανώς ρύθμιση ανέφικτη και θα μείνει ΄΄γράμμα κενό΄΄ διότι κανένας γονέας δεν μπορεί να 
επικοινωνεί με τα παιδιά του 8 ώρες την ημέρα ούτε και αυτός με τον οποίο διαμένουν, αφού τα παιδιά πρέπει 
να πάνε σχολείο να μάθουν ξένες γλώσσες να ακολουθήσουν τις εξωσχολικές τους αθλητικές δραστηριότητες και 
βεβαίως να μη στερηθούν τον ύπνο ή την καθημερινή τους υγιεινή. Επομένως η διάταξη αποτελεί λογικό 
άτοπο.Πρόβλημα θα αποτελέσει αν κάποιος ερμηνεύσει την διάταξη ως υποχρεωτική εναλλασσόμενη κατοικία ή 
επιχειρεί να αθροίζει οκτώ ώρες ημερησίως και να απαιτεί επικοινωνία σε όλα τα σαββατοκύριακα η το σύνολο 
του ελεύθερου χρόνου των διακοπών, κάτι που όμως θα υποβαθμίζει τον άλλο γονέα σε απλό διεκπεραιωτή της 
καθημερινότητας και θα αποστερούσε το δικό του δικαίωμα επικοινωνίας.Μαθηματικά τεκμήρια δεν ταιριάζουν 
με την ρύθμιση κοινωνικών πραγματικοτήτων και οικογενειακών θεμάτων και καταλήγουν σε αντίθετα 
αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα . Αντιθέτως ένας εξειδικευμένος οικογενειακός δικαστής πλαισιωμένος από 
κοινωνικές υπηρεσίες θα είχε τα εχέγγυα να ορίζει την ευρύτερη δυνατή επικοινωνία με βάση τα εξατομικευμένα 
χαρακτηριστικά κάθε οικογένειας.Β . Το νομοσχέδιο επιχειρεί να απαριθμήσει λόγους για τους οποίους θα πρέπει 
να αφαιρείται η γονική μέριμνα δηλαδή η ΄΄μεγαλύτερη δυνατή ποινή΄΄ που μπορεί να επιβληθεί σε έναν γονέα 
αφού οδηγεί σε πλήρη αποξένωση από το παιδί και με το υπάρχον δίκαιο επιβάλλεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μόνον εφόσον το δικαστήριο το θεωρήσει αναγκαίο.Στην προσπάθεια ενδεικτικής απαρίθμησης δεν 
προτάσσονται λόγοι όπως, έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, κακές συνθήκες διαβίωσης, παραμέληση της υγείας, 
παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εγκατάλειψη , εκμετάλλευση του μέσω εργασίας που δε συνάδει με 
την ηλικία του κ.α. Αντιθέτως προτάσσονται λόγοι όπως η μη διευκόλυνση της επικοινωνίας, η προσπάθεια 
συναισθηματικής αποξένωσης του από τον άλλο γονέα ή από τους παππούδες, η μη καταβολή διατροφής και η 
μη χρήση του δικαιώματος επικοινωνίας, συμπεριφορές δηλαδή που παρότι κατακριτέες και επιζήμιες για το 
συμφέρον των παιδιών σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να οδηγούν σε αφαίρεση της γονικής μέριμνας. 
Αντιθέτως άλλες συμπεριφορές που αφορούν την υγεία ,την ασφάλεια, το περιβάλλον διαβίωσης, την 
παρεμπόδιση της εκπαίδευσης η την καθοιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση , περιέργως δεν θεωρούνται 
ενδεικτικές.Ταυτοχρόνως το νομοσχέδιο που επρόκειτο να προάγει το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού και με 
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τους δύο γονείς, προτρέπει εντούτοις το δικαστή να αφαιρεί την γονική μέριμνα, δηλαδή να αποξενώνει πλήρως 
το παιδί από το γονέα , πολύ πιο εύκολα από ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα και μάλιστα να συσχετίζει την απόφαση 
αυτή με αόριστες νομικές έννοιες δηλαδή δυσαπόδειχτους ισχυρισμούς που αφήνουν μεγάλο ανοικτό πεδίο σε 
αυθαίρετες ερμηνείες και ατέρμονες αντιπαραθέσεις . Για να εξυπηρετηθεί δηλαδή το συμφέρον του τέκνου να 
επικοινωνεί και με τους δύο γονείς, προκρίνουμε τη λύση να το αποξενώσουμε με ευκολία από το έναν 
γονέα.Πρόκειται για περίπτωση που το αποτέλεσμα της ρύθμισης αντιστρατεύεται τα υποτιθέμενα κίνητρα του 
νομοθέτη!Γ. Μετά την απαρίθμηση λόγων (που θα συνιστούσαν ενδεχομένως βάση για αλλαγή του προσώπου 
που ασκεί την επιμέλεια και όχι προφανώς βάση για πλήρη στέρηση της γονικής μέριμνας) , διαβάζουμε και την 
μόνη σοβαρή κατά την άποψή μας περίπτωση κατά την οποία πρέπει να αφαιρείται η γονική μέριμνα και 
συγκεκριμένα την κακοποίηση, την βία, την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το παράδοξο έγκειται στο ότι 
στη μία περίπτωση (εκ των απαριθμούμενων που πράγματι θα δικαιολογούσε αυτή την «βαρύτατη για το γονέα 
ποινή» , το νομοσχέδιο θέτει τον κακοποιητικό γονέα στο απυρόβλητο, και μάλιστα για χρονικό διάστημα που 
μπορεί να υπερβαίνει και την δεκαετία.Έτσι για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση προκειμένου να του αφαιρεθεί η γονική μέριμνα ενώ για το γονέα που κατηγορείται για ψυχική 
απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου , αρκεί πιθανολόγηση αφού η “ψυχική απομάκρυνση” 
δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα για να τελεσιδικήσει και επ΄αυτής απόφαση!!Οι νομικοί δεν παραγνωρίζουμε το 
τεκμήριο αθωότητας που πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε όμως ότι η ενδεικτική απαρίθμηση ήταν 
ατυχής και η προσπάθεια περιπτωσιολογικής αντιμετώπισης εσφαλμένη. Ο δικαστής είναι ο μόνος αρμόδιος να 
κρίνει πότε υφίσταται σοβαρός λόγος για αφαίρεση γονικής μέριμνας δεν χρειάζεται υποδείξεις και μάλιστα 
σχετιζόμενες με αόριστες νομικές έννοιες και πρέπει σε σοβαρές περιπτώσεις να μπορεί να διατάσσει κάθε 
πρόσφορο μέτρο χωρίς δικονομικούς περιορισμούς.Δ. Στο νομοσχέδιο οπως διέρρευσε στον τύπο δεν γίνεται 
λόγος για το ζήτημα της Εκπροσώπησης του ανήλικου κατά την δικαστική διεκδίκηση της διατροφής. Φρονούμε 
οτι στο σχέδιο νόμου που θα τεθεί στην δημόσια διαβούλευση θα πρέπει να υπάρχει ειδική διάταξη που για το 
ζήτημα της διεκδίκησης διατροφής του ανηλίκου , θα ορίζει ότι το εκπροσωπεί ο γονέας με τον οποίο διαμένει.Ε. 
Τέλος σε ό,τι αφορά την μεταβολή της κατοικίας του ανήλικου τέκνου και τον περιορισμό που προβλέπει το άρθρο 
1519 στον γονέα με τον οποίο διαμένει, Θεωρούμε ότι ο περιορισμός αυτός αντιστρατεύεται σειρά ατομικών 
δικαιωμάτων όπως αυτά της ελευθερίας μετακινήσεως της ελευθερίας ευρέσεως εργασίας ανάπτυξης 
προσωπικότητας και συνιστά υπέρμετρη επέμβαση της πολιτείας στην οικογένεια. Το συμφέρον και έννομο 
δικαίωμα του γονέα να μην αλλάζει ουσιωδώς η επικοινωνία του με το τέκνο που δεν διαμένει μαζί του δεν μπορεί 
να κρίνετε υπέρτερο από όλα τα ανωτέρω συνταγματικά αναγνωρισμένα , ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε ο γονέας 
που αρνείται να συναινέσει στην αλλαγή κατοικίας του τέκνου του, δεν προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να 
διεκδικήσει ο ίδιος την επιμέλεια του πράγμα που καταλήγει στο λογικό άτοπο και παράδοξο ο ένας εκ των δύο 
γονέων και να μην επιθυμεί να αναλάβει την καθημερινή φροντίδα του παιδιού και να απαγορεύει στον άλλο 
γονέα (που έχει αναλάβει την επιμέλεια) την μετοίκηση . Στο επίσης παράδοξο οδηγούμαστε, όταν κρίνεται είτε 
συναινετικά είτε δικαστικά ο ένας γονέας ως καταλληλότερος για να αναλάβει την επιμέλεια του ανηλίκου και 
καθίσταται αυτομάτως ακατάλληλος όταν αποφασίζει να μετοικήσει! Άλλωστε είναι προφανής όχι μόνον η 
αντισυνταγματικότητα αλλά και η αντίθεση στα χρηστά ήθη μίας διάταξης που υπαγορεύει στο γονέα να 
εγκαταλείψει τα παιδιά του προκειμένου να αναλάβει μία θέση εργασίας μακριά από την μέχρι σήμερα κατοικία 
του.Σε κάθε περίπτωση η σχετική διάταξη θα πρέπει να συμπεριλάβει περιστάσεις που το δικαστήριο οφείλει να 
λάβει υπόψιν στην σχετική του απόφαση, όπως ζητήματα εργασίας, ζητήματα υγείας ή και εκπαιδεύσεως του 
γονέα με τον οποίο διαμένει το ανήλικο τέκνο και τα οποία ζητήματα μπορεί να υπαγορεύουν την αλλαγή 
κατοικίας του.Κατά την άποψή μας οι ανωτέρω αστοχίες και παραδοξολογίες οφείλονται στην προχειρότητα και 
στο αποσπασματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το Υπουργείο το νομοθετικό έργο, δηλαδή υπό την πίεση 
συγκεκριμένων ομάδων, που επιδιώκοντας λύση στο συγκεκριμένο ατομικό πρόβλημα τους δεν απασχολούνται 
εντούτοις με το να δουν την συνολική εικόνα των ρυθμίσεων και τον αντίκτυπο τους εάν εφαρμοστούν στο σύνολο 
των ελληνικών οικογενειών.Πιστεύουμε ότι όταν ο νομοθέτης δεν έχει υπόψιν του την μεγάλη εικόνα των 
οικογενειών στις οποίες αφορά η ρύθμιση και δεν θέτει τα όσα προτείνει, στην βάσανο της υπαγωγής σε 
πραγματικές καταστάσεις και υποθέσεις , τότε δυστυχώς καταλήγουμε με ένα ‘άστοχο και παράδοξο σχέδιο 
νόμου.Η Φωτεινή Ν. Σόφτη είναι Δικηγόρος Αθηνών 
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19 Μαρτίου 2021, 18:06 | ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΤΑΘΗΣ. ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 1/2 ΟΧΙ ΤΟ 1/3 . ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ .19 Μαρτίου 2021, 18:36 | ειρήνηΌταν έχουμε 
να κάνουμε με παιδικές ζωές δεν χωράνε λέξεις όπως υποχρεωτική. Κάθε οικογένεια και κάθε παιδί με τους γονείς 
του είναι ξεχωριστές περιπτώσεις κι ως τέτοιες θα πρέπει να τις αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη έχοντας ως άξονα 
τους ήδη υπάρχοντες νόμους.Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια απλώς έρχεται για να γλυτώνουν μερικοί 
«μπαμπάδες» τα έξοδα της διατροφής και για να εξαναγκάζει αυτός ο νόμος γυναίκες και παιδιά που έχουν 
υποστεί κακοποίηση και βία να συνυπάρχουν με τον κακοποιητή «πατέρα».Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΩΝ. 
 
19 Μαρτίου 2021, 18:59 | Σταυρος. Έχω δυο υπέροχες κόρες που τις ΛΑΤΡΕΥΩ οπως λάτρευα και τη μητέρα τους,. 
Δυστυχως ομως αποφάσισε να χωρίσουμε!! Δεν είμαι κάποιος που κακοποίησε ποτέ ούτε τα παιδιά ούτε τη 
γυναίκα της ζωής μου! Μένουν στα δυο χιλιόμετρα από μένα !!! Και τα παιδιά με λατρεύουν !! Θέλουν και αυτά 
Και εγώ να έχουμε περισσότερο χρόνο!!! Το σπιτι Μου είναι η πατρική τους στέγη!! Είναι κατάλληλο να φιλοξενεί 
τα παιδιά Αφού υπάρχει το δωματιο τους ! Αλλά δυστυχώς η μητέρα τους αρνείτε τα παιδιά όταν της ζητούν να 
μείνουν έστω μια μέρα παραπάνω μαζί μου! ΓΙΑΤΙ;; Είναι παιδιά μας μόνο για να πληρώνουμε ;; Αυτό που πρέπει 
να καταλάβουν όλοι είναι αφήστε τα παιδιά από έξω! Αυτά Που προσφέρει η μητέρα σαφώς δε μπορεί να 
προσφέρει ένας πατέρας ! Αυτά που μπορεί να προσφέρει ένας πατέρας σίγουρα δε μπορεί να προσφέρει μια 
μητέρα! Επίσης ακούω για κακοποίηση !!! Η μόνη επίσης αναφορά είναι από το χαμόγελο του παιδιού και η 
μητέρες είναι αυτές που κακοιποιουν τα παιδιά σε πόσοστο σχεδόν διπλό από τους πατεράδες!!! Δεν είναι όλες 
οι μητέρες ΙΚΑΝΕΣ όπως και δεν είναι όλοι οι πατέραδες ΚΑΚΟΙ! Τέλος τα παιδιά τώρα είναι μπαλάκια όταν 
έρχονται επίσκεψη στο σπιτι του μπαμπά για 4 ώρες στο μισό μήνα και 4 βραδια !! ΕΛΕΟΣ γιατί να θρινυμε ζωντανά 
παιδιά ;;; Τέλος με την εναλλασομενη κατοικία θα ηρεμήσουμε επιτέλους από το να αντικρίζουμε τον άλλο γονέα 
2 φορές τη βδομάδα!!! ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ. ΕΝΑΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΜ ΕΦΟΣΟΝ ΔΥΝΑΤΑΙ!!! Όπως και 
σε όλες τις χώρες αφήνει ο γονέας το παιδί στο σχολείο τη Δευτέρα, και το παραλαμβάνει ο άλλος στο σχόλασμα 
!!! Δεν είναι ανάγκη να είναι με μια βαλίτσα όπως τώρα , αφού θα έχουν τα ρούχα τους και στα δυο 
σπίτια!!!!ΕΛΕΟΣ !! Σταματήστε αυτό τον πόλεμο με μόνα θύματα τα παιδιά !Εύχομαι ο θεός να μας φωτίσει όλους 
για το καλό των παιδιών μας !!! ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΚΟΙ!! 
 
19 Μαρτίου 2021, 16:26 | ΜΑΡΙΑ. Μόνο αστεία ακούγεται η λέξη «αμετάκλητη» και σίγουρα δεν κινείται με 
γνώμονα την προστασία του παιδιού. Είναι ντροπή να αντιμετωπίζεται με τέτοια ελαφρότητα η ενδοοικογενεική 
βία εν έτει 2021. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έχει μιλήσει η κοινωνία και θα μιλήσει ακόμα περισσότερο! Έχει 
λάβει γνώση ο περισσότερος κόσμος για τα ποσοστά που δεν θέλετε να ξέρουμε για την τεράστια αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Και αντί να κινηθείτε με γνώμονα το πραγματικό συμφέρον του παιδιού 
που είναι η ΑΣΦΑΛΕΙΑ και το δικαίωμα να μεγαλώνει με δύο ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ το αφήνετε βορά 
στη διάθεση του κάθε δικαστή. Γιατί ως γνωστόν η ΕΝΔΟ-οικογενειακή βία δεν αποδεικνύεται με μάρτυρες 
ειδάλλως δεν θα ήταν ΕΝΔΟ-οικογενειακή. Ή μήπως μας λέτε πλέον ΕΥΘΕΩΣ πως πρέπει να γίνουμε ΜΠΛΕ ΜΑΡΕΝ 
ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΠΛΕΥΡΑ για να έχουμε δικαίωμα να προστατεύσουμε τα παιδιά μας απο τον κακοποιητή τους; 
ΗΜΑΡΤΟΝ. 
 
19 Μαρτίου 2021, 16:12 | Γιώργος Καραμανώλης. Το γεγονός ότι και μια μητέρα μπορεί να είναι κακοποιητική 
δεν σας περνά από το νου όμως, ούτε το θεωρείτε άξιο σχολίου;Για να τελειώνουμε με το σοφιστικό αυτό 
επιχείρημα, δείγμα της έλλειψης λογικής παιδείας στη χώρα, η πρόταση και η λογική σχέση είναι η εξής, ίσος 
χρόνος (F) όχι για κάθε γονέα (x) αλλά για κάθε μη κακοποιητικό γονέα (x1),δηλαδή F(x1) – όχι F(x)Ανάλογη λογική 
σχέση διέπει τη ρύθμιση της στρατιωτικής θητείας και άλλα κοινωνικά φαινόμενα. 
 
19 Μαρτίου 2021, 16:59 | Μαρία Καραμπατέα. 7 χρόνια αγώνες επιτέλους δικαιώνονται οι πατεράδες να 
συμμετέχουν και αυτοί στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Είμαι η γιαγιά του Πάρη 
Καραμπατέα που μου στέρησαν το εγγόνι μου, ελπίζω από εδώ και πέρα να το βλέπω πιο πολύ επειδή θα το 
παίρνει ο γιος μου πιο πολύ 
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19 Μαρτίου 2021, 16:26 | Μαμα. Έχετε περάσει τα παιδιά για αυτοκίνητα κ διεκδικείτε μερίδιο!το παιδί είναι 
άνθρωπος με δικαιώματα κ ένα από αυτά είναι να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει κάθε στιγμή για το που θα 
ήθελε να βρίσκεται!!αγνοείτε παντελώς το παιδί,αδιαφορείτε για τις ανάγκες του ,την ανάγκη του για 
σταθερότητα,ηρεμία,ασφάλεια κ το βάζετε να μεταφέρετε σαν αντικείμενο από το ένα σπίτι στο άλλο με τον χτύπο 
του ρολογιού….σαν φυλακισμένος,δέσμιος που θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των άλλων!κ αυτό 
παρουσιάζετε ότι είναι το συμφέρον του παιδιού;; 
 
19 Μαρτίου 2021, 15:16 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Πραγματικά ποιος νόμος ειναι αυτός που ορίζει ότι ο πατέρας 
ειναι για το 1/3 του χρόνου του παιδιού του και μάλιστα χωρίς να διευκρινίζουμε πουθενά τη εναλλασσόμενη 
κατοικία ?? Είμαστε καλοί για να πληρώνουμε την διατροφή και όχι για να μπορούμε να έχουμε τα παιδιά μας 
παραπάνω χρόνο μαζί μας??? Ζούμε στον 21 αιώνα και φέρνουμε για ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο το οποίο 
καταπατά στην ουσία την ισότητα των δυο φύλων , τα δικαιώματα των γονιών και φυσικά καταπατά τα 
δικαιώματα των παιδιών καθώς κανένας δεν έκανε μόνος του το παιδί. Ίσο χρόνο και οι δυο γονείς με 
εναλλασσόμενη κατοικία και φυσικά οποίος γονέας κατηγορεί τον άλλο για το οτιδήποτε στο παιδί χωρίς να έχει 
στοιχεία να του αφαιρείται η μέριμνα και η επιμέλεια αυτόματα .Το ψέμα δεν έχει θέση στην ζωή του παιδιού 
.Ίσα δικαιώματα θέλουν όλοι και ίσες υποχρεώσεις τι πιο τίμιο?? 
 
19 Μαρτίου 2021, 13:41 | Μαρία. To 1/3 αφορά μόνο το συμφέρον του πατέρα και όχι του τέκνου. Φυσικά να 
έχει επικοινωνία, αλλά το πέρα δώθε δεν βοηθάει τα παιδιά και την ομαλή ανάπτυξή τους.Σκεφτείτε το και σαν 
ενήλικες. Αν σας υποχρέωναν κάθε τρεις και λίγο να μένετε σε άλλο σπίτι, πως θα νιώθατε. Χώρια που τα 
μεγαλύτερα παιδιά έχουν δικά τους προγράμματα και συνήθειες που θα πρέπει να παρατάνε γιατί θα βρίσκονται 
στο σπίτι του άλλου, στον δίπλα ή σε 2-3 δήμους μακρυά.Τα παιδιά θα βρίσκονται μόνιμα με μια βαλίτσα στο χέρι, 
θα ξεχνάνε όλη την ώρα βιβλία στο ένα σπίτι γιατί θα καλούνται να πηγαινοέρχονται και λογικό είναι να ξεχνάνε 
όταν όλα έχουν δύσκολα προγράμματα.Θα γεμίσει ο τόπος παιδοψυχιάτρους και παιδοψυχολόγους για να 
αντιμετωπιστούν οι διαταραχές των παιδιών αυτών από την έλλειψη ισορροπίας στη ζωή τους.Ελπίζω τα ελληνικά 
δικαστήρια να ερμηνεύσουν καλύτερα τη διάταξη αυτή που μόνο το συμφέρον του παιδιού δεν κοιτάει.Επίσης η 
διάταξη «Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση» πρέπει να αλλάξει. Κάθε βράδυ δηλαδή θα πρέπει ο γονέας να 
κάνει έλεγχο, αν τυχόν μέσα στη τρέλα της καθημερινότητας, δεν πρόλαβε ή ξέχασε να πει στον παιδί, πάρε και 
τον άλλον/η τηλέφωνο παιδί μου, γιατί θα φοβάται ότι ο άλλος θα κρατάει σημειώσεις με το πόσες και ποιες 
μέρες δεν τον πήραν τηλέφωνο, παρουσιάζοντάς το στο δικαστήριο ως δήθεν παραβίαση των υποχρεώσεων του 
;Τι φαρσοκωμωδία είναι όλη αυτή; 
 
19 Μαρτίου 2021, 13:18 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ. Το νομοσχέδιο δεν προστατεύει το παιδί, αλλά τον κακό 
γονέα. Κάθε καταγγελία για κακομεταχείριση του παιδιού εμποδίζεται, καθώς ο καταγγέλων κινδυνεύει να 
θεωρηθεί ότι κάνει κακή άσκηση της γονικής μέριμνας με αποτέλεσμα να χάσει τα δικαιώματά του και κυρίως, το 
παιδί να χάσει την προστασία του γονέα του και να παραμένει με τον κακοποιητή! Πρέπει άμεσα να αποσυρθεί, 
ο κίνδυνος για τα παιδιά είναι τεράστιος. 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:24 | Μαρία Κ. Το άρθρο αναφέρει 1/3 του χρόνου να δίνεται στο γονέα που δεν διαμένει 
με το παιδι αλλά πρέπει να διευκρινιστεί οτι είναι 1/3 των 365 ημερών ήτοι 120 μέρες. Επίσης αν εργάζονται και 
οι 2 γονείς και η επιμέλεια δίνεται π.χ στη μητέρα τότε το παιδί μεγαλώνει με γιαγιά,παππού, άλλο συγγενή η 
ακόμα με γυναίκα επι πληρωμή. Επομένως είναι δίκαιο για το παιδί να έχει 1/2 του χρόνου και με τους 2 γονείς. 
Τι καλύτερο για το παιδί να έχει κοντά τους γονείς του και όχι τρίτα πρόσωπα ! 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:53 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Κύριοι ΒουλευτέςΔιάβασα «συνέντευξή» του προέδρου της 
Νομοπαρασκευαστικής που διόρισε ο Κός Τσιάρας με σκοπό την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου Δείτε 
εδώΣε προηγούμενη ανάρτηση μου σας ενημέρωσα ότι ο Κύριος αυτός είναι μέλος της Εταιρίας Οικογενειακού 
Δικαίου η οποία ιδρύθηκε απο την κα Μιλένα Αποστολάκη δείτε εδώΩς γνωστόν η ανωτέρω Κυρία παραβίαζε καθ 
εξιν το δικαίωμα του πρώην συζύγου της να έχει επαφή με το ανήλικο τέκνο του ατιμωρητί.Η ποινικά κολάσιμη 
συμπεριφορά της Κας που είχαμε την «τιμή» να έχουμε βουλευτή οδήγησε την Ελλάδα να πληρώσει πρόστιμο 
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μετα απο τιμωρία της απο το ΕΔΔΑ και επιβάρυνση του κρατικού προυπολογισμού.και να προσθέσουμε άλλη μία 
καταδίκη μας για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων .Αν δεν το γνωρίζετε σας ενημερώνω ότι η Ελλάδα 
φιγουράρει στις Πρώτες θέσεις σε παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Ευρώπη των 27. Οπως βλέπετε 
είμαστε απο τις λίγες χώρες στην ΕΕ που η Ελληνική νομολογία με τις αποφάσεις της παρεκλίνει απο την 
Ευρωπαική Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπουκαι αν ο Ελληνας διαζευμένος πατέρας εξαιτίας της 
αναγκαστικής προσφυγής του σε όλους τους βαθμούς της πανάκριβης Ελληνικής δικαιοσύνηςείχε την οικονομική 
δυνατότητα να προσφύγει στο ΕΔΔΑ θα είμαστε πρώτοι των πρώτων σε καταδίκες και με διαφορά απο τον 
δεύτερο.Δυστυχώς η ακριβή δικαιοσύνη δεν του επιτρέπει να προσφύγει στο ΕΔΑΔ ,το μοναδικό μας καταφύγιο 
για απόδοση δικαίου.Αυτά όμως είναι λίγο πολύ γνωστά , διαβάζοντας τον Κό Πρόεδρο θυμήθηκα τον τότε 
τομεάρχη δικαιοσύνης της ΝΔ Κο Παναγιωτόπουλο με κυβέρνηση Συριζα δείτε εδώΤι ρώτησε τότε ο Κος 
Παναγιωτόπουλος«ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο ΚοντονήΘΕΜΑ: Αρχή Συνεπιμέλειας Τέκνων – Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για 
την αναμόρφωση του Οικογενειακού ΔικαίουΚύριε Υπουργέ,Σε πρόσφατη ερώτηση (Α.Π.3668/21.2.2018) που 
κατέθεσα προς τον Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με το σοβαρό 
ζήτημα της συνεπιμέλειας τέκνων και τις προθέσεις του Υπουργείου για την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων 
του Οικογενειακού Δικαίου, το Υπουργείο με το Α.Π.120/19.3.2018 έγγραφο, απάντησε ότι με την υπ.αριθ. 
4936/14-02-2018 Υπουργική Απόφαση έχει συσταθεί σχετική ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή.Ωστόσο, 
έκπληξη και εύλογα ερωτήματα για τις ειλικρινείς προθέσεις του Υπουργείου να διερευνήσει αντικειμενικά και 
ουσιωδώς το ζήτημα, προκαλεί το γεγονός ότι ως Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής, έχει ορισθεί Εφέτης, ο οποίος 
έχει διατυπώσει επανειλημμένως με δημόσιες παρεμβάσεις του, την αντίθεση και διαφωνία του με την εφαρμογή 
της αρχής της συνεπιμέλειας και του χρονικού μερισμού της φροντίδας.Επιπλέον, συνολικά η σύσταση της 
Επιτροπής κρίνεται μονομερής και ελλιπής, καθώς διαπιστώνεται ότι δεν συμμετέχουν ούτε εκπρόσωποι 
επιστημονικών ειδικοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα, όπως παιδοψυχίατροι, ή ειδικοί 
παιδοψυχολόγοι, ούτε για παράδειγμα, εκπρόσωπος της ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Παιδιού. » 
Διαβάζοντας τώρα τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής δείτε εδώ που διόρισε ο Κος Τσιάρας θα καταλάβει 
και ο πιό αδαής ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο εχθρικότατο προς την ισότητα γονέωνκαι πρός το δικαίωμα του 
παιδιού να μεγαλώνει και με τους δύο βιολογικούς του γονείς. Η πλειοψηφία δε της επιτροπής πρόκειται για 
νομικούς της ιδίας αφήγησης…..και αναρωτιέμαι,ο Κος Τσιάρας γνώριζε οτι ο ανωτέρω Πρόεδρος ειναι μέλος της 
Εταιρείας οικογενειακού δικαίου, εταιρείας με ιδρυτικό μέλος την Μιλένα Αποστολάκηεξαιτίας της οποίας 
τιμωρηθήκαμε για παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ.Οι δε απόψεις του ανωτέρου Κου είναι εχθρικότατες προς 
την ισότητα γονέων και στην κοινή ανατροφή, δεν το κρύβει άλλωστε και είναι εμφανές, λέξη πρός λέξη 
παράγραφο προς παράγραφο.Αρα εξεπίτηδες ο Κος Υπουργός γνωρίζοντας τις πάγιες τοποθετήσεις του ανωτέρου 
Κου, τον τοποθέτησε ως Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για αναμόρφωση του Οικογενειακού 
Δικαίου. .Και σας ερωτώ,μετα την αποκάλυψη των ανωτέρω πιστεύετε εσείς οι ίδιοι ότι ο Κος Τσιάρας θα έφερνε 
ποτέ κοινή επιμέλεια?Και αν όχι ποια η στάση της ΝΔ απέναντι του γνωρίζοντας οτι ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΝΔ 
έχει ταχθεί υπέρ της ισότητας γονέων.ΤΕΛΙΚΑ Η ΝΔ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΕΚΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΑΤΕ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΝΑΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:55 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Κοι Βουλευτές Κε ΠρόεδρεΘα κάνω μία ύστατη παρέμβαση γιατί βλέπω 
να εξελλίσεται μία παρωδία-κωμωδία απο πλευρά της Κυβέρνησης ,Στην Ενήλικη ζωή μου δεν θυμάμαι να υπάρχει 
προηγούμενο.Η ανάρτηση μου θα είναι πιό ουσιαστική αυτήν την φοράθα κάνω μία σύντομη ιστορική αναδρομή1 
Το 2018 ο νύν Υπουργός Κος Παναγιωτόπουλος ανέφερε σε εκδήλωση Συλλόγου ότι πρώτο μέλημα του Προέδρου 
(Πρωθυπουργού) θα είναι η συμμόρφωση της χώρας με το Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο σε θέματα επιμέλειας 
τέκνων και ισότητας γονέων δείτε εδώ.Στην συνέχεια ο Κος Υπουργός Κος Παναγιωτόπουλος κατέθεσε πλήθος 
ερωτήσεων (5) στην τότε κυβέρνηση με ερώτημα την συμμόρφωση μας με την Διεθνή σύμβαση για τα δικαίωματα 
του παιδιού και την κοινή ανατροφή. Δείτε εδώΕκατοντάδες χιλιάδες γονείς και παππούδες γιαγιάδες βλέποντας 
τον αγώνα του Κου Παναγιωτόπουλου στοιχήθηκαν πίσω από την ΝΔ ώστε να δοθεί τέλος σε αυτό το εγκλημα με 
θύματα ανηλίκους.2 Η ανάληψη του Υπουργείου απο τον Κο τσιάρα απομάκρυνε το ενδεχόμενο νομοθέτησης 
κοινής επιμέλειαςεξαφανίστηκε απο το προσκήνιο…σαν να μην υπήρξε ποτέ πρόβλημα.Βεβαίως δεν ήταν έτσι, 
βλέποντας την αδράνεια του ο Κος Λοβέρδος τον εγκάλεσε για μη συμμόρφωση του υπουργείου με προεκλογικές 
δεσμέυσεις.Το αυτό συνεχίστηκε για 2 ολόκληρα χρόνια, αμέτρητοι βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν ερωτήσεις στον 
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Κο Τσιάρα με περιεχόμενο σε ποιό στάδιο βρίσκοταν το νομοσχέδιο και γιατί αργεί.Κέ ΠρόεδρεΚοι 
ΒουλευτέςΕπειδή ο Κος Υπουργός Δικαιοσύνης λαμβάνοντας υπόψιν την αδράνεια του επι 2 ολόκληρα έτη έχει 
δείξει ότι στοιχίζεται πίσω απο συμφέροντα,δυστυχώς,Επειδή η μη αντικατάσταση του εκλήφθηκε ώς αλλαγή 
πολιτικής απο την ΝΔ και είναι μία εκδοχή για την οποία δεν συμφωνώΕπειδή η επιστήμη της κλινικής 
παιδοψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής συστήνει ανεπιφύλακτα άμεση νομοθέτηση της κοινής επιμέλειας 
εναλλασόμενης κατοικίαςΔείτε εδώΔείτε εδώΔείτε εδώΕπειδή ο συνήγορος του παιδιου έχει εγκαλέσει τον 
υπουργό για την αδράνεια τουΔείτε εδώΕπειδή η άλλη «πλευρά» η οποία κατα προσωπική μου γνώμη έχει 
υποκινηθεί απο τον ίδιο τον Κο τσιάρα ως αντίβαρο για να αρνηθεί τα συμφωνημέναΕπειδή η Ελλάδα εχει 
τιμωρηθεί καθ εξιν για μη συμμόρφωση με το Ενωσιακό δίκαιο σε θέματα ισότητας γονέων απο το ΕΔΔΑ,Επειδή 
καλό ειναι να αφήσουμε στην άκρη το στρογγύλεμα και να μιλήσουμε με αριθμούς,Επειδή η ΝΔ είχε κατ 
επανάληψη υποσχεθεί νομοθέτηση κοινής επιμέλειας άρα ηταν γνωστή η πρόθεση της πριν τις εκλογές,Επειδή με 
συνεπιμέλεια έγινε κυβέρνησηΕπειδή η «αλλη πλευρά» αφήγημα του Κου Υπουργου, δηλάδη οι σύλλογοι ΜΚΟ 
με 100 μέλη πάνω κάτω σίγουρα δεν στοιχήθηκαν προεκλογικά με την ΝΔ.Επειδή η πλευρά που στοιχήθηκε 
δηλαδή το 1.000.000 γονεις και ανιόντες σας ψήφισαν να δώσετε ένα τέλος στο έγκλημα της γονεικής αποξένωσης 
αλλά αυτό βλέπουμε να μην γίνεταιΕπειδή το 87% της εκλογικής βάσης είναι υπέρ της κοινής επιμέλειαςδείτε 
εδώΕπειδή οι γυναίκες είναι Υπέρ της κοινής επιμέλειαςΔείτε εδώΕπειδή μόνο ο Υπουργός είναι κατά με σκοπό 
την εξυπηρέτηση επαγγελματικών συντεχνιώνΕπειδή τα κουκιά δεν βγαίνουν αν αθετήσετε την υπόσχεση σαςΣας 
καλώ για άλλη μία φορά να προβείτε σε άμεση νομοθέτηση της κοινής επιμέλειας εναλλασόμενης κατοικίας.ΤΟ 
ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΣ 
ΧΕΙΡΌΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,ΤΟ ΑΝΩΤΈΡΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΠΑΤΕΡΑΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ,ΑΝ ΨΗΦΙΣΤΕΊ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:23 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. α. Αν πράγματι μιλούμε για συνεπιμέλεια και όχι για 
διαιώνιση της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης, θα πρέπει καταρχήν να ληφθεί υπόψη η σημερινή 
πραγματικότητα, που θέλει την συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών να εργάζονται , με αποτέλεσμα να μην 
ασκούν ο ίδιες την επιμέλεια των παιδιών που κατοικούν μαζί τους, αλλά αυτή να γίνεται απο τρίτα πρόσωπα ( 
συνηθέστερα η γιαγιά και ο παππούς , τα μεγαλύτερα αδέλφια ή και τρίτο πρόσωπο με αμοιβή ). Πως κρίνεται 
έτσι ικανότερη η μητέρα απο τον πατέρα να ασκεί την επιμέλεια του παιδιού και να στερεί ο νόμος το δικαίωμα 
αυτό κι απο τον πατέρα σε ισότιμη βάση; Η αρχή του 1/3 ως προς την κατανομή του χρόνου είναι και άδικη κι 
αστήρικτη. Θα έπρεπε σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται και η επιμέλεια του τέκνου γίνεται από 
τρίτο πρόσωπο, να εφαρμόζεται με απόφαση του δικαστηρίου η αρχή του 1/2.β. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις 
όπου το παιδί ζει στο σπίτι της μητέρας, η οποία συγκατοικεί με ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την 
επιμέλεια του; Είναι προτιμότερο αυτή να ασκείται απο το τρίτο πρόσωπο απο το να ασκείται ισότιμα και απο 
τους δύο γονείς του παιδιού; Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο νομοσχέδιο ότι στην περίπτωση που ένας εκ 
των δύο γονέων συγκατοικεί ( εντός ή εκτός γάμου) με τρίτο πρόσωπο, να έχει την ευχέρεια ο έτερος γονέας να 
έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται ισότιμα το χρόνο με το παιδί.γ. Είναι ορθότερο να υιοθετηθεί το υπ. αρ. 
2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, που καλεί στην παρ. 5.5. αυτού τα κράτη – μέλη «να 
εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το χωρισμό, 
περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης του παιδιού ή της 
ενδοοικογενειακής βίας και ρυθμίζοντας τον χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών». 
Το βάρος απόδειξης τέτοιων αντιπαιδαγωγικών συμπεριφορών θα πρέπει να έχει ογονέας, ο οποίος επικαλείται 
την συνδρομή αυτών.δ. στο νομοσχέδιο θα πρέπει να είναι σαφές πως καθορίζονται και τι νοούνται ως «ανάγκες 
των παιδιών » ώστε και οι δύο γονείς πριν την τελική απόφαση του δικαστηρίου να αποδεικνύουν έμπρακτα και 
πριν τους δοθεί η επιμέλεια ότι δεσμεύονται πως μπορούν πράγματι να ανταποκριθούν σε αυτές, κι αυτη η 
δέσμευση να αποτυπώνεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, ώστε πιθανή υπαναχώρηση να οδηγεί σε ανατροπή 
της αρχικής απόφασης. 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:56 | Ευάγγελος Κατσιώτης 4 παρατηρήσεις:1. το συμφέρον του παιδιού, ως έννοια είναι 
γενικόλογη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση της λογικής του νόμου. Κατά τη γνώμη 
μου η έννοια ΄΄το συμφέρον του παιδιού΄΄ πρέπει να προσδιοριστεί οτι είναι να βλέπει επαρκώς και τους 2 γονείς 
του.2. επαρκής χρόνος με τον γονέα είναι το 1/3, βεβαίως ναι, αλλά το 1/3 των 365 ημερών , δηλαδή οι 120 μέρες 
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και νύχτες, κάτι το οποίο σαφώς και πρέπει να προσδιοριστεί.3. πρέπει να τονιστεί οτι αν ο άλλος γονέας διαμένει 
σε ίδιο ή όμορο δήμο, σίγουρα δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του παιδιού, δηλαδή το που πάει σχολείο 
και δραστηριότητες, και ετσι το παιδι μπορεί να διαμένει και στον άλλο γονέα κατά τουλάχιστον το 1/3 που 
ανέφερα παραπάνω, και αφού η απόσταση των σπιτιών βρίσκεται σε κοντινή απόσταση (ίδιος ή όμορος δήμος). 
Δηλαδή έως 5 χιλιόμετρα και 15 λεπτά χρόνο με αυτοκίνητο.4. Στις περιπτώσεις που ήδη το παιδί διαμένει σε άλλη 
πόλη ή νομό, το 1/3 να εξασφαλίζεται μέσω διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού με τον άλλο γονέα, 
καθώς το μη χείρον βέλτιστο. 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:26 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ. Ενώ στο Άρθρο 3, έστω και εμμέσως λαμβάνεται υπόψην και η 
ενναλασόμενη κατοικία,(«Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα»)Σε όλα τα υπόλειπα άρθρα, όπως και το πολύ σημαντικό άρθρο 
13 αναλύεται η περίπτωση μόνο όταν το παιδί μένει μονο στον ένα γονέα. («Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται,τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία 
του»)Με αυτό τον τρόπο προδιαθέτεται κάποιος ότι πρακτικά η κατοικία του τέκνου είναι μόνο με τον έναν γονέα. 
Προτείνω την εξής μικρή αλλαγή.«Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο κατά την διάρκεια του χρόνου 
επικοινωνίας που έχει οριστεί με το τέκνο του, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της…..»Τέλος πολύ σωστά 
προβλέπονται και οι διανυκτερευσεις στον χρόνο επικοινωνίας στο νομοσχέδιο αλλά πρέπει να τονιστεί και να 
αναδυχθεί περισσότερο.Ένα άλλο σχόλιο είναι τι θεωρείται χρόνος επικοινωνίας κατα ελάχιστο 1/3. Πρέπει να 
αποσαφηνιστεί. Είναι και οι διανυκτερεύσεις μεσα? Επισης, ο χρόνος που το παιδί είναι πχ, στο σχολείο 
συνυπολογίζεται σε αυτό το χρόνο? Δηλαδή, σε ποιον γονέα πιστώνεται αυτός ο χρόνος? 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:44 | Πηνελόπη Ζαχαρία. Για ενδοοικογενειακή βία, θα πρέπει να λειτουργεί το “ένοχος 
μέχρι αποδείξεως του εναντίου” και να εξαιρείται της συνεπιμέλειας… να εφαρμόζονται ασφαλιστικά μέτρα. 
Διαφορετικά, το κράτος θα γίνεται συνένοχος. 
 
19 Μαρτίου 2021, 11:19 | Σταύρος Κιτσάκης. Τι σημαίνει ακριβώς «ο χρόνος επικοινωνίας … τεκμαίρεται στο ένα 
τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας». «Τεκμαίρεται» κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
απόδειξης, μία πραγματική κατάσταση. Δηλαδή τεκμαίρεται πως επικοινωνεί στο 1/3, ενώ επικοινωνεί λιγότερο; 
Επειδή μάλλον δεν θέλει να πει αυτό ο νομοθέτης, χρήζει επαναδιατύπωσης. Απίστευτες γλωσσικές κακοτεχνίες 
για νομοθέτη του ΑΚ.Η ανάγκη αμετάκλητης καταδίκης για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Όταν ένα δικαστήριο έστω πιθανολογεί με βάση τις διατάξεις 
του ΚΠολΔ, δηλαδή προφανώς όχι με την απλή υποβολή μήνυσης ή αγωγής, αλλά μετά την την διεξαγωγή δίκης 
ασφαλιστικών μέτρων και την έκδοση δικαστικής απόφασης, όταν πιθανολογείται από τον Δικαστή άσκηση 
ενδοοικογενειακής βίας ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας εις βάρος του παιδιού επιβάλλεται από την 
συνταγματική προστασία της προσωπικότητας του τέκνου να δύναται ο δικαστής να προστατεύσει το 
τέκνο.Όποιος νομοθετεί το αμετάκλητο σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πουθενά σχεδόν στο περιουσιακό δίκαιο, 
για παράδειγμα την πρόοδο της αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
κινδυνεύει να νομοθετήσει εις βάρος των συμφερόντων του παιδιού. 
 
19 Μαρτίου 2021, 11:32 | ΠΑΤΕΡΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΟΝΕΪΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ, [Β μέρος],του Π. 
Κατσικερού, Εφέτη Αθηνώντου Παναγιώτη Κατσικερού, Εφέτη ΑθηνώνΒ’ ΜΕΡΟΣΣΤ. Η εναλλασσόμενη διαμονή 
του τέκνου με τους δύο γονείς (βασική προϋπόθεση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας και 
συνεπιμέλειας) αποφασίζεται από το δικαστήριο κατά διακριτική ευχέρεια αυτού («μπορεί»), «όταν οι συνθήκες 
ζωής των γονέων και του τέκνου το επιτρέπουν και εφόσον είναι προς το συμφέρον του τέκνου» (Α.Κ. 1514 παρ. 
3 β΄).Τι συμβαίνει όμως όταν οι συνθήκες ζωής του τέκνου (διαμονή, σχολείο, δραστηριότητες, φιλικός κύκλος) ή 
/ και ενός εκ των γονέων (τόπος κατοικίας και εργασίας) μεταβάλλονται υπαίτια από τον δεύτερο (παρά την 
απαγόρευση μονομερούς μεταβολής του τόπου διαμονής του τέκνου : Α.Κ. 1519 παρ. 2), με σκοπό την 
απομάκρυνση του τέκνου από τον άλλο γονέα και την αδυναμία άσκησης των δικαιωμάτων του τελευταίου για 
συνεπιμέλεια και επικοινωνία με το τέκνο ;Η δικαστική απόφαση για το ζήτημα της εναλλασσόμενης κατοικίας 
είναι εξαιρετικά κρίσιμη : Διότι αν διαταχθεί η αποκλειστική διαμονή του τέκνου στην κατοικία του ενός γονέα (με 
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επίκληση των «συνθηκών ζωής» και «δεσμών με τους γονείς» του τέκνου), παύει στην πράξη να υφίσταται 
συνεπιμέλεια, η δε γονική μέριμνα του άλλου γονέα συρρικνώνεται στο δικαίωμα επικοινωνίας της Α.Κ. 1520.Είναι 
ορθότερο να υιοθετηθεί το υπ. αρ. 2079/2015 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, που καλεί στην παρ. 5.5. 
αυτού τα κράτη – μέλη «να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών 
μετά το χωρισμό, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης του παιδιού 
ή της ενδοοικογενειακής βίας και ρυθμίζοντας τον χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των 
παιδιών».Το βάρος απόδειξης τέτοιων αντιπαιδαγωγικών συμπεριφορών θα πρέπει να έχει ο γονέας, ο οποίος 
επικαλείται την συνδρομή αυτών.Ζ. Είναι ασύμβατη με τις νέες ρυθμίσεις και χρήζει κατάργησης η διάταξη του 
άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 2447/1996, ότι δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου (Α.Κ. 1515)Η. Η Α.Κ. 1519 παρ. 2 «Για την μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση 
που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο.», 
θα ήταν σκόπιμο να συμπληρωθεί ως εξής :α. πριν από κάθε μεταβολή με συμφωνία ή δικαστική απόφαση, τόπος 
διαμονής του τέκνου παραμένει εκείνος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων προ του χωρισμού τουςβ. η 
μεταβολή τόπου διαμονής να γίνεται μόνον για σοβαρούς λόγους, που εξυπηρετούν το συμφέρον του τέκνου, με 
βάρος απόδειξης του αιτούντος τη μεταβολή γονέαγ. ότι η μεταβολή τόπου διαμονής του τέκνου, από τον ένα 
γονέα μονομερώς (χωρίς συμφωνία ή δικαστική απόφαση), αποτελεί κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και 
παράβαση του δικαιώματος επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα.Θ. Έχει παγιωθεί η δικαστική πρακτική, 
να απονέμεται, στην πλειοψηφία των υποθέσεων, στον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα (ο πατέρας στο 90 % των 
περιπτώσεων) επικοινωνία με το τέκνο για 2 Σαββατοκύριακα μηνιαίως, λίγες ώρες για 1 ή 2 καθημερινές κάθε 
εβδομάδα, 7 ημέρες κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα και 15 ημέρες τα καλοκαίρια, δηλαδή ποσοστό περίπου 15 % 
του χρόνου ζωής του τέκνου (βλ. το υπ. αρ. 113/5-8-2020 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης).Ήδη το ζήτημα επιλύεται με την Α.Κ. 1520, που προβλέπει δικαίωμα επικοινωνίας γονέα – τέκνου, 
με διαμονή του δεύτερου στην οικία του πρώτου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το 1/3 της ζωής του 
τέκνου.Προβλέπονται όμως δύο εξαιρέσεις, που δύνανται, σε περίπτωση καταχρηστικής εφαρμογής τους, να 
ακυρώσουν στη πράξη το δικαίωμα επικοινωνίας : α) «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 
μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί 
για παράβαση του N. 3500/2006 και β) «Όταν συντρέχει περίπτωση κακής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, 
ο άλλος γονέας ή καθένα από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το 
δικαστήριο την μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.» Πρέπει να επισημανθούν τα εξής :Υπάρχουν παραβάσεις του Ν. 
3500/2006 (άρθρα 7 παρ. 2 : απειλή και 9 παρ. 1 : προσβολή με λόγο της γενετήσιας αξιοπρέπειας), οι οποίες είναι 
συνήθεις μεταξύ χωρισμένων και αντιδικούντων υπό έντονες συνθήκες γονέων, συχνά προκαλούμενες σκοπίμως 
για να πλήξουν αλλήλους, αλλά και δυσαπόδεικτες, μπορούν δε να στρέφονται ακόμη και κατά συγγενών του 
άλλου γονέα (βλ. άρθρο 1 : περιλαμβάνονται στην έννοια της «οικογένειας» και αποτελούν θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας «συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» και «εφόσον 
συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού» των γονέων).Τιμωρητέες οι παραπάνω 
συμπεριφορές, πλην όμως είναι δυσανάλογο και ανεπιεικές να ανάγονται σε «εξαιρετικά σοβαρούς λόγους» 
ακόμη και για αποκλεισμό του δικαιώματος επικοινωνίας γονέα – τέκνου. Διότι, το εν λόγω δικαίωμα αφορά την 
μεταξύ τους γονεϊκή σχέση και (κατά πάγια νομολογία) η άσκησή του δεν πρέπει να επηρεάζεται από τις κακές 
σχέσεις των γονέων ή του ενός εξ’ αυτών με τους συγγενείς του έτερου.Με τον περιορισμό ή αποκλεισμό της 
επικοινωνίας επιδιώκεται η προστασία των τέκνων από βίαιους γονείς. Και όχι η παροχή ερεισμάτων στον έχοντα 
την επιμέλεια γονέα, ώστε να επιδιώξει την αποξένωση του τέκνου από τον άλλο γονέα, εμπλέκοντας το δικαίωμα 
επικοινωνίας σε ποινικές αντιδικίες μεταξύ γονέων και συγγενών.Απαιτείται εξειδίκευση των εννοιών «εξαιρετικά 
σοβαροί λόγοι» και «κακή άσκηση» του δικαιώματος επικοινωνίας, με τα κριτήρια – εξαιρέσεις του υπ. αρ. 
2079/2015 ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρώπης : της ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης ή παραμέλησης 
του τέκνου. Επομένως «κακή» είναι η αντιπαιδαγωγική άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, λ.χ. με επιβλαβή 
ή / και πλημμελή διατροφή, φροντίδα, φύλαξη, διαπαιδαγώγηση. 
Το βάρος απόδειξης των εξαιρετικά σοβαρών λόγων και της κακής άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, πρέπει 
να έχει ο γονέας που ζητεί τον αποκλεισμό ή περιορισμό ή μεταρρύθμιση αυτής.Ι. Η Α.Κ. 1532 αναφέρει ενδεικτικά 
περιπτώσεις κακής άσκησης γονικής μέριμνας (παρ. 2), που συνεπάγονται την δικαστική αφαίρεση αυτής ή της 
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επιμέλειας, ολικά ή μερικά, από τον υπαίτιο γονέα, με ανάθεσή της αποκλειστικά στον άλλο γονέα (παρ. 
3).Δυνατότητα που προβλέπει και η παλαιά Α.Κ. 1532, έστω χωρίς αναφορά περιπτώσεων κακής άσκησης. Πλην 
όμως, παρά το μεγάλο αριθμό παραβιάσεων στην πράξη του δικαιώματος επικοινωνίας (και των αντίστοιχων 
δικαστικών αποφάσεων), σε ελάχιστες περιπτώσεις αφαιρέθηκε δικαστικώς γονική μέριμνα ή επιμέλεια.Είναι 
αβέβαιο κατά πόσον θα μεταστραφεί η νομολογιακή τάση, καθώς με τη νέα Α.Κ. 1532 το δικαστήριο έχει («μπορεί 
ιδίως») διακριτική – εκλεκτική ευχέρεια : «να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας 
ή της επιμέλειας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο, καθώς επίσης να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου».ΙΑ. Είναι προφανές ότι, η εκ μέρους του ενός 
γονέα (σπανιότερα συγγενών του ή τρίτων υπό την ανοχή του) ψυχολογική χειραγώγηση του τέκνου, ώστε να 
αρνείται την επικοινωνία με τον άλλο γονέα, αποτελεί, κατά την έννοια της Α.Κ. 1532 παρ. 2, τόσο «διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και με κάθε τρόπο πρόκληση 
αποξένωσης του τέκνου από αυτούς» (περ. β’), όσο και «υπαίτια παράβαση της δικαστικής απόφασης για την 
επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας» (περ. γ΄), δηλαδή μορφές κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (και συνάμα λόγους ολικής ή 
μερικής αφαίρεσής της).Εν τούτοις, δεν θα ήταν διόλου περιττό, προς εμπέδωση του αισθήματος ευθύνης 
εκάστου γονέα απέναντι στον άλλο γονέα και το τέκνο τους, αλλά και για αποφυγή οποιασδήποτε ερμηνευτικής 
αβεβαιότητας, να προβλεφθούν στην παραπάνω διάταξη νόμου :α. ως διακριτή περίπτωση κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας, η ψυχολογική χειραγώγηση του τέκνου από τον ένα γονέα (ή συγγενείς του ή τρίτα πρόσωπα 
υπό την ανοχή του) με σκοπό να αρνείται την επικοινωνία με τον άλλο γονέα καιβ. μαχητό τεκμήριο ότι, η 
επανειλημμένη και για σημαντικό χρονικό διάστημα άρνηση του τέκνου να επικοινωνεί με τον ένα γονέα, 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του άλλου γονέα, ο οποίος να έχει και το βάρος ανταπόδειξης άλλων αιτίων της 
αρνητικής συμπεριφοράς του τέκνου.ΙΒ. Όσον αφορά την περίπτωση κακής άσκησης γονικής μέριμνας της Α.Κ. 
1514 παρ. 3 στ’ («τέλεση υπό οποιαδήποτε μορφή ενδοοικογενειακής βίας του γονέα προς το τέκνο»), θα πρέπει 
να διευκρινισθεί ότι :Ενδοοικογενειακή βία, έστω συγκαλυμμένη (αλλά όχι λιγότερο επικίνδυνη) αποτελεί και η 
άσκηση ψυχολογικού καταναγκασμού στο τέκνο, δια της χειραγώγησης από τον ένα γονέα, με παράλογους, 
ψευδείς ή υπερβολικούς ισχυρισμούς και κατηγορίες σε βάρος του άλλου γονέα, με την αποσιώπηση της εικόνας 
και ύπαρξής αυτού, ακόμη και δια της υποβολής ψεύτικων «αναμνήσεων» για εκείνον στο τέκνο, ώστε να αρνείται 
την επικοινωνία και να μην έχει σχέσεις με τον άλλο γονέα («σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης»). 
 
19 Μαρτίου 2021, 11:38 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ. «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας..» για 
να ειναι δίκαιο και σύμφωνο με τις επιστημονικές εισηγήσεις-επιταγές πρέπει να προστεθεί: «κι όπου δύναται εκ 
των γεωγραφικών συνθηκών ενδείκνυται η ισόχρονη παρουσία των δυο γονέων»..υπάρχει γονείς που μένουν στη 
διπλανη πολυκατοικία.19 Μαρτίου 2021, 11:59 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣΕνδοοικογενειακή βία, έστω συγκαλυμμένη (αλλά 
όχι λιγότερο επικίνδυνη) αποτελεί και η άσκηση ψυχολογικού καταναγκασμού στο τέκνο, δια της χειραγώγησης 
από τον ένα γονέα, με παράλογους, ψευδείς ή υπερβολικούς ισχυρισμούς και κατηγορίες σε βάρος του άλλου 
γονέα, με την αποσιώπηση της εικόνας και ύπαρξής αυτού, ακόμη και δια της υποβολής ψεύτικων «αναμνήσεων» 
για εκείνον στο τέκνο, ώστε να αρνείται την επικοινωνία και να μην έχει σχέσεις με τον άλλο γονέα («σύνδρομο 
γονεϊκής αποξένωσης»). 
 
19 Μαρτίου 2021, 11:18 | Δημήτηρς Νταής. Δεν είναι δυνατόν ο Πατέρας να μην βλέπει το παιδί του! Δεν είναι 
δυνατόν ο Πατέρας να είναι μόνο το «πορτοφόλι» της οικογενείας! Δεν είναι δυνατόν ο Πατέρας να είναι 
«τουρίστας-επισκέπτης» του παιδιού του! Δεν είναι δυνατόν η Μάνα του παιδιού να επιλέγει να βλέπει το παιδί 
μόνο τη δική της τη μητέρα και την αδελφή της με τα ανίψια της, ενώ η πεθερά της να μην έχει το δικαίωμα να 
βλέπει τα εγγόνια της! Επίσης, ο αδελφός του Πατέρα (θείος) να μην βλέπει το παιδί (ανίψι)! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ! Μόνο 
στην Ελλάδα ο Πατέρας αντιμετωπίζεται ως «δωρητής σπέρματος»! Ο Πατέρας αγαπάει & φροντίζει στον ίδιο 
βαθμό το παιδί του και έχει τα ίδια δικαιώματα σε αυτό με τη Μάνα. Ας σταματήσει επιτέλους η «κατήχηση» που 
κάνει η Μάνα στο παιδί ώστε αυτό να μην θέλει να βλέπει τα συγγενικά πρόσωπα του Πατέρα! Πρέπει να μπει ως 
προτεραιότητα το καλό του παιδιού και όχι να κυριαρχεί η δικτατορία της Μάνας ή οι τρελές απαιτήσεις – θέλω 
αυτής! 
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19 Μαρτίου 2021, 10:16 | Τριαντάφυλλος Καλατζής. Το συμφέρον του τέκνου ορίζετε με την μορφή της 
επικοινωνίας στο 1/2 και όχι στο 1/3.Βάση όλων των μελετών από παιδοψυχολόγους, έχουμε την αναγκαία 
καθιέρωση του. Σήμερα ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια ,εξαρτάτε άμεσα απο την όρεξη του άλλου γονέα, 
για το πώς θα επισκέπτεται το παιδί. Πρέπει να ξεκινάει στο 1/2 και κατά περίπτωση να πέφτει. Δεν βοηθάει την 
γονική αποξένωση από τον άλλο γονέα το 1/3.Σκοπός την αναμόρφωσης είναι λιγότερες δικαστικές διαμάχες ,και 
όχι πάλι να τρέχουμε για να πάρουμε το αυτονόητο.Στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας έχει προέλθει 
μήνυση ,και είναι άμεσα και ευκολά ανιχνεύσιμη ,οπότε μπορεί άμεσα να διαμορφωθεί η επικοινωνία. Επιβάλετε 
η ξεκάθαρη τροποποίηση του νόμου! 
 
19 Μαρτίου 2021, 09:18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ..Πρόταση πρόσθεσης στο τέλος της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1520:Όταν δεν υφίσταται οι παραπάνω εξαιρετικά σοβαροί λόγοι και εφόσον οι γονείς κατοικούν στο ίδιο 
γεωγραφικό διαμέρισμα και σε κοντινή απόσταση με όλες τις δραστηριότητες των τέκνων, ο χρόνος επικοινωνίας 
του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα δεύτερο (1/2) του 
συνολικού χρόνου επικοινωνίας. 
 
19 Μαρτίου 2021, 01:14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ. Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως ακόμα αδικίες. Διότι στη θέση του: »γονέα που δε διαμένει το 
τέκνο» στο κείμενο του νόμου, ας μην κρυβόμαστε, 98% βάλτε τη λέξη »πατέρας».Τουλάχιστον ας διορθώσουμε 
την αδικία όσο μπορούμε!Όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν οι χωρισμένοι γονείς μένουν μακρυά όπως πχ σε άλλη 
πόλη, δεν γίνεται να μένει και με τους 2 το παιδί για τους ευνόητους λόγους..Δεν έχετε προβλέψει όμως πουθενά 
τις περιπτώσεις οπου οι γονείς μένουν κοντά έως πολύ κοντά!!Για παράδειγμα στην ίδια γειτονιά ή 1 τετράγωνο 
πιο κάτω! Γιατί λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να μην έχει το παιδί τη δυνατότητα να διαμένει και με τους 2 
εναλλάξ?? Ούτε σχολείο θα αλλάξει, ούτε συνήθειες , ούτε καν φίλους/φίλες!Προτείνω λοιπόν να προσθέσετε μια 
παράγραφο στο νέο νόμο που να προβλέπει ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ότι σε περιπτώσεις απόστασης των 2 οικιών των χωρισμένων γονέων έως και 2 χλμ (ή και λίγο 
παραπάνω), αν υπάρχει θέληση φυσικά από τον γονέα που συνήθως δε διαμένει μαζί με το παιδί άλλα και το ίδιο 
το παιδί, ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ και να πραγματοποιείται η εναλλασσόμενη κατοικία!! Τόσο 
απλά! Τόσο ΔΙΚΑΙΑ!!Το λιγότερο δίκαιο είναι αυτό!! Αν γίνεται να πραγματοποιείται!!Δε ζητάμε πολλά! Να 
χαιρόμαστε τα παιδιά μας και αυτά εμάς! Και όχι να βλέπουμε το ρολόι αν τελείωσε ο χρόνος μας ή το ΣΒ/ΚΟ μας 
2 φόρες το μήνα!! ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 «Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:57 | Μαρια Μειτη Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 21:36 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) Σύνταγμα της ΕΛΛΑΔΑΣ1. Oι 

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 21:31 | Χρήστος Καλή άσκηση επιμέλειας είναι επίσης η δικομανία του ενός γονέα, 
προσπαθώντας με ψευδές μηνύσεις να τον βγάλει κατά εξακολούθηση ανίκανο γονέα !Πείτε το ξεκάθαρα, κάθε 
ψευδή κατηγορία ή ψευδομαρτυρία θα είναι καλή άσκηση επιμέλειας. Εκεί να δείτε πόσο θα πέσουν τα ποσοστά 
περί οποιασδήποτε μορφής βίας ! 
 
1 Απριλίου 2021, 21:02 | θεοδώρα Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 
στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την 
συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
1 Απριλίου 2021, 21:01 | Γιώργος Γεωργιάδης Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει 
σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη 
γονεική αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να 
εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Επίσης η τακτική των ψευδών 
καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςΠΡΟΤΑΣΗτο άρθρο 1532 τίθεται ως 
εξήςΠροστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλευσης 
γενετήσιας ζωή» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:29 | Ηλίας Α.Μ. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 21:22 | Αναστασία Νατσκαμη Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 21:20 | Μαργαρίτα Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο 
γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το 
δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά 
συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
1 Απριλίου 2021, 21:01 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου.Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας.Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. 
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00.Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα.Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά.Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο.Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι.Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς.Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης 
μου.Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-
πινελιές που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε 
βάρος των παιδιών…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:35 | Iωάννα .Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο 
γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το 
δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά 
συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
1 Απριλίου 2021, 20:35 | Αντωνία Σκουνάκη– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
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υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | Ευαγγελία Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο 
γονέαε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το 
δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά 
συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
 1 Απριλίου 2021, 20:02 | Κατερίνα Στουζούκ– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Προτείνονται οι εξής αλλαγές:Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Τασος Τσαρας Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται .Τώρ τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά,για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μαςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Άννα Σ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακης́ άσκησης.Κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
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της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Ειρήνη .Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο 
γονέαε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το 
δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά 
συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα.Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει.Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια.Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ.Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου.Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση.Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ.Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο.Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα; 
Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση.Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και 
όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου 
και ισόχρονα και με τους δύο γονείς και εναλλασσόμενη κατοικία.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:20 | Μ.Μ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν επίσης η στέρηση του δικαιώματος 
επικοινωνίας, από τον δικαιούχο γονέα με χρήση αβάσιμων και ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών καθώς και 
«στημένων περιστατικών», εις βάρος του άλλου γονέα με συνέπεια και την αποξένωσή του από τα παιδιά του. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:16 | Ελενη Πετρονικολου Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
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άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | Κωνσταντίνος Πασίλας– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:33 | ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Το δεύτερο εδάφιο, η απαρίθμηση και μάλιστα με τη λέξη 
«ιδίως» πράξεων που συνιστούν κακή άσκηση γονικής μέριμνας σε α-γ αναφέρεται σε δικαιώματα γονέων και όχι 
τέκνων. Πρέπει να αφαιρεθούν τα α-γ, άλλως να τροποποιηθεί τούτο το εδάφιο με αναφορά αυτών των 
πράξεων/παραλείψεων σε ενδεικτικές περιπτώσεις και όχι φυσικά σε πράξεις που «ιδίως» συνιστούν κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. Τούτο καθίσταται ιδιαιτέρως σοβαρό και επικίνδυνο σε συνδυασμό με πρόβλεψη 
στο τρίτο εδάφιο ότι η τυχόν παραβίαση μπορεί να επιφέρει την αφαίρεση ακόμα και της γονικής μέριμνας και 
όχι μόνο της επιμέλειας. Θεωρώ βέβαιο ότι μια τέτοια ρύθμιση θα αυξήσει τις δικαστικές αντιδικίες και αψιμαχίες 
μεταξύ γονέων με πρόσχημα πράξεις που αφορούν στους ίδιους και στον εγωισμό τους και όχι στο συμφέρον του 
τέκνου. Στο ίδιο εδάφιο, στην περίπτωση στ’ που αναφέρεται σε ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήματα, ο νόμος απαιτεί 
την «αμετάκλητη» καταδίκη του υπαίτιου γονέα, απαίτηση που πρακτικά σημαίνει καθυστέρηση περίπου 10 ετών 
στη χώρα μας, δηλαδή αφήνει εντελώς απροστάτευτο το παιδί. Εάν τυχόν παραμείνει η απαίτηση αμετάκλητης 
απόφασης, εναπόκειται στους δικαστές μας η σωστή ερμηνεία του σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις Διεθνείς 
Συμβάσεις και η μη εφαρμογή του. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Φώτης Καλατζής Σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών για 
ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεική αποξένωση. Για 
το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και 
να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ 
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ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | Στατηρης Νικολαος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚ Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως 
εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα 
ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
 1 Απριλίου 2021, 20:48 | ΠΑΠΑΣ 1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα…νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενοΗ ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό 
και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ.Τίποτα λιγότερο…τίποτα περισσότερο…Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην 
παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ.Έτσι το άρθρο διατυπώνεταιΆσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου,1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου.2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο.3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας.4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
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πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.».‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το 
εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ.Στρην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ.Ετσι το άρθρο 8 
διατυπώνεταιΠαρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας 
να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, 
ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, 
τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα.2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ 
ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των 
γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς 
το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από 
τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση:α) να 
κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει 
την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο,β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο,γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή.Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν 
συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515.Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους.Η 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα 
του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα 
και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα 
άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο 
πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 
συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 

διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ Άρθρο 9 «Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. Το άρθρο 
διατυπώνεται«Άρθρο 1515.Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους.Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του 
Αστικού Κώδικα.Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα.».Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1519 ΑΚ.Να αντικατασταθεί ως κατωτέρω.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η 
ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 14 Συνέπειες κακής 
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άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΝα προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.Και διατυπώνεται όπως παρακάτω.Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο 
πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του 
προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, 
δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, 
και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς 
διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του 
δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την 
επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο.Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα 
αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | Χρήστος Γενίτσαρης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | ΦΩΦΩ 1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα…νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο.Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό 
και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ.Τίποτα λιγότερο…τίποτα περισσότερο…Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην 
παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ.Έτσι το άρθρο διατυπώνεταιΆσκηση – ανάθεση 
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γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου.1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου.2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο.3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας.4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.».‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το 
εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ.Στην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. Ετσι το άρθρο 8 
διατυπώνεταιΠαρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 
του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της 
στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, 
καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα.2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας 
αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική 
μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο 
δικαστήριο.3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση:α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας 
μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει 
τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή 
σε τρίτο,β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο,γ) να διατάξει 
διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή.Για τη 
λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και 
τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 
1515.Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους 
Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη 
μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται 
αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα.Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία 
αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 

διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ Άρθρο 9 «Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ.Το άρθρο 
διατυπώνεται«Άρθρο 1515.Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους.Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
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γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του 
Αστικού Κώδικα. 
Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε 
αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το 
επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.».Άρθρο 12 Από 
κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ.Να 
αντικατασταθεί ως κατωτέρω.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ 
ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΝα προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ 
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.Και διατυπώνεται όπως παρακάτω.-Συνέπειες κακής άσκησης.Αν ο πατέρας ή η 
μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου 
του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι 
συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, 
δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, 
και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς 
διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του 
δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την 
επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα 
αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες 
και τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα…νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό 
και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. 
Τίποτα λιγότερο…τίποτα περισσότερο…Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να 
προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ 
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ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ.Έτσι το άρθρο διατυπώνεταιΆσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του 
τέκνου.1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο 
συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από 
αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της 
γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα 
και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως 
του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων 
άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την 
ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με 
τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί 
προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.».‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ.Στρην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ. Ετσι το άρθρο 8 διατυπώνεταιΠαρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο 
βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή 
της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο 
γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή 
ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η 
συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το 
συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) 
να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση 
ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της 
απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους 
αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515, 
Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους 
Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη 
μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται 
αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία 
αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 

διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ Άρθρο 9 « Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ. Το άρθρο 
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διατυπώνεται«Άρθρο 1515. Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 
κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του 
Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική 
μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο 
μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του 
πατέρα.».Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1519 ΑΚ. Να αντικατασταθεί ως κατωτέρω .ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η 
ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 14 Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΝα προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. Και διατυπώνεται όπως παρακάτω. - Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο 
πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του 
προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, 
δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, 
και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς 
διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του 
δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την 
επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα 
αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | ΔΊ΄Γ1. Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και τρίτες 
ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, νομοθετείστε 
χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα συντεχνιακά 
συμφέροντα…νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη τοξικό 
περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα του σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα του νομοθέτη. Αυτό 
και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο…τίποτα περισσότερο…Για την ξεκάθαρη διατύπωση στην 
παράγραφο 2 μετά το πρωτίστως να προστεθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΧΡΟΝΗ και μετά και φροντίδα να προστεθεί ΜΕ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ.Έτσι το άρθρο διατυπώνεταιΆσκηση – ανάθεση 
γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου . 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
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μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και 
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, 
της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης 
ή της περιουσίας. 4. Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, 
πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του τέκνου κριθεί 
από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.».‘Αρθρο 8 Στην παράγραφο 2 μετά το 
εξαιτίας να προστεθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ….Στην παράγραφο 3α μετά των γονέων να προστεθεί 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ.Ετσι το άρθρο 8 
διατυπώνεταιΠαρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας .1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513 
του Αστικού Κώδικα, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δύο (2) ετών, διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της 
στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, 
καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΛΟΓΟΥ,ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΑΔΙΑΦΟΠΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας 
αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική 
μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο 
δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ, 
ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΟΝΕΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, Η ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΘΕΜΑΤΑ να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον 
ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, γ) να 
διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον 
διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου 
με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας.Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως 
εξής: «Άρθρο 1515.Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους .Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και 
παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά 
με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. 
Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. 
Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε 
αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το 

επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.». ➢ Άρθρο 9 
«Μετά το από κοινού να προστεθεί ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ.Το άρθρο διατυπώνεται«Άρθρο 1515.Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων 
τους .Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη 
μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
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μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, 
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, 
στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, 
εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να 
αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα.».Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου 
σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚ.Να αντικατασταθεί ως 
κατωτέρω.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΕΠΙΔΡΑ ΟΥΣΙΟΔΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΤΕΚΝΙΟ, 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η ΠΡΟΗΓΟΤΥΜΡΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. ΜΟΝΙΟΜΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣΑ 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ. Να προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.Και διατυπώνεται όπως παρακάτω.Συνέπειες κακής άσκησης .Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ .Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου 
εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή 
μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς 
διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του 
δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την 
επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα 
αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.». 
 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡ Το άκρως προβληματικό του νέου Νόμου είναι η διατύπωση περί 
δυνατότητας αφαιρέσεως της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας από τον γονέα, όταν αυτός δεν συμμορφωθεί με 
δικαστική απόφαση ή συμφωνία περί της επικοινωνίας του τέκνου ή ακόμα αν ευθύνεται για «διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτού». Εισάγει δηλαδή ο νέος νόμος αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες, 
ερειδόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας και 
φέρνοντας φυσικά από την πίσω πόρτα το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης.Μάλιστα την αγωγή για την αφαίρεση 
της γονικής μέριμνας στην περίπτωση αυτή, μπορεί να την ασκήσει, εκτός από τον άλλο γονέα, «οι πλησιέστεροι 
συγγενείς του τέκνου», ήτοι πιθανότατα η γιαγιά, ο παππούς, η θεία (αναφέρεται αόριστα ο νόμος) που κρίνουν 
ότι ο γονέας για παράδειγμα «βάζει λόγια» στο παιδί εις βάρος τους. Έτσι, λόγου χάριν, μια γυναίκα που το 
ανήλικο παιδί της, δεν θέλει να επικοινωνήσει με τον πατέρα του γιατί ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να αναπτύξει 
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δεσμό με το παιδί του ή ακόμα γιατί κακοποιούσε λεκτικά η σωματικά το ίδιο ή τη μητέρα του, ή που το ανήλικο 
παιδί της δεν έχει στενές σχέσεις με κάποιον από τους «πλησιεστέρους συγγενείς» για λόγους που δεν αφορούν 
την ίδια, θα κινδυνεύει να χάσει την γονική μέριμνα του παιδιού της ακόμα κι αν το ζητήσει από το δικαστήριο ο 
«πλησιέστερος συγγενής»! Εισάγονται έτσι αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι των ανιόντων της 
πατρικής ή μητρικής γραμμής (παππούδες, γιαγιάδες) τις οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας.Με άλλα λόγια, ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στη πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Η λογική του νομοθέτη στο συγκεκριμένο 
νομοθετικό κείμενο, φαίνεται να είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης, ανεμπόδιστης, ακώλυτης, ευρείας 
επαφής του τέκνου με τους γονείς του , την οποία την ανάγει σε μέγιστο αγαθό αναφορικά με το συμφέρον του 
τέκνου. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας ήτοι σε πλήρη και 
ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Επομένως η έννομη συνέπεια της ρύθμισης 
αντιστρατεύεται αυτή καθαυτή την ratio της ρύθμισης. Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία, αν όχι 
σκοπιμότητα.Και ενώ στην παραπάνω περίπτωση «για το παραμικρό» – που μπορεί ακόμα και εύκολα να 
«κατασκευαστεί» στα πλαίσια σφοδρής αντιδικίας- θα φτάνει μια γυναίκα να χάσει το παιδί της, είναι τρομερά 
δύσκολο με το νέο νομοθέτημα να απομακρύνει το παιδί της από έναν γονέα που το κακοποιεί , αφού θα πρέπει 
πρώτα να καταδικαστεί αυτός αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το αμετάκλητο δε της καταδίκης σε μία 
χώρα που η δικαστική διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων διαρκεί πολλά χρόνια κατά μέσο όρο, εγκυμονεί κινδύνους 
για την ερμηνεία και τη δεσμευτικότητά του από το Δικαστή κατά την διατύπωση της κρίσης του, που είναι ο μόνος 
αρμόδιος και ικανός να κρίνει κατά περίπτωση επ΄ αυτών των σοβαρών θεμάτων. Διότι ούτως ή άλλως και πριν 
καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη, ο άλλος γονιός θα πρέπει να ενθαρρύνεται να απευθυνθεί, όπως γίνεται με τον 
ισχύοντα νόμο και να ζητήσει την κρίση του Δικαστηρίου επ΄ αυτού, για να προστατεύσει το τέκνο από τον τυχόν 
κακοποιητή γονέα, ο οποίος βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση για τέτοια σοβαρά αδικήματα, αλλά καθυστερεί 
η αμετάκλητη καταδίκη του.Φτάνει λοιπόν, το νέο νομοθέτημα να καταλύσει ακόμα και το Ν. 3500/2006 «Για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», σύμφωνα με τον οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τέλος του άρθρου 
735 του ΚΠολΔ: «Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
όταν το νέο νομοθέτημα απαιτεί για την απομάκρυνση του κακοποιητή γονέα από το τέκνο του αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | Δημητριος Σαγιακος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:49 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. 
Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε 
να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς 
τους.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ 
ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Νικόλαoς Π Το άκρως προβληματικό του νέου Νόμου είναι η διατύπωση περί 
δυνατότητας αφαιρέσεως της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας από τον γονέα, όταν αυτός δεν συμμορφωθεί με 
δικαστική απόφαση ή συμφωνία περί της επικοινωνίας του τέκνου ή ακόμα αν ευθύνεται για «διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτού». Εισάγει δηλαδή ο νέος νόμος αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες, 
ερειδόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας και 
φέρνοντας φυσικά από την πίσω πόρτα το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης.Μάλιστα την αγωγή για την αφαίρεση 
της γονικής μέριμνας στην περίπτωση αυτή, μπορεί να την ασκήσει, εκτός από τον άλλο γονέα, «οι πλησιέστεροι 
συγγενείς του τέκνου», ήτοι πιθανότατα η γιαγιά, ο παππούς, η θεία (αναφέρεται αόριστα ο νόμος) που κρίνουν 
ότι ο γονέας για παράδειγμα «βάζει λόγια» στο παιδί εις βάρος τους. Έτσι, λόγου χάριν, μια γυναίκα που το 
ανήλικο παιδί της, δεν θέλει να επικοινωνήσει με τον πατέρα του γιατί ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να αναπτύξει 
δεσμό με το παιδί του ή ακόμα γιατί κακοποιούσε λεκτικά η σωματικά το ίδιο ή τη μητέρα του, ή που το ανήλικο 
παιδί της δεν έχει στενές σχέσεις με κάποιον από τους «πλησιεστέρους συγγενείς» για λόγους που δεν αφορούν 
την ίδια, θα κινδυνεύει να χάσει την γονική μέριμνα του παιδιού της ακόμα κι αν το ζητήσει από το δικαστήριο ο 
«πλησιέστερος συγγενής»! Εισάγονται έτσι αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι των ανιόντων της 
πατρικής ή μητρικής γραμμής (παππούδες, γιαγιάδες) τις οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας.Με άλλα λόγια, ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στη πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Η λογική του νομοθέτη στο συγκεκριμένο 
νομοθετικό κείμενο, φαίνεται να είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης, ανεμπόδιστης, ακώλυτης, ευρείας 
επαφής του τέκνου με τους γονείς του , την οποία την ανάγει σε μέγιστο αγαθό αναφορικά με το συμφέρον του 
τέκνου. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας ήτοι σε πλήρη και 
ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Επομένως η έννομη συνέπεια της ρύθμισης 
αντιστρατεύεται αυτή καθαυτή την ratio της ρύθμισης. Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία, αν όχι 
σκοπιμότητα.Και ενώ στην παραπάνω περίπτωση «για το παραμικρό» – που μπορεί ακόμα και εύκολα να 
«κατασκευαστεί» στα πλαίσια σφοδρής αντιδικίας- θα φτάνει μια γυναίκα να χάσει το παιδί της, είναι τρομερά 
δύσκολο με το νέο νομοθέτημα να απομακρύνει το παιδί της από έναν γονέα που το κακοποιεί , αφού θα πρέπει 
πρώτα να καταδικαστεί αυτός αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το αμετάκλητο δε της καταδίκης σε μία 
χώρα που η δικαστική διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων διαρκεί πολλά χρόνια κατά μέσο όρο, εγκυμονεί κινδύνους 
για την ερμηνεία και τη δεσμευτικότητά του από το Δικαστή κατά την διατύπωση της κρίσης του, που είναι ο μόνος 
αρμόδιος και ικανός να κρίνει κατά περίπτωση επ΄ αυτών των σοβαρών θεμάτων. Διότι ούτως ή άλλως και πριν 
καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη, ο άλλος γονιός θα πρέπει να ενθαρρύνεται να απευθυνθεί, όπως γίνεται με τον 
ισχύοντα νόμο και να ζητήσει την κρίση του Δικαστηρίου επ΄ αυτού, για να προστατεύσει το τέκνο από τον τυχόν 
κακοποιητή γονέα, ο οποίος βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση για τέτοια σοβαρά αδικήματα, αλλά καθυστερεί 
η αμετάκλητη καταδίκη του.Φτάνει λοιπόν, το νέο νομοθέτημα να καταλύσει ακόμα και το Ν. 3500/2006 «Για την 
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αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», σύμφωνα με τον οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τέλος του άρθρου 
735 του ΚΠολΔ: «Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
όταν το νέο νομοθέτημα απαιτεί για την απομάκρυνση του κακοποιητή γονέα από το τέκνο του αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | Χρήστος Μπάνος .Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | KΙΡΚΗ ΑΔ Το άκρως προβληματικό του νέου Νόμου είναι η διατύπωση περί δυνατότητας 
αφαιρέσεως της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας από τον γονέα, όταν αυτός δεν συμμορφωθεί με  δικαστική 
απόφαση ή συμφωνία περί της επικοινωνίας του τέκνου ή ακόμα αν ευθύνεται για «διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτού». Εισάγει δηλαδή ο νέος νόμος αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες, 
ερειδόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας και 
φέρνοντας φυσικά από την πίσω πόρτα το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης.Μάλιστα την αγωγή για την αφαίρεση 
της γονικής μέριμνας στην περίπτωση αυτή, μπορεί να την ασκήσει, εκτός από τον άλλο γονέα, «οι πλησιέστεροι 
συγγενείς του τέκνου», ήτοι πιθανότατα η γιαγιά, ο παππούς, η θεία (αναφέρεται αόριστα ο νόμος) που κρίνουν 
ότι ο γονέας για παράδειγμα «βάζει λόγια» στο παιδί εις βάρος τους. Έτσι, λόγου χάριν, μια γυναίκα που το 
ανήλικο παιδί της, δεν θέλει να επικοινωνήσει με τον πατέρα του γιατί ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να αναπτύξει 
δεσμό με το παιδί του ή ακόμα γιατί κακοποιούσε λεκτικά η σωματικά το ίδιο ή τη μητέρα του, ή που το ανήλικο 
παιδί της δεν έχει στενές σχέσεις με κάποιον από τους «πλησιεστέρους συγγενείς» για λόγους που δεν αφορούν 
την ίδια, θα κινδυνεύει να χάσει την γονική μέριμνα του παιδιού της ακόμα κι αν το ζητήσει από το δικαστήριο ο 
«πλησιέστερος συγγενής»! Εισάγονται έτσι αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι των ανιόντων της 
πατρικής ή μητρικής γραμμής (παππούδες, γιαγιάδες) τις οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας.Με άλλα λόγια, ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στη πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Η λογική του νομοθέτη στο συγκεκριμένο 
νομοθετικό κείμενο, φαίνεται να είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης, ανεμπόδιστης, ακώλυτης, ευρείας 
επαφής του τέκνου με τους γονείς του , την οποία την ανάγει σε μέγιστο αγαθό αναφορικά με το συμφέρον του 
τέκνου. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας ήτοι σε πλήρη και 
ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Επομένως η έννομη συνέπεια της ρύθμισης 
αντιστρατεύεται αυτή καθαυτή την ratio της ρύθμισης. Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία, αν όχι 
σκοπιμότητα. Και ενώ στην παραπάνω περίπτωση «για το παραμικρό» – που μπορεί ακόμα και εύκολα να 
«κατασκευαστεί» στα πλαίσια σφοδρής αντιδικίας- θα φτάνει μια γυναίκα να χάσει το παιδί της, είναι τρομερά 
δύσκολο με το νέο νομοθέτημα να απομακρύνει το παιδί της από έναν γονέα που το κακοποιεί , αφού θα πρέπει 
πρώτα να καταδικαστεί αυτός αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το αμετάκλητο δε της καταδίκης σε μία 
χώρα που η δικαστική διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων διαρκεί πολλά χρόνια κατά μέσο όρο, εγκυμονεί κινδύνους 
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για την ερμηνεία και τη δεσμευτικότητά του από το Δικαστή κατά την διατύπωση της κρίσης του, που είναι ο μόνος 
αρμόδιος και ικανός να κρίνει κατά περίπτωση επ΄ αυτών των σοβαρών θεμάτων. Διότι ούτως ή άλλως και πριν 
καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη, ο άλλος γονιός θα πρέπει να ενθαρρύνεται να απευθυνθεί, όπως γίνεται με τον 
ισχύοντα νόμο και να ζητήσει την κρίση του Δικαστηρίου επ΄ αυτού, για να προστατεύσει το τέκνο από τον τυχόν 
κακοποιητή γονέα, ο οποίος βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση για τέτοια σοβαρά αδικήματα, αλλά καθυστερεί 
η αμετάκλητη καταδίκη του.Φτάνει λοιπόν, το νέο νομοθέτημα να καταλύσει ακόμα και το Ν. 3500/2006 «Για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», σύμφωνα με τον οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τέλος του άρθρου 
735 του ΚΠολΔ: «Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
όταν το νέο νομοθέτημα απαιτεί για την απομάκρυνση του κακοποιητή γονέα από το τέκνο του αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Δημοσθένης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015.ΕΛΨΕ.ΣΕΨ.ΣΕΚ.ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:04 | Κασσιόπη Ν Το άκρως προβληματικό του νέου Νόμου είναι η διατύπωση περί 
δυνατότητας αφαιρέσεως της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας από τον γονέα, όταν αυτός δεν συμμορφωθεί με 
δικαστική απόφαση ή συμφωνία περί της επικοινωνίας του τέκνου ή ακόμα αν ευθύνεται για «διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτού». Εισάγει δηλαδή ο νέος νόμος αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες, 
ερειδόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας και 
φέρνοντας φυσικά από την πίσω πόρτα το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης.Μάλιστα την αγωγή για την αφαίρεση 
της γονικής μέριμνας στην περίπτωση αυτή, μπορεί να την ασκήσει, εκτός από τον άλλο γονέα, «οι πλησιέστεροι 
συγγενείς του τέκνου», ήτοι πιθανότατα η γιαγιά, ο παππούς, η θεία (αναφέρεται αόριστα ο νόμος) που κρίνουν 
ότι ο γονέας για παράδειγμα «βάζει λόγια» στο παιδί εις βάρος τους. Έτσι, λόγου χάριν, μια γυναίκα που το 
ανήλικο παιδί της, δεν θέλει να επικοινωνήσει με τον πατέρα του γιατί ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να αναπτύξει 
δεσμό με το παιδί του ή ακόμα γιατί κακοποιούσε λεκτικά η σωματικά το ίδιο ή τη μητέρα του, ή που το ανήλικο 
παιδί της δεν έχει στενές σχέσεις με κάποιον από τους «πλησιεστέρους συγγενείς» για λόγους που δεν αφορούν 
την ίδια, θα κινδυνεύει να χάσει την γονική μέριμνα του παιδιού της ακόμα κι αν το ζητήσει από το δικαστήριο ο 
«πλησιέστερος συγγενής»! Εισάγονται έτσι αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι των ανιόντων της 
πατρικής ή μητρικής γραμμής (παππούδες, γιαγιάδες) τις οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας.Με άλλα λόγια, ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στη πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Η λογική του νομοθέτη στο συγκεκριμένο 
νομοθετικό κείμενο, φαίνεται να είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης, ανεμπόδιστης, ακώλυτης, ευρείας 
επαφής του τέκνου με τους γονείς του , την οποία την ανάγει σε μέγιστο αγαθό αναφορικά με το συμφέρον του 
τέκνου. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας ήτοι σε πλήρη και 
ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Επομένως η έννομη συνέπεια της ρύθμισης 
αντιστρατεύεται αυτή καθαυτή την ratio της ρύθμισης. Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία, αν όχι 
σκοπιμότητα. Και ενώ στην παραπάνω περίπτωση «για το παραμικρό» – που μπορεί ακόμα και εύκολα να 
«κατασκευαστεί» στα πλαίσια σφοδρής αντιδικίας- θα φτάνει μια γυναίκα να χάσει το παιδί της, είναι τρομερά 
δύσκολο με το νέο νομοθέτημα να απομακρύνει το παιδί της από έναν γονέα που το κακοποιεί , αφού θα πρέπει 
πρώτα να καταδικαστεί αυτός αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το αμετάκλητο δε της καταδίκης σε μία 
χώρα που η δικαστική διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων διαρκεί πολλά χρόνια κατά μέσο όρο, εγκυμονεί κινδύνους 
για την ερμηνεία και τη δεσμευτικότητά του από το Δικαστή κατά την διατύπωση της κρίσης του, που είναι ο μόνος 
αρμόδιος και ικανός να κρίνει κατά περίπτωση επ΄ αυτών των σοβαρών θεμάτων. Διότι ούτως ή άλλως και πριν 
καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη, ο άλλος γονιός θα πρέπει να ενθαρρύνεται να απευθυνθεί, όπως γίνεται με τον 
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ισχύοντα νόμο και να ζητήσει την κρίση του Δικαστηρίου επ΄ αυτού, για να προστατεύσει το τέκνο από τον τυχόν 
κακοποιητή γονέα, ο οποίος βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση για τέτοια σοβαρά αδικήματα, αλλά καθυστερεί 
η αμετάκλητη καταδίκη του.Φτάνει λοιπόν, το νέο νομοθέτημα να καταλύσει ακόμα και το Ν. 3500/2006 «Για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», σύμφωνα με τον οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τέλος του άρθρου 
735 του ΚΠολΔ: «Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
όταν το νέο νομοθέτημα απαιτεί για την απομάκρυνση του κακοποιητή γονέα από το τέκνο του αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση! 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | Χριστίνα ΣερβετάΕίμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | Χρυσούλα Ροδουσάκη Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Λεωνίδας Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς κατηγορίες. 
Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την αφαιρούν.Η παρ. 2 του 
άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμναςβ. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούςγ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ 
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | Μινιεστρης Ν. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
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διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 20:44 | Γεωργιος Πολυδερας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης  ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως 
εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα 
ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
 1 Απριλίου 2021, 20:32 | Μιχαλοπουλος Γ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Παναγιώτης Στόγιας Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
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διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | Μισαιλιδης Κ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα1 Απριλίου 2021, 20:44 | Μικεντη Δ.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα  
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΑΡΘΡΟ 1532 Α.Κ.) ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ / ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ 
Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, 
ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ, ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:30 | Μητσιου Β. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
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γονέα1 Απριλίου 2021, 20:06 | Μιτρουδης Χ.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | Μιλτιονης Ν. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | Μετσιος .  Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα1 Απριλίου 2021, 20:01 | ΚωσταςΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY KATA TA 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA 
KAΛOKAIPI, XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH EΠAΦH 
TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. 
OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME 
AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN ΓONIKH MEPIMNΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | Μερκουρης Η. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
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δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Γεώργιος Πατρίκιος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚ. Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.Πηγές 
 
1 Απριλίου 2021, 20:56 | Δημήτριος Λούκος  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:56 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
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ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:45 | Αλεξ ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN ΔIAMENEI 
ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA 
XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO TEKNO KAI EXEI THN 
ΦPONTIΔA TOY KATA TA 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY 
ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN 
ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O 
AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN ΓONIKH MEPIMNA. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | ΧΡΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:‘Αρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης.Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | Νικολαος Σαγιακος Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:38 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
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αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:36 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ To γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από το συμφέρον 
του τέκνου στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της 
προτεινόμενης διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το δικαίωμα 
των πατεράδων στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της αφαιρεθεί η 
επιμέλεια εάν διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο προκαλεί 
διάρρηξη των σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής! Ας μην κρυβόμαστε, ο νομοθέτης 
θεωρεί υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση».Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα 
που προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- 
πατέρα, ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο 
βαθμό για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη 
διάταξη); Και στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε 
αυτόν τον κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση;Οι μητέρες- θύματα έμφυλης 
βίας θα εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της 
απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. 
Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να 
προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής 
απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας.Αντί να καταργηθούν όμως νόμοι και πρακτικές που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, την 
ενδοοικογενειακή βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα ψηφισθεί Νόμος που υποτιμά τις γυναίκες, καταργεί την 
ισότητα στην οικογένεια και υποθάλπει τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών από τους κακοποιητές 
συζύγους/γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Αλεξανδρα ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY KATA TA 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA 
KAΛOKAIPI, XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA.ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH EΠAΦH 
TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. 
OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME 
AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN ΓONIKH MEPIMNA. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Μάρκος Κουτελάκης Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. Κακή άσκηση 
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της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | iakovos Νομοθετείστε ξεκάθαρα με σαφείς όρους που δεν επιδέχονται δεύτερες και 
τρίτες ερμηνείες, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν παραθυράκια ώστε να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, 
νομοθετείστε χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, χωρίς να παίζετε με τις λέξεις ώστε να εξυπηρετηθούν τα 
συντεχνιακά συμφέροντα…νομοθετείστε έτσι ώστε να διασφαλίσετε το μεγάλωμα του παιδιού σε ένα υγιές μη 
τοξικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό.Η ηρεμία του παιδιού και το μεγάλωμα 
του σε ένα ασφαλές περιβάλλον με συμμετοχή και των δύο γονέων. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το μέλημα 
του νομοθέτη. Αυτό και μόνο αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και το επιθυμητό όσων ενδιαφέρονται 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ. Τίποτα λιγότερο…τίποτα 
περισσότερο…!ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣΝα προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑΚαι το άρθρο διατυπώνεται όπως παρακάτωΣυνέπειες κακής άσκησηςΑν 
ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του 
προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑΤο δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, 
δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, 
και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς 
διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του 
δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την 
επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα 
αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | Δήμητρα Ντούρα  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
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διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:17 | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΚΟΛΙΡΗΣ Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα1 Απριλίου 2021, 20:50 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑΕίμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙο!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | ΚΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
   
1 Απριλίου 2021, 20:25 | Ηράκλεια Παπαϊωάννου  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | Αθηνα Σακελλαρη Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ 
 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ Στην περίπτωση της καταχρηστικής άσκησης της μέριμνας, θα πρέπει επίσης 
να προστεθούν:– οι ψευδείς ισχυρισμοί και κατηγορίες εναντίον του έτερου γονέα σε δικαστικές διαφορές 
αναφορικά με θέματα που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, καθώς και – η αναίτια παράλειψη ενημέρωσης 
του έτερου γονέα για θέματα που αφορούν το τέκνο. Και τα δύο αποτελούν βασικούς μηχανισμούς 
εργαλειοποίησης των παιδιών και συνηθέστατες πρακτικές στα οικογενειακά δικαστήρια και οικογενειακές 
διαφορές καθώς και παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών στην κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς 
τους. Το έχει δείξει τόσο η διεθνής επιστημονική έρευνα όσο προσφάτως και η ελληνική.1 Απριλίου 2021, 20:28 | 
ΓΙΩΡΓΟΣ Τ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού 
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Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε 
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης 
του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα1 Απριλίου 2021, 20:41 | Μαριλένα ΧασάπηΆρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως 
εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα 
ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | Νικόλας Παντελιδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
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έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1Απριλίου 2021, 20:57 | Χρήστος Σαμαρινας Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | Μαρινα Μ Άρθρο 14 . – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
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τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας .β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς .γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 
δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | Μαρία Κέππα  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:56 | Ζιάτα Πολυξένη Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά 
καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεϊκή 
αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται 
ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 
Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςΠΡΟΤΑΣΗ . το 
άρθρο 1532 τίθεται ως εξής . Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης γενετήσιας ζωής» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:01 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στο άρθρο 14, ιδιαίτερα το εδάφιο 
β) η αναφορά στην «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης με τον άλλο γονιό …» μοιάζει αρκετά ασαφής και 
γενικόλογη. Οι περιπτώσεις «γονικής αποξένωσης», όπως γνωρίζουμε από την κλινική πράξη είναι πολύ σύνθετες 
κι ανθεκτικές καταστάσεις όπου στην διαμόρφωσή τους συντελούν πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες (ακόμη 
και τυχόν ψυχοπαθολογία του ίδιου του παιδιού). Το να αποτελεί μια τέτοια συνθήκη λόγο αφαίρεσης της 
επιμέλειας ή ακόμη και της γονικής μέριμνας από τον γονιό τον οποίο το παιδί εμπιστεύεται κι νοιώθει ασφαλές 
(ακόμη κι αν αυτό συμβαίνει λόγω σοβαρού επηρεασμού) θα είναι μια τραυματική εξέλιξη για το παιδί. Τέτοιες 
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καταστάσεις πρέπει να διερευνώνται πολύ προσεκτικά από ειδικούς ψυχικής υγείας και να αντιμετωπίζονται με 
συστηματική και κατάλληλη παρέμβαση και προς το παιδί αλλά και προς τους δύο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και απο τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρεπει να θεωρειται το σπίτι και των δύο γονεων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια.Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλα και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ1 Απριλίου 2021, 20:47 | Μαριανθη Μ.Άρθρο 14 . – Συνέπειες κακής 
άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας.β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς.γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Μαρία Κάλφα  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | ΒΑΣΙΛΗΣ. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:51 | Μανωλια Σ.– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του 
άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
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επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!1 Απριλίου 2021, 20:26 | Αλεξανδρα Μ.Άρθρο 14. – Συνέπειες 
κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας.β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς.γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | Ευτυχια Σαμπανη Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | Βασιλικη Μ. – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του 
άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας. β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς.γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 
δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
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ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Ευαγγελία Ντούρα – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 20:10 | Ζωή Α  Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε.«Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» .Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»!Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο.Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
 
1 Απριλίου 2021, 20:14 | Σταματινα Μ.– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του 
άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας. β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς .γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 
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ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Ζαβιτσάνου Κ. Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά 
καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεϊκή 
αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται 
ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών 
πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςΠΡΟΤΑΣΗ 
το άρθρο 1532 τίθεται ως εξής .Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης γενετήσιας ζωής». 
 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | ΚΩΣΤΑΣ  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:23 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με 
μένα και την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. 
Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν 
είναι δίκαιο. Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά 
του μπαμπά. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!  
 
1 Απριλίου 2021, 19:59 | ΖΩΗ Λ. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 
του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 19:35 | Γιαννης Μ.  Άρθρο 14 . – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας .β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς .γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:24 | Γεωργία-Ειρήνη Κ. Ο Νόμος και το άρθρο για να μπορεί να έχει αξία, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται άμεσα ο 1532ΑΚ, πριν την ακρόαση των Ποινικών και να συμπεριληφθεί ο όρος γονική αποξένωση, 
όπως και να αποτελεί λόγος αφαίρεσης της γονικής μέριμνας, οι ψευδείς ισχυρισμοί και οι ανυπόστατες 
κατηγορίες ! άμεση προστασία των παιδιών από τα ψέματα και τις συμπεριφορές του καταχρηστικού 
συμφέροντος ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | Σοφία Τζήκα Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:37 | ΓΙΩΡΓΟΣ  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. 
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Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | ΕΛΕΝΗ Λ. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:26 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 



4066 
 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:33 | Χαντι Σαντουντ Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ . Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:50 | Στεφανία Ζαχαριά Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και την 
βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα της 
δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Τα 
παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:39 | ΚΩΣΤΑΣ Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:24 | Στέλλα Σ. Θα επιβάλλεται για να έχει ισχύ ο Νόμος, την άμεση εφαρμογή του 1532ΑΚ 
και προσθήκη του όρου γονική αποξένωση, όπου περιγράφει και ορίζει την ουσία της καταχρηστικής 
συμπεριφοράς και προσθήκη των ψευδών ισχυρισμών-κατηγοριών με τις ψευδείς μηνύσεις, να αποτελούν έναν 
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ακόμα λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας! Να απονεμηθεί η γονική μέριμνα και να εφαρμοστεί άμεσα ο 1532 
πριν την εκδίκαση των Ποινικών υποθέσεων που χρονοτριβούν και αναβάλλονται διαρκώς ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | ΑΜΑΛΙΑ Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:55 | Ελένη – Κωνσταντίνα Μ. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | Ισίδωρος Βουτσίνος Το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να αλλάξει ως εξής:Κακή άσκηση 
της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
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τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 19:56 | ΗΛΙΑΣ Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 
του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:31 | Λωρανς Βουτσίνου Το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να αλλάξει ως εξής:Κακή άσκηση 
της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | Ευάγγελος Γασπαρινάτος Το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να αλλάξει ως εξής:Κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονεών ή της δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:56 | Νικόλαος Σάββαρης Το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να αλλάξει ως εξής:Κακή άσκηση 
της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
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οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 19:02 | Μαυροκορδατου  Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα  
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Μαρία Ζ. Οι παραβιάσεις να εφαρμόζονται άμεσα και άμεσα να επεμβαίνει η 
Δικαιοσύνη με τον νέο Νόμο!Σε περίπτωση αυτών των καταχρηστικών συμπεριφορών να αφαιρείται η γονική 
μέριμνα ! Το 1532ΑΚ να λειτουργεί άμεσα πριν τα Ποινικά Δικαστήρια ! Να προστεθεί ο όρος γονική αποξένωση 
και να ενταχθεί επιπλέον ένα ακόμα κριτήριο, αυτό των ψευδών ισχυρισμών και ψευδών κατηγοριών εις βάρος 
του άλλου γονέα. Προστατεύστε άμεσα τα παιδιά και τα δικαιώματα τους ! Είναι καλό για την Κοινωνία μας ! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Μαυριδου Α. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα1 Απριλίου 2021, 19:47 | Μαυριδης δΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
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1 Απριλίου 2021, 19:37 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Ματσικας γ  Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:39 | Μ.σταλας θ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 19:52 | Μασσαλης α Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 19:08 | Μαυροπουλου κ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα   
 
1 Απριλίου 2021, 19:03 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΥΚΗ  1. Μετά την απαρίθμηση λόγων (που θα συνιστούσαν ενδεχομένως 
βάση για αλλαγή του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια και όχι προφανώς βάση για πλήρη στέρηση της γονικής 
μέριμνας), διαβάζουμε και την μόνη σοβαρή, κατά την άποψή μας, περίπτωση κατά την οποία πρέπει να 
αφαιρείται η γονική μέριμνα και συγκεκριμένα την κακοποίηση, την βία, την προσβολή της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας. Το παράδοξο έγκειται στο ότι στη μία περίπτωση (εκ των απαριθμούμενων που πράγματι θα 
δικαιολογούσε αυτή την «βαρύτατη για τον γονέα ποινή», το νομοσχέδιο θέτει τον κακοποιητικό γονέα στο 
απυρόβλητο, και μάλιστα για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει και την δεκαετία έως να τελεσιδικήσει 
η υπόθεση).2. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου (άρθρο 1532) αφορά στους παππούδες και τις 
γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις οποίες συνδέει με λόγο 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στην πράξη, σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων, που αφορούν την 
επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων, το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που το ανατρέφει.3. 
Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες (άρθρο 1532) που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων», τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια, ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας 
δηλαδή σε πλήρη και ολοκληρωτικό αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα. Πρόκειται εμφανώς για 
παραδοξολογία.Τέλος, στη δε αιτιολογική έκθεση – ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, που συνοδεύει το νομοσχέδιο 
.αναγράφεται ότι η νομοθετική πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα επειδή «Περαιτέρω, απαιτείται η προσαρμογή της 
ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου προβλέπεται από τη 
νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας». (σελ. 3) Στη συνέχεια, ωστόσο, το Υπουργείο παραδέχεται 
ότι δεν ελήφθησαν άλλες πρακτικές από άλλες χώρες της ΕΕ ούτε πρακτικές διεθνών οργανισμών (σελ. 5). Στην δε 
παράθεση στοιχείων νομιμότητας «κεφάλαιο Στ. έκθεση νομιμότητας» έχει σημειωθεί ότι η νομοθετική 
πρωτοβουλία τελεί σε συμμόρφωση με οδηγία και κανονισμό της ΕΕ (σελ. 13 της αιτιολογικής έκθεσης – ανάλυσης 
συνεπειών ρύθμισης). Ωστόσο, το υπουργείο παραλείπει να παραθέσει πληροφορίες για το παράγωγο ενωσιακό 
δίκαιο που επικαλείται (το ευρωπαϊκό Δίκαιο, δηλαδή).Τονίζουμε, ωστόσο, ότι κανένας κανόνας πρωτογενούς 
(εθνικού) ή παράγωγου ενωσιακού δικαίου δεν άπτεται της ρύθμισης θεμάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας 
και ουδεμία οδηγία και κανονισμός της ΕΕ υπάρχει, που να ρυθμίζει ουσιαστικές διατάξεις αστικού δικαίου στο 
πεδίο του οικογενειακού δικαίου στα ζητήματα αυτά. Εν γένει, τα συναφή θέματα παραμένουν στο αποκλειστικό 
πεδίο του εθνικού δικαίου και η ΕΕ νομοθετεί μόνο διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων και ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ελευθεριών του δικαίου της ΕΕ από τους Ευρωπαίους πολίτες 
και τα μέλη των οικογενειών τους. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:00 | Αλεξάνδρα Κα. Κάκιστη άσκηση γονικής μέριμνας οι παραβιάσεις αποφάσεων και 
συμφωνιών ! Επίσης να προστεθεί ο όρος γονική αποξένωση και να προστεθεί και οι ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί όπου είναι λόγος για να εφαρμόζεται άμεσα το 1532ΑΚ. Τέρμα στην κακή και συμφεροντολογική 
συμπεριφορά εις βάρος των παιδιών ! Ο Νόμος να τηρεί και τηρείται ! άμεσα να εφαρμόζονται οι αποφάσεις ! 
Προστατεύστε τις νέες γενιές ! 
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1 Απριλίου 2021, 19:58 | Μαρία Γιαννακοπούλου Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:29 | Μελτινος σ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Μελιγκοτσιδης π Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:13 | Αντώνιος Βασιλόπουλος Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν 
ψευδείς κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν. Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | Μειντης κ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
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δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:18 | Μαρίνα Κατσουφίδου Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Γιώτα Σαραντακη Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:15 | Αντωνία Θεοδωρίδου Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 19:45 | Γεώργιος Μούλκας Προτεινόμενη αλλαγήΆρθρο 14 – Συνεπ́ειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του ΑΚ αντικαθίσταται ως εξης́:«’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής 
άσκησης .Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτους́,3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακη ́
άσκηση και η υπαιτ́ια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιουχ́ο γονέα,5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες, καταγγελίες και ισχυρισμοί σε βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | Βασιλειος Βασιλείου ΆΡΘΡΟ 5.Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6.Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα.Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ.Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8.Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής:Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…)3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση:α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα.Άρθρο 9.Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13.Δικαίωμα 
επικοινωνίας.Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520.Προσωπική επικοινωνία.Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο 
εδάφιο.περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο 
χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος 
ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας.( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται 
ως εξής : )Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
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14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως:….7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:46 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | Γιάννης  .ΆΡΘΡΟ 5.Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει 
επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής 
ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το συμφερον 
του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1513 ΑΚ.Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8.Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση:α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9.Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13.Δικαίωμα 
επικοινωνίας .Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520 .Προσωπική επικοινωνία .Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
.περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχοςγονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής :Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
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κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: ….. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:34 | Ιωάννης Σαριτσογλου  Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:22 | Θεώδορος Σαχπαζης Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:14 | Γαυριηλ Τσαρας ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις.Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. 
Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν 
γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η 
μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης 
δικαστικών αποφάσεων. ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την 
χώρα μας ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:30 | NA Επισημαίνω ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών 
για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεική αποξένωση. 
Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς 
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και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςΥποστηρίζω το άρθρο 1532 να τίθεται ως εξήςΠροστίθεται στη β 
παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλευσης γενετήσιας ζωή»1 Απριλίου 
2021, 19:07 | Korina F.Η Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια είναι απόρροια ανδροκεντρικών νομοθεσιών και lobbying. 
Αντίθετα, οι παιδοκεντρικές θέσεις έχουν επιστημονικές βάσεις προερχόμενες από τη νευροβιολογία του 
τραύματος, τα δικαιώματα των ανηλίκων και την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Νομοθεσία η 
οποία ορίζει την Συνεπιμέλεια οριζόντια κι άκαμπτα, που δεν στηρίζει τον Θεσμό του Διαμεσολαβητή και που 
βασίζεται σε υστερίες για «αποξένωση» -οι οποίες έχουν επιστημονικά αποδομηθεί- είναι νομοθεσία 
πυροτέχνημα. Αν ήταν παιδοκεντρική η προτεινόμενη νομοθεσία, η κυβέρνηση θα εστίαζε στη Συναινετική 
Συνεπιμέλεια και την ίδρυση Δικαστηρίων Οικογενειακού Δικαίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | Κωνσταντίνα Κατσουφίδου  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 19:34 | Αννα Βαρουκτσή  - ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής για να έχει 
επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής 
ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία . Το συμφερον 
του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1513 ΑΚ.Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8.Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9.Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 



4078 
 

από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13.Δικαίωμα 
επικοινωνίας . Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520.Προσωπική επικοινωνία.Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής :  Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: ….7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | Παναγιώτης Ιωαννίδης Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:00 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω.Τέλος στο παιδομάζωμα …ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΡΑ.50 – 50εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:48 | ΝΙΚΟΣ Κ. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:10 | Μαρία Γ.Γαλετάκη Άρθρο 14 1532ΑΚ προσθήκη των επιπλέον περιπτώσεων ζ) η άσκηση 
λεκτικής ή και ψυχολογικής βίας η) η πρόκληση γονεϊκής αποξένωσης.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:34 | Αννα  ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN ΔIAMENEI 
ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA 
XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO TEKNO KAI EXEI THN 
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ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIΩMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. 
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ . 
 
1 Απριλίου 2021, 18:02 | Κωστας  ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. 
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ 
 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | Αλεξανδρα ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. 
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ  
 
1 Απριλίου 2021, 18:51 | Αλεξανδρα  Να σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να προκαλείται από τον ίδιο τον γονέα ΛΟΓΩ 
της συμπεριφοράς του/Τους.Αν προκαλεί εκφοβισμο στο παιδί,ψυχική και λεκτική βια ή σωματικη και σεξουαλική 
βία.Εχει γίνει τυράκι στα στόματα των πατέρων και συγγενών τους ενώ δεν κοιτούν τις δικές τους συμπεριφορές.Ο 
σωστός γονέας δεν αποξενωνεται γιατί τα παιδιά νοιώθουν την αγάπη. β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς.Από την άλλη πόσοι δεν δίνουν διατροφες για τα παιδιά τους και λενε ότι τους 
βλέπουν μόνο σαν χρηματοδότες λες και τα παιδιά δεν έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ανάγκες.Οι διατροφες των 200-300 € 
δεν φτάνουν ούτε για πλάκα για τις ανάγκες των παιδιών,ΠΟΛΥ περισσότερο δε να τις χρησιμοποιούν για τις δικές 
τους ανάγκες οι μητέρες.Ας σοβαρευτούμε λοιπόν.Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να γίνουν κάποιες διορθώσεις 
στο ισχύον που είναι το πλέον προοδευτικό.Εχει ολου του είδους τις επιμελειες.Καθε περίπτωση είναι 
διαφορετική και κάθε ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ διαφορετικές ανάγκες.Το προς διαβούλευση καταπατά τα δικαιώματα των 
παιδιών και τα αφήνει απροστάτευτα. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:04 | Κωστας  Να σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να προκαλείται από τον ίδιο τον γονέα ΛΟΓΩ της 
συμπεριφοράς του/Τους.Αν προκαλεί εκφοβισμο στο παιδί,ψυχική και λεκτική βια ή σωματικη και σεξουαλική 
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βία.Εχει γίνει τυράκι στα στόματα των πατέρων και συγγενών τους ενώ δεν κοιτούν τις δικές τους συμπεριφορές.Ο 
σωστός γονέας δεν αποξενωνεται γιατί τα παιδιά νοιώθουν την αγάπη. β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούςΑπό την άλλη πόσοι δεν δίνουν διατροφες για τα παιδιά τους και λενε ότι τους 
βλέπουν μόνο σαν χρηματοδότες λες και τα παιδιά δεν έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ανάγκες.Οι διατροφες των 200-300 € 
δεν φτάνουν ούτε για πλάκα για τις ανάγκες των παιδιών,ΠΟΛΥ περισσότερο δε να τις χρησιμοποιούν για τις δικές 
τους ανάγκες οι μητέρες.Ας σοβαρευτούμε λοιπόν.Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να γίνουν κάποιες διορθώσεις 
στο ισχύον που είναι το πλέον προοδευτικό.Εχει ολου του είδους τις επιμελειες.Καθε περίπτωση είναι 
διαφορετική και κάθε ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ διαφορετικές ανάγκες.Το προς διαβούλευση καταπατά τα δικαιώματα των 
παιδιών και τα αφήνει απροστάτευτα.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:12 | Κωστας . Να σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να προκαλείται από τον ίδιο τον γονέα ΛΟΓΩ της 
συμπεριφοράς του/Τους.Αν προκαλεί εκφοβισμο στο παιδί,ψυχική και λεκτική βια ή σωματικη και σεξουαλική 
βία.Εχει γίνει τυράκι στα στόματα των πατέρων και συγγενών τους ενώ δεν κοιτούν τις δικές τους συμπεριφορές.Ο 
σωστός γονέας δεν αποξενωνεται γιατί τα παιδιά νοιώθουν την αγάπη. β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς.Από την άλλη πόσοι δεν δίνουν διατροφες για τα παιδιά τους και λενε ότι τους 
βλέπουν μόνο σαν χρηματοδότες λες και τα παιδιά δεν έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ανάγκες.Οι διατροφες των 200-300 € 
δεν φτάνουν ούτε για πλάκα για τις ανάγκες των παιδιών,ΠΟΛΥ περισσότερο δε να τις χρησιμοποιούν για τις δικές 
τους ανάγκες οι μητέρες.Ας σοβαρευτούμε λοιπόν.Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να γίνουν κάποιες διορθώσεις 
στο ισχύον που είναι το πλέον προοδευτικό.Εχει ολου του είδους τις επιμελειες.Καθε περίπτωση είναι 
διαφορετική και κάθε ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ διαφορετικές ανάγκες.Το προς διαβούλευση καταπατά τα δικαιώματα των 
παιδιών και τα αφήνει απροστάτευτα. 
 
 1 Απριλίου 2021, 18:32 | ΕΛΕΝΑ  Εξαιρετική καινοτομία του νομοσχεδίου η πρόβλεψη ενδεικτικών περιστάσεων 
κακής άσκησης της γονικής μέριμνας.Στην περιπτωσιολογία της καταχρηστικής άσκησης της μέριμνας, θα πρέπει 
να προστεθούν οι ψευδείς ισχυρισμοί και κατηγορίες εναντίον του έτερου γονέα σε δικαστικές διαφορές 
αναφορικά με θέματα που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, καθώς και η αναίτια παράλειψη ενημέρωσης 
του έτερου γονέα για θέματα που αφορούν το τέκνο. Και τα δύο αποτελούν βασικούς μηχανισμούς 
εργαλειοποίησης των παιδιών και συνηθέστατες πρακτικές στα οικογενειακά δικαστήρια και οικογενειακές 
διαφορές καθώς και παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών στην κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς 
τους. Το έχει δείξει τόσο η διεθνής επιστημονική έρευνα όσο και, προσφάτως, η ελληνική.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:22 | Αννα  Να σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να προκαλείται από τον ίδιο τον γονέα ΛΟΓΩ της 
συμπεριφοράς του/Τους.Αν προκαλεί εκφοβισμο στο παιδί,ψυχική και λεκτική βια ή σωματικη και σεξουαλική 
βία.Εχει γίνει τυράκι στα στόματα των πατέρων και συγγενών τους ενώ δεν κοιτούν τις δικές τους συμπεριφορές.Ο 
σωστός γονέας δεν αποξενωνεται γιατί τα παιδιά νοιώθουν την αγάπη. β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς Από την άλλη πόσοι δεν δίνουν διατροφες για τα παιδιά τους και λενε ότι τους 
βλέπουν μόνο σαν χρηματοδότες λες και τα παιδιά δεν έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ανάγκες.Οι διατροφες των 200-300 € 
δεν φτάνουν ούτε για πλάκα για τις ανάγκες των παιδιών,ΠΟΛΥ περισσότερο δε να τις χρησιμοποιούν για τις δικές 
τους ανάγκες οι μητέρες.Ας σοβαρευτούμε λοιπόν.Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να γίνουν κάποιες διορθώσεις 
στο ισχύον που είναι το πλέον προοδευτικό.Εχει ολου του είδους τις επιμελειες.Καθε περίπτωση είναι 
διαφορετική και κάθε ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ διαφορετικές ανάγκες.Το προς διαβούλευση καταπατά τα δικαιώματα των 
παιδιών και τα αφήνει απροστάτευτα. 
  
1 Απριλίου 2021, 18:00 | Αλεξανδρα Να σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να προκαλείται από τον ίδιο τον γονέα ΛΟΓΩ 
της συμπεριφοράς του/Τους.Αν προκαλεί εκφοβισμο στο παιδί,ψυχική και λεκτική βια ή σωματικη και σεξουαλική 
βία.Εχει γίνει τυράκι στα στόματα των πατέρων και συγγενών τους ενώ δεν κοιτούν τις δικές τους συμπεριφορές.Ο 
σωστός γονέας δεν αποξενωνεται γιατί τα παιδιά νοιώθουν την αγάπη. β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
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σχέσεων του τέκνου με αυτούς Από την άλλη πόσοι δεν δίνουν διατροφες για τα παιδιά τους και λενε ότι τους 
βλέπουν μόνο σαν χρηματοδότες λες και τα παιδιά δεν έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ανάγκες.Οι διατροφες των 200-300 € 
δεν φτάνουν ούτε για πλάκα για τις ανάγκες των παιδιών,ΠΟΛΥ περισσότερο δε να τις χρησιμοποιούν για τις δικές 
τους ανάγκες οι μητέρες.Ας σοβαρευτούμε λοιπόν.Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να γίνουν κάποιες διορθώσεις 
στο ισχύον που είναι το πλέον προοδευτικό.Εχει ολου του είδους τις επιμελειες.Καθε περίπτωση είναι 
διαφορετική και κάθε ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ διαφορετικές ανάγκες.Το προς διαβούλευση καταπατά τα δικαιώματα των 
παιδιών και τα αφήνει απροστάτευτα. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:33 | Χαραλαμπος Βαλοδήμος Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν 
ψευδείς κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
1 Απριλίου 2021, 18:34 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 
9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:24 | M.Π. Σε ότι αφορά το θέμα των ανιόντων,εμένα η πεθερά μου έχει καταδικαστεί για 
επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος εμου και του παιδιού μου στην προσπάθειά της να με χτυπήσει με 
έσπρωξε απο τη σκαλα,έχοντας αγκαλιά και το παιδί μου!Τι θα γίνεται με τους ανιόντες που είναι επικίνδυνοι για 
εμάς και τα παιδιά μας;θα έχουν δικαιώματα χύμα στο κύμα;Πρέπει να υπαρχει και μια παραμετρος για 
εκείνους.Πώς θα προστατέψουμε τα παιδιά μας απο τους επικίνδυνους ανιοντες. 
Το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ είναι άκρως επικίνδυνο! 
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1 Απριλίου 2021, 18:03 | Χαρης Μπαμπης  Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ … 50 – 50 
 
1 Απριλίου 2021, 18:11 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 18:51 | Χρυσάνθη Ηλία Να προστεθεί ακόμα:7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί 
εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 18:18 | Όχι  ΟΧΙ ΣΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!!!Απόσυρση τώρα 
 
1 Απριλίου 2021, 18:13 | Ιωάννης Βαζούρας  Άρθρο 14Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα με 
σκοπό να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν 
σε αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα) 
 
1 Απριλίου 2021, 18:56 | Γεώργιος Συριώδης  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Η συνεχής κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας πρέπει να τιμωρείται με αφαίρεσης αυτής, από τον γονέα που την ασκεί.Η παρ. 2 του άρθρου 
1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,ζ. Η κατάχρηση της διατροφής από 
τον γονέα που την λαμβάνει για προσωπικούς σκοπούς που δεν αναφέρονται στη δικαστική απόφαση καθώς και 
η συστηματική μη-πληρωμή δραστηριοτήτων και εξόδων των παιδιών,η. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,ι. Οι αβάσιμες, ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 18:01 | Α.Δ. Με την εισαγωγή συγκεκριμένων τεκμηρίων κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, 
δημιουργείται πλαίσιο επέκτασης της φτωχοποίησης των χωρισμένων γυναικών και των παιδιών τους. Τα διπλά 
«μέτρα και σταθμά» έχουν έμφυλο πρόσημο. Συγκεκριμένα, το άρθρο, αναφερόμενο σε «αδικαιολόγητη» μη 
καταβολή της διατροφής, υπαινίσσεται ότι υπάρχει δικαιολογημένη μη καταβολή. Δεν λέει όμως πώς η μητέρα 
θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την επιβίωση της ίδιας και των παιδιών της σε κάθε περίπτωση 
«δικαιολογημένης» μη καταβολής διατροφής!Επίσης, ενώ εισάγει μια σειρά από κριτήρια/τεκμήρια για την 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας (ένα ακραίο μέτρο από μόνο του) από κάποιον γονέα, δίνει συγχρόνως, 
αυθαίρετα, τον ορισμό του τι συνιστά «κακή άσκηση», όπως υπαίτια παρακώλυση της επικοινωνίας, διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του παιδιού με τον άλλο γονέα, αδικαιολόγητη μη καταβολή της οφειλόμενης 
διατροφής και αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για κακοποίηση. Αποδίδει ίδια βαρύτητα σε εγκλήματα και σε 
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δευτερεύουσας σημασίας παραβάσεις. Καθιερώνει ελαστικότητα σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης 
διατροφής αλλά απόλυτη αυστηρότητα σε περίπτωση μη τήρησης των αποφάσεων επικοινωνίας με τον γονέα με 
τον οποίο δεν διαμένει το παιδί.Την ίδια στιγμή, δίνει άσυλο στον κακοποιητικό γονέα για διάστημα δεκαετίας 
(μέχρι να αποδειχθεί η κακοποιητική του συμπεριφορά στον Άρειο Πάγο) και αφήνει απροστάτευτο το τέκνο σε 
περίπτωση κακοποίησής του, εξαναγκάζοντάς το σε μακρόχρονη συνύπαρξη με τον κακοποιητικό γονέα. 
Παράλληλα, μπορεί να του αφαιρέσει την προστασία από τον γονέα-φροντιστή του, αν κριθεί ότι ο τελευταίος 
παραβιάζει τους κανόνες επικοινωνίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 18:08 | Anna Pap. ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΟΧΙ ΣΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!!!  
 
1 Απριλίου 2021, 18:15 | Γιώργος Παρασκευόπουλος Οι αβάσιμες, ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί του ενός 
γονέα για τον άλλο αλλά και τους συγγενείς του δεύτερου κατά το παρελθόν ή/ ακόμα και σήμερα να αποτελούν 
λόγο αφαίρεσης της άσκησης γονικής μέριμνας 
 
1 Απριλίου 2021, 18:57 | Σταθόπουλος Διονύσιος Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει 
υπάρξει σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν 
προκαλέσει ήδη γονεϊκή αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους 
πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Επίσης η τακτική των 
ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςΠΡΟΤΑΣΗτο άρθρο 1532 τίθεται ως 
εξής Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
γενετήσιας ζωής» 
 
1 Απριλίου 2021, 18:39 | Σταθόπουλος Διονύσιος Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει 
υπάρξει σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν 
προκαλέσει ήδη γονεϊκή αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους 
πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Επίσης η τακτική των 
ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςΠΡΟΤΑΣΗ . το άρθρο 1532 τίθεται ως 
εξής.Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
γενετήσιας ζωής» 
 
1 Απριλίου 2021, 18:07 | Δήμητρα Ζ.. Επειδή πρέπει να πάψουν επιτέλους τα εγκλήματα κατά αθώων ψυχών: 
ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ = ΑΜΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:51 | Ιωάννης Βαλαντάσης Άρθρο 14Είναι απαράδεκτη η πάγια τακτική ψευδών κατηγοριών 
να προστεθεί προς όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρακάτω: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:15 | Γιάννης Χειμωνάκος Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
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οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:32 | Κωνσταντίνος Καρακώστας Η περιπτωσιολογία του α. 1532 ΑΚ κινείται στην πολύ σωστή 
κατεύθυνση των φραγμών και κυρώσεων σε περίπτωση καταχρηστικών συμπεριφορών, ιδιαιτέρως επιβλαβών για 
το παιδί. Αυτό επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο με την κύρωση επί της άσκησης της γονικής μέριμνας.  
Επιβάλλεται να προστεθεί και μία 7η περίπτωση που αφορά τις ΑΒΑΣΙΜΕΣ / ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. Οι ψευδείς κατηγορίες, είναι σήμερα ένα «όπλο» στην φαρέτρα των 
αποξενωτών γονέων. Ιδιαίτερα απαξιωτικές κατηγορίες πέραν του στίγματος που αφήνουν στον καταγγελλόμενο, 
τον αποστερούν οριστικά από το τέκνο. Επιστράτευση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την αφαίρεση της επιμέλειας 
από τον άλλο γονέα, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα καταχρηστικής συμπεριφοράς και κακής άσκησης της 
γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:02 | Όλγα Πολυχρονοπούλου Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:53 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:45 | Παύλος Ασλανίδης Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: … 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:53 | Άννα Γαβγίδη Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 17:10 | Παναγιώτα Βρατσαλη Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:21 | Στέλλα Βουτουφιανάκη Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:35 | Μάρκος Βουλγαρέλλης Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | Αγγελική Βονάτσου Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
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διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:55 | Θάνος Βογιατζής Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:19 | Ευαγγελία – Άννα Βλάχου  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:12 | Θεόδωρος Βλάχος Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:15 | Χαράλαμπος Βλαχάκης Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
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διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:27 | Ανδρέας Βλαντής . Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:19 | Χριστίνα. Και σε αυτήν την διάταξη ο νόμος προσπαθεί να εξειδικεύσει την αόριστη 
νομική έννοια της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Πέρα από το ερμηνευτικό πρόβλημα που παρουσιάζει η 
διάταξη και την ευθεία αντίθεση στην οποία έρχεται με την διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ, –η οποία απαιτεί για 
τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος επικοινωνίας για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας 
κ.α. αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ενώ η παρούσα διάταξη αρκείται σε απλές αιτιάσεις για την αφαίρεση 
της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας–, παρουσιάζει και πρόβλημα απόδειξης και σχηματισμού δικανικής κρίσης 
του δικαστηρίου, αναφορικά με την διαπίστωση της διατάραξης της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον 
άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς 
και κυρίως αναφορικά με το πώς αυτή η διατάραξη θα διαπιστώνεται ότι οφείλεται στον άλλο γονέα. Με την 
κατάθεση μαρτύρων στην καλύτερη περίπτωση επηρεασμένων από την αντιδικία των γονέων και στην χειρότερη 
καθοδηγούμενων ή με ψυχοκοινωνική έκθεση ενός αρμοδίου φορέα; Και αν αποδεικτικά οι μάρτυρες είναι 
αρκετοί για τον σκοπό αυτόν γιατί δεν προβλέπεται στον νόμο αναφορά για την αξιοπιστία τους, ενώ υπάρχει 
αναφορά για την μη επιρροή του τέκνου από τον έναν γονέα κατά την έκφραση της άποψής του; Παρομοίως πώς 
θα αποδεικνύεται η μη υπαιτιότητα στην μη συμμόρφωση με αποφάσεις επικοινωνίας από τον έχοντα την 
επιμέλεια γονέα, όταν για τον ισχυρισμό ότι διαπράττονται ή διαπράχθηκαν τα μνημονευόμενα στο νόμο ποινικά 
αδικήματα από τον γονέα που ασκεί την επικοινωνία θα χρειάζεται αμετάκλητη ποινική απόφαση, και κάθε άλλη 
παράβαση δικαιώματος επικοινωνίας θα θεωρείται εξ αντιδιαστολής υπαίτια και άρα ικανή να οδηγήσει στην 
αφαίρεση της επιμέλειας ή και της γονικής μέριμνας;Από την επισκόπηση των προτεινόμενων άρθρων 
παρατηρείται μία δυσπιστία στην μέχρι και σήμερα κρίση του δικαστή, μία αμφισβήτηση στις καλές προθέσεις 
του γονέα που ασκεί την επιμέλεια και μία υπερβάλλουσα πίστη στην αλήθεια των ισχυρισμών του γονέα που 
είναι φορέας του δικαιώματος επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτόν το νομοσχέδιο παραβιάζει θεμελιώδεις 
συνταγματικές, ουσιαστικές και δικονομικές αρχές και ιδίως την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου (άρθρο 4 
Συντάγματος) ενώ επιρρίπτει υπερβολικά βάρη απόδειξης στο ένα μέρος-γονέα που ασκεί την επιμέλεια έναντι 
του άλλου μέρους – γονέα που ασκεί την επικοινωνία, τον οποίο αντιθέτως διευκολύνει με τεκμήρια και παράθεση 
ειδικών προϋποθέσεων. Δεν είναι υπερβολικό να προβλέψουμε ότι υπό το καθεστώς του νέου νομοσχεδίου το 
ισχυρό οικονομικά μέρος θα ασκεί αλλεπάλληλα ένδικα βοηθήματα κατά του άλλου (με οποιαδήποτε αφορμή), 
σκοπεύοντας στην εξόντωσή του.Επιπλέον, στο συγκεκριμένο άρθρο παραλείπεται η έστω στοιχειώδης αναφορά 
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σε σοβαρές περιστάσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, όπως είναι η έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, η 
παραμέληση της φροντίδας της υγείας του κ.λπ. ενώ αντίθετα εξειδικεύεται ως επαρκής λόγος της πλήρους 
αποβολής του ενός γονέα από τη ζωή του τέκνου, το να μην καταβληθεί διατροφή για αυτό!Η ακατανόητη 
απαίτηση ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, για αδικήματα που θίγουν τη γενετήσια 
ελευθερία και αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εκθέτει τα τέκνα σε προφανή κίνδυνο, καθόσον για μια 
αμετάκλητη καταδίκη ως γνωστόν απαιτούνται περί τα 8 έτη, χρόνος μέσα στον οποίο είναι πιθανόν τα τέκνα να 
διατρέξουν εκ νέου κίνδυνο κακοποίησης από τον γονέα-δράστη αυτών των αδικημάτων!! Άμεση απόσυρση 
νομοσχεδίου! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:30 | Γεώργιος Αποστολιδης  ΆΡΘΡΟ 5.Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6.Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία.Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7.Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ.Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8.Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής:Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…)3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα.Άρθρο 9.Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13.Δικαίωμα 
επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520.Προσωπική επικοινωνία.Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο 
εδάφιο.περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο 
χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος 
ή μεγαλύτεροςχρόνος επικοινωνίας.( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται 
ως εξής : Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως:…7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:37 | ΣΠΥΡΟΣ  ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
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ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ:1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ:Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ 
ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ 
 
1 Απριλίου 2021, 17:03 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους.Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο.Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:39 | Λάζαρος Κούσκος Με βάση τα στατιστικά των τελευταίων τεσσάρων ετών στην Ελλάδα, 
όπως έχουν δημοσιευθεί σε πολλά website, οι κατηγορίες των γυναικών κατά των αντρών μετά τον χωρισμό έχουν 
αυξηθεί στο 70% στα συγκρουσιακά διαζύγια. Το 90% από τις κατηγορίες αυτές έχουν τελεσιδικήσει ως ψευδής, 
παρ’ όλα αυτά, αυτός που ψεύδεται συνεχίζει να έχει την επιμέλεια των χωρισμένων παιδιών. Δεν είναι δύσκολο 
να καταλάβει κάποιος σε τι κλίμα θα μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά και τι γνώμη θα τους χειραγωγηθεί από τον 
γονέα που ασκεί την επιμέλεια. Αν αυτό δεν είναι κακή άσκηση επιμέλειας τότε είμαστε άξιοι για την μοίρα των 
παιδιών αυτών. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:03 | ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  Σύμφωνα με το άρθρο 5 , «Στο συμφέρον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.» Το συμφέρον του παιδιού δεν είναι ένα 
και ενιαίο, δεν είναι το ίδιο για κάθε παιδί, δεν είναι κάτι που μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ο εκάστοτε 
νομοθέτης. Είναι μία αόριστη νομική έννοια που έως σήμερα εξειδικευόταν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της ζωής κάθε ενός παιδιού ξεχωριστά. Η «ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και τη φροντίδα» δεν εξυπηρετεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι να 
μεγαλώνει σε ένα υγιές περιβάλλον αγάπης, φροντίδας και σεβασμού των δικαιωμάτων του και όχι να έρχεται σε 
επαφή, και με τις ευλογίες του νόμου(!), με έναν γονέα βίαιο και κακοποιητικό. Η ενδοοικογενειακή βία, τα 
σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων στο οικογενειακό πλαίσιο, πράξεις και συμπεριφορές που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού και θα έπρεπε να τίθενται στο επίκεντρο της συζήτησης αποσιωπώνται 
πλήρως. Για τους συντάκτες του σχεδίου νόμου, εντελώς αυθαίρετα και αντι-επιστημονικά, η φροντίδα και η 
ανατροφή του παιδιού συνδέεται με τα δικαιώματα και τις σχέσεις μεταξύ των πρώην συζύγων και όχι με τη στάση 
των γονέων απέναντι στα παιδιά τους.Στο σχέδιο νόμου η φωνή του παιδιού υποβαθμίζεται, αντιμετωπίζεται με 
αδικαιολόγητη καχυποψία, κόντρα σε όλα τα διεθνή κείμενα και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Στην 
4η παράγραφο του ίδιου άρθρου: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται 
η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του, εφόσον η γνώμη του 
τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής.». Σε πλήρη αντίθεση με το 
άρθρο 12 της Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με την οποία «θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο 
παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά(…).» χωρίς να 
τίθεται από τη Σύμβαση καμία άλλη προϋπόθεση. Με την προσθήκη αυτή του σχεδίου νόμου, εισάγεται μια 
επιφύλαξη στη φωνή του παιδιού η οποία δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά νομοθετική αναγνώριση των 
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μισογυνικών επιχειρημάτων που θέλουν τις γυναίκες αδίστακτες και έτοιμες να χρησιμοποιήσουν μέχρι και τα 
παιδιά τους για να βλάψουν τους πρώην συζύγους τους με δήθεν ψευδείς καταγγελίες. Τα παιδιά έχουν φωνή και 
λόγο για τη ζωή τους!#ΑμετάκληταΟΧΙ στο νομοσχέδιο που μετατρέπει τα παιδιά σε παρακολούθημα! 
Εξατομικευμένη κρίση για το συμφέρον του κάθε παιδιού! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:16 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια…!!! 

Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας. Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν 
ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον 
άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ! 
 
1 Απριλίου 2021, 17:47 | Βασίλης Αντωνογιωργακης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 . Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.  Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8. Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής:Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9.Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως:  …7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 17:03 | Αρβανιτίδης Χάρης Πρέπει να δοθούν ίσες ευκαιρίες και στους 2 γονείς στην επικοινωνία 
με τα παιδιά τους. Όσο πιο δυνατόν συχνότερη επικοινωνία παιδιών και πατέρα. Αν δεν μπορεί να θεσπιστεί το 
50%-50%, τουλάχιστον όσο μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:42 | Κυριάκος Α  Συνέπειες κακης́ άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 17:23 | ΚΩΣΤΑΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα από τα 
δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως τις 
οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να την 
πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την διατροφή 
κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε απόσταση 2 
χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου δουλεύει από τις 
7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από τις 8 μέρες που 
το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , πόσο χρόνο 
“πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;Νομίζω δεν χρειάζεται απάντησh! Ισότητα έχουμε στην 
Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι επiστημονικές έρευνες 
, το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς και εναλλασσόμενη 
κατοικία. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:50 | Ευάγγελος Παπαδόπουλος Να αφαιρείται η επιμέλεια και να ελέγχονται τακτικά από 
ψυχίατρο μητέρες που έχουν συστηματικά εκμετάλλευτει τις αδυναμίες του συστήματος προκειμένου να 
αποξενωσουν τα παιδιά από τους μπαμπαδες παππούδες και συγγενεις 
 
1 Απριλίου 2021, 17:52 | Μητέρα Έως τώρα οι δικαστικές αποφάσεις που έδιναν την επιμέλεια στην μητέρα ήταν 
προϊόν εκβιασμού των δικαστών?Όχι βέβαια.Γνωρίζουμε όλοι την ανεπάρκεια των αντρών και τη ζήσαμε και εντός 
γάμου.Σε μια πατριαρχικά δομημένη κοινωνία αν μη τι άλλο αναγνωριζόταν η υπεροχή της μητέρας. Και βόλευε 
και τους πατεράδες που εξαφανιζοντουσαν και εμφανιζόντουσαν οπότε εκείνοι θέλανε.Τώρα ξαφνικά 
επικαλούνται ισότητα?Μα είναι η φύση της μητέρας στην οποία προσπαθείτε να αντιπαραβάλλετε μπαμπάδες 
που βρίσκονται σε μόνιμη εφηβεία.Όσοι δεν είναι μια χαρά τα βρίσκουν με τις γυναίκες τους. Δεν γίνονται όμως 
άξιοι μπαμπάδες επειδή τους παραχωρείτε το δικαίωμα. Μακάρι να αρκούσε αυτό.Άρα ποιους θέλετε να 
βοηθήσετε?Τους κακοποιητές πατεράδες. Και με όπλο το αμετάκλητο των αποφάσεων. Εκεί φαίνεται και το 
φαιδρό του πράγματος και αποκαλύπτεται το πραγματικό νομοσχέδιο, δούρειος ίππος των κακοποιητικών. 
 
1 Απριλίου 2021, 17:43 | ismene  To γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από το συμφέρον του 
τέκνου στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της προτεινόμενης 
διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το δικαίωμα των πατεράδων 
στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της αφαιρεθεί η επιμέλεια εάν 
διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο προκαλεί διάρρηξη των 
σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής! Ας μην κρυβόμαστε, ο νομοθέτης θεωρεί 
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υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση». Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα που 
προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- πατέρα, 
ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο βαθμό 
για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη διάταξη); Και 
στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε αυτόν τον 
κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση;Οι μητέρες- θύματα έμφυλης βίας θα 
εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της 
απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. 
Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να 
προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής 
απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας.Αντί να καταργηθούν όμως νόμοι και πρακτικές που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, την 
ενδοοικογενειακή βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα ψηφισθεί Νόμος που υποτιμά τις γυναίκες, καταργεί την 
ισότητα στην οικογένεια και υποθάλπει τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών από τους κακοποιητές 
συζύγους/γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | Παναγιώτα Σ. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:52 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα . ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 

Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:36 | Αποστόλης Ελευθερίου Να γίνει η προσθήκη στο άρθρο το εξής: οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
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1 Απριλίου 2021, 16:35 | Panagiotis D. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Αντώνιος Γαλάτης .ΆΡΘΡΟ 5.Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6.Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων.Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ.Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8.Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9.Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13.Δικαίωμα 
επικοινωνίας .Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία.Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής :Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
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14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: … 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:46 | Ευγενία Κοντογιάννη Άλλο μια κατάπταιστη πράξη και ισχυρή ένδειξη αφαίρεση 
επιμέλειας είναι η ψευδής κατηγορίες για βία κατά του άλλου γονέα. Είναι πλέον μια μόδα που αν δεν την 
σταματήσετε με το νομοσχέδιο αυτό θα καταστρέψει χιλιάδες αθώες ψυχές. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:21 | Νικολετα Κουκούλη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:10 | ΕΥΗ Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του 
άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:56 | Γιώργος Λάμπρου– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
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διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Σωτηριος Εξαρχος Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:23 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 16:54 | Μαρία Κ. μητέρα Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1532 Α.Κ.πρέπει να τροποποιηθεί ως εξείς:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμναςβ. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούςγ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. –Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να φροντίζονται και από τους δυο γονείς τους ισότιμα και 
ισόχρονα.1 Απριλίου 2021, 16:46 | Σοφία ΔΑν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 



4097 
 

συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
1 Απριλίου 2021, 16:29 | Γεωργια Ελευθεριαδου Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Παναγιώτης Μητρόπουλος Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | Ιωαννης Κηπουρας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
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αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
  
1 Απριλίου 2021, 16:08 | Ν.Π  Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:38 | Μαρία Καραγεωργίου Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 16:23 | 
Ελευθέριος ΚαραβασίληςΗ παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 16:59 | Αγγελική ΚαπράνηΗ παρ. 2 
του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
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τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:46 | Αθ. Δασκαλάκης Αναφορικά με το τι συνιστά κακή άσκηση γονικής μέριμνας θα πρέπει 
να προστεθεί περίπτωση: 
«η.Οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί κατά του άλλου γονέα.». 
 
1 Απριλίου 2021, 16:33 | Χρήστος Καπίρνας Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:10 | Αλέξανδρος Καπερώνης Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:58 | Μιχαήλ Δωδος Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:46 | Κατερίνα Καπάκη  Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:28 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | Ιωάννης Κάννης Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:18 | Παναγιώτης Κανακάρης  Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:54 | Χρυσαυγή Καμπάνη  Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:23 | Ελισαβετ Καλυβάτση Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Φίλιππος Γαβαλάς  ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 . Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
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εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 . 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9.Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας . Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο. περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής :Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας.Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: ….7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:40 | ΜΗΤΕΡΑ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας είναι και η ψυχική διαταραχή. Μ’ αυτό δε 
βλέπω να ασχολείστε. ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ. Ενας ψυχοπαθής μπορεί 
να διαλύσει τη ζωή του παιδιού σου και τη δική σου. Όταν ειναι και κληρονομικό εκεί να δεις… Για ρωτηστε οσες 
μπλέξανε με ψυχοπαθείς οικογενειακώς (έχοντες την επικοινωνία και ανιόντες τους), τι τραβάνε και δεν μπορούν 
να προστατέψουν τα παιδιά, γιατι δεν προβλέπεται διαδικασία. Ξέρετε τι είναι να πιάνει τον άλλο κρίση και να 
ξεσπάει στο παιδί, το παιδί να μη θέλει να πάει και συ να αναγκάζεσαι να το παρακαλάς να πάει με το ζόρι για να 
μην χάσεις την επιμέλεια και μείνει παντελώς απροστάτευτο;Θέλετε να μπλέξετε και όλο το σόι σε μικρά παιδιά;;; 
Ντροπή σας. Ιδέα δεν έχετε απο κοινωνία. Για βγείτε και λίγο στην κοινωνία… Υπάρχει και ζωη έξω από τα κολέγια 
και τους θώκους.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | Όλγα Δροσιά Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
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ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 16:32 | Χρηστος 
ΚαρακωσταςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | Νικολαος Αναστρασιου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 16:29 | Αναστασια Μαυριδου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | Μάρκος Βουλγαρέλλης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία . Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7. Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ . Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 . 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9 . Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
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του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣΆρθρο 13.Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520 . Προσωπική επικοινωνία . Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας.Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως:  7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:56 | Χασαπόπουλος Αριστοτέλης Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Σιμος Σειτης  Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 16:13 | Δημήτρης ΖάμπραςΆρθρο 14 
– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
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ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 16:10 | Έφη ΜακρήΆρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 16:34 | Αλέξιος ΔούροςΗ παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:21 | Αγγελικη Βονατσου  ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου.Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Άρθρο 6 . Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία . Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του.Άρθρο 7 . Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ . Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων . Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.».Αρθρο 8 . 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚΤο άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9 . Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας.Αρθρο 12Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΓια τη μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το 
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που 
εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής 
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του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13. Δικαίωμα επικοινωνίας . Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 . Προσωπική επικοινωνία . Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας.Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως:  7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Γεωργιος Μπαρακος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:04 | ΜΗΤΕΡΑ Ολο το νομοσχεδιο ενας υμνος στο μισογυνισμο. Μισος για τη μάνα που 
γεννάει τα παιδιά. Η εγκυμοσύνη = ενα ενοίκιο 9 μηνών. Ντροπή σας. Ντρεπομαι που ζω σ’ αυτή τη Χώρα. 
Βλέπουμε και άλλα τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι το μόνο… 
 
1 Απριλίου 2021, 15:56 | Νικος Δοξαστακης Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 



4114 
 

γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:19 | Παναγιώτης Τσακανίκας  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Νικήτας Βαρσαμας Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:52 | Αθανασια Διπλα Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
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οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:07 | Αντώνιος Διαμαντοπουλος Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:34 | Δημήτριος Μελτίνος . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως 
εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα 
ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
 
1 Απριλίου 2021, 15:29 | Ιωάννης Διακογεωργιου Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως 
εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
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γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:59 | ΤΑΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:42 | Σωτήρης Μακεδόνας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
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Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:21 | ΑΝΝΑ ΦΟΥΡΟΥΝΤΣΙΔΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
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καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα 
Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:42 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ν. To γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από το 
συμφέρον του τέκνου στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της 
προτεινόμενης διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το δικαίωμα 
των πατεράδων στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της αφαιρεθεί η 
επιμέλεια εάν διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο προκαλεί 
διάρρηξη των σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής! Ας μην κρυβόμαστε, ο νομοθέτης 
θεωρεί υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση».Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα 
που προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- 
πατέρα, ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο 
βαθμό για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη 
διάταξη); Και στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε 
αυτόν τον κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση;Οι μητέρες- θύματα έμφυλης 
βίας θα εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το 
διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα 
πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας 
θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και 
αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο κατοικίας.Αντί να καταργηθούν όμως νόμοι και 
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πρακτικές που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, την ενδοοικογενειακή βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα 
ψηφισθεί Νόμος που υποτιμά τις γυναίκες, καταργεί την ισότητα στην οικογένεια και υποθάλπει τη βία σε βάρος 
γυναικών και παιδιών από τους κακοποιητές συζύγους/γονείς. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:14 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει 
σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη 
γονεϊκή αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να 
εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 
Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:33 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΕ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 15:22 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
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γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον 
άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα 
Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η 
φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον 
οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:34 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
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πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
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μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:30 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων Άρθρο 14 (ΑΚ 
1532)ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ.Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών 
για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεϊκή αποξένωση. 
Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς 
και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. το άρθρο 1532 τίθεται ως εξής . Προστίθεται στη β 
παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης γενετήσιας ζωής» 
 
1 Απριλίου 2021, 15:22 | ΧΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  Είμαι πατέρας ενός ανήλικου τεκνου 4,5 ετων και αυτη την στιγμή 
ακόμα ,που γράφω το παιδί μου αποξενώνεται συνστηματικά. Η πρόταση μου ειναι στο συγκεκριμένο αρθρο να 
τροποποιηθει ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
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άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
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ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | Κωνσταντίνος Κωσταντακης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ . 
  
1 Απριλίου 2021, 15:38 | ΜΠΑΜΠΑΣ Οι ψευδείς κατηγορίες δεν είναι λόγος αφαίρεσης της επιμέλειας;;Είναι απο 
τα κυριότερα, καθώς αποτελεί μάστιγα! Να ληφθεί στο νομοσχέδιο  
 
1 Απριλίου 2021, 14:04 | ΛΙΟΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:35 | ΛΙΟΦΗ ΣΟΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:34 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
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4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
 
1 Απριλίου 2021, 14:16 | Μαργαρίτα Βαλμά ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:46 | Katerina Leri 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα1 Απριλίου 2021, 14:19 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ ΠΥΡΓΟΥΆρθρο 14 (ΑΚ 
1532).ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών 
για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεϊκή αποξένωση. 
Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς 
και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. το άρθρο 1532 τίθεται ως εξής .Προστίθεται στη β 
παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης γενετήσιας ζωής» 
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1 Απριλίου 2021, 14:00 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 14:53 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μαςΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μαςΚαταργήστε τις επαγγελματίες μανεςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
1 Απριλίου 2021, 14:26 | Μαιρη Στρ. Οι ψευδείς κατηγορίες εις βάρους του άλλου γονέα πρέπει να συνιστούν και 
αυτές κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:31 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
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τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:43 | Δανάη Παπαδοπούλου  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση 
κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, 
οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές 
αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο 
αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του 
νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους 
δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση 
του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα 
ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη «προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για 
το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β΄ του εδ. β΄ της ΑΚ 1532. Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του 
σημ. στ΄ του εδ. β΄ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί 
για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ως 
αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και 
αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης, το Σχέδιο Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από 
την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο 
Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται 
για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, αρκεί πιθανολόγηση. Καταλύει, δε, την 
προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή  κατοικία, 
η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες 
στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», ενώ οδηγεί σε πλήρη 
καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, κατά ανεπίτρεπτη 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τον κοινό νομοθέτη. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον γαλλΑΚ, 
επέρχεται αυτοδικαίως η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για έγκλημα κατά του 
έτερου γονέα, μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τροποποίηση του σημ. στ΄ του 
εδ. β΄ ως εξής: «η άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, όταν αυτή συνοδεύεται από 
δικαστική πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 
 
1 Απριλίου 2021, 13:51 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. Συνέπειες κακής άσκησης.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα να 
αντικατασταθεί ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης …7. Οι ψευδείς και αναπόδεικτες καταγγελίες εις βάρος του άλλου γονέα  
 



4138 
 

1 Απριλίου 2021, 13:47 | Γεώργιος Βαλάσης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:54 | ΚΩΣΤΑΣ Τ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 13:52 | Γεωργία Ατζέμογλου   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:48 | Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας Και το άρθρο 14, ακολουθώντας τη γενικότερη 
φιλοσοφία του Νομοσχεδίου, επιχειρεί να ταυτίσει ακόμα και την κακή άσκηση με τα γονεϊκά δικαιώματα και όχι 
με το συμφέρον του παιδιού, θέλοντας μάλιστα να προδιαγράψει και τις ίδιες τις δικαστικές αποφάσεις, ορίζοντας 
τι συνιστά κακή άσκηση γονικής μέριμνας (παρ. 2): παρά τον τίτλο του άρθρου 1532 Α.Κ. (Συνέπειες κακής 
άσκησης), επιχειρεί να περιορίσει τη δικαστική κρίση ορίζοντας ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας ΜΟΝΟ την 
παραβίαση δικαστικών αποφάσεων ή συμφωνιών των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας (α), την 
επικοινωνία με το παιδί (γ & δ), την μη καταβολή διατροφής αλλά μόνο εάν θεωρηθεί αδικαιολόγητη η άρνηση 
καταβολής της (5) και την διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και την με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς (β). Σημείωση: πρόκειται για 
τον όρο «γονεϊκή αποξένωση» ο οποίος παρότι απαλείφθηκε από το κείμενο προς διαβούλευση παραμένει ως 
έννοια μετονομαζόμενη σε «διάρρηξη των σχέσεων», γεγονός που γίνεται εμφανές και στη σελ. 2 του 
συνοδευτικού εγγράφου «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης.»Εξαιτίας των έντονων αντιδράσεων που προκλήθηκαν 
από Γυναικείες Οργανώσεις και φορείς που στηρίζουν θύματα Ενδοοικογενειακής βίας, στο κείμενο που τέθηκε 
προς διαβούλευση προστέθηκε (ως στ. σημείο) η καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, το οποίο όμως αυτο-
ακυρώνεται από την ίδια την διατύπωσή του, η οποία απαιτεί η καταδίκη να είναι αμετάκλητη: για να καταστεί 
αμετάκλητη μια δικαστική απόφαση στην Ελλάδα απαιτούνται αποφάσεις από όλους τους βαθμούς δικαιοσύνης, 
δηλαδή 3 ή 4 αποφάσεις για τις οποίες απαιτούνται πάνω από τις διπλές εμφανίσεις σε δικαστικές αίθουσες 
εξαιτίας αναβολών/ακυρώσεων και χρονικό διάστημα που υπερβαίνει ακόμα και τα 10 έτη, ανάλογα με την 
γεωγραφική περιφέρεια. (Βλ. και σχόλιο στο Άρθρο 13).ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΕΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΣΤΗ ΣΥΝΤΡΗΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 
ΜΗΤΕΡΕΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ TOY ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.ΕΑΝ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ (ενδεικτικά αναφέρονται μερικές παρακάτω), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ: Η Ελλάδα ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Οικογενειακά Δικαστήρια. Στα 
αστικά δικαστήρια που εκδικάζουν υποθέσεις γονικής επιμέλειας και/ή μέριμνας, πολύ συχνά αγνοείται η 
ενδοοικογενειακή βία κατά παιδιών και/ή μητέρας και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα θύματα δεν έχουν 
προσφύγει στην ποινική δικαιοσύνη και/ή δεν έχουν ποιοτική νομική εκπροσώπηση. Τα γονεϊκά δικαιώματα του 
καταγγελλόμενου ως δράστη ενδοοικογενειακής βίας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ από τη στιγμή της καταγγελίας 
ή, έστω, από τη στιγμή της έκδοσης περιοριστικών όρων (Άρ 18 Ν.3500/2006) ή ασφαλιστικών μέτρων μη 
προσέγγισης των παιδιών και/ή του άλλου γονιού. Αποτελεί ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
όταν κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά που έχουν αποδράσει από την κακοποίηση ή που κρύβονται σε 
προστατευόμενα πλαίσια λόγω ενδοοικογενειακής βίας ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ να έρχονται σε επαφή με τον 
κακοποιητή τους προκειμένου να μην παραβιαστούν τα γονεϊκά δικαιώματα του δράστη ή επειδή κάποιος Νόμος 
«διέταξε» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ διαμεσολάβηση ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνεπιμέλεια.• Η Ελλάδα ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ διακριτό 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στο οποίο να μπορεί να αναφερθεί και να διερευνηθεί κακοποίηση/παραμέληση 
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ή άλλος κίνδυνος για ένα παιδί και καμία διαδικασία υποχρεωτικής αναφοράς: τον ρόλο αυτό αναλαμβάνουν 
κατόπιν εισαγγελικής εντολής διάφορες Κοινωνικές Υπηρεσίες και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Επιπλέον, δεν 
υπάρχει διαδικασία για εποπτευόμενες γονεϊκές επικοινωνίες. Στις σπάνιες περιπτώσεις που τα δικαστήρια 
διατάσσουν εποπτευόμενη επικοινωνία, η επίβλεψη ανατίθεται στον γονιό που έχει την επιμέλεια ή σε άτομο της 
επιλογής του, με όλες τις συνέπειες που αυτό επιφέρει όταν ο γονέας που έχει επικοινωνία είναι κακοποιητικός.• 
Στην Ελλάδα, το δικαστικό σύστημα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΕΙ και να λαμβάνει υπόψη ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ 
και/ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ μεταξύ των ίδιων διαδίκων (σε εκκρεμότητα και εκδικασθείσες σε κάποιους βαθμούς). 
Οι πολλές προσφυγές στην Αστική και Ποινική δικαιοσύνη είναι τυπικές σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, 
ειδικά όταν εμπλέκονται κοινά παιδιά και/ή όταν ο δράστης είναι οικονομικά ισχυρότερος από το θύμα (το οποίο 
ισχύει σχεδόν πάντα για τις κακοποιημένες μητέρες με παιδιά). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δράστες 
ενδοοικογενειακής βίας καταχρώνται τις δυνατότητες που τους παρέχει το δικαστικό σύστημα προκειμένου να 
διατηρήσουν ή να ανακτήσουν την πρόσβαση και τον έλεγχο των θυμάτων τους και πολύ συχνά τα καταφέρνουν. 
 
1 Απριλίου 2021, 13:51 | Νικόλαος Βαβαρινος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:21 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ.ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50.ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
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ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. 
Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς 
της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της 
επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι κακοποίηση των παιδιών) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι 
διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ1 Απριλίου 2021, 
13:08 | Σορολή ΈφηΑρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:(…).7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:05 | ΜΗΤΕΡΑ Η ΣΑΡΟΝ ΣΤΟΟΥΝ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ 
ΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΟ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΣ, ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΕ ΝΑ ΜΠΛΕΞΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;;;; ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΛΜΟΥΝ ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΞΕΝΩΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ;;;;ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 
1 Απριλίου 2021, 13:44 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. Είμαι νονά ενός ενός εξάχρονου αγοριού. Ο πατέρας του σε αντίθεση της 
δικαστικής απόφασης ασκεί ουσιαστικά συνεπιμέλεια. Γιατί ο νόμος να μην τον κατοχυρώνει? Έχω να προτείνω 
τις εξής προσθήκες στο νομοσχέδιο.  ‘Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες 
κακής άσκησης… 
7. Οι ψευδείς και αναπόδεικτες καταγγελίες εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 13:54 | Αντρέας Αστρακας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 13:50 | ARHS Προ ημερών ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ανταποκρινόμενος στην αποστολή του, 
αποστολή που επιτάσσει την πάταξη της γονεικής αποξένωσης, χωρίς ψευδοδιαχωρισμούς σε μητέρα & πατέρα, 
ως είναι γνωστό η γονεική αποξένωση βασανίζει και γυναίκες και άντρες, προέβη σε ενημέρωση προς τον 
επίτροπο Δικαιοσύνης της Ε.Ε«ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η εκ μέρους της Ελληνικής 
Κυβέρνησης προσπάθεια συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα 
κοινωνικά δικαιώματα οδηγεί σε ακόμα περισσότερη παραβίασή τους. Σας είναι γνωστό ότι στην Ελληνική 
Δημοκρατία δεν λειτουργούν οικογενειακά δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σε 
εφαρμογή ενός νομολογιακού εθίμου αποκλειστικής επιμέλειας, πάντα, κατά κανόνα, αφαιρείται ένας από τους 
γονείς από την ανατροφή των παιδιών του και τα μεγαλώνει αυτά ένας από τους γονείς, σχεδόν πάντα η μητέρα. 
Προσπαθώντας να εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις, τις πολιτικές των κρατικών οργανισμών και τις οδηγίες της 
Ένωσης, όπως για παράδειγμα την οδηγία 1158/2019, τη 18η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση, πριν από την ψήφιση από τη Βουλή, σχέδιο νόμου για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Στο 
όνομα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο νόμου φέρνει τους Έλληνες πολίτες σε χειρότερη θέση 
από αυτήν όπου βρίσκονται σήμερα. 

 Αντί να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα ανατρέφεται και από τους δύο γονείς στην περίπτωση διαζυγίου, 
διατηρείται η επιμέλεια κοινή στους γονείς, αλλά η φροντίδα του προσώπου1 υποχρεωτικά ex lege, πάντα, 
ασκείται από το «γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει».  Καταργείται η συναινετική, με σύμφωνο κοινής 
επιμέλειας, εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου αφού απαιτεί το νομοσχέδιο να οριστεί «γονέας με τον οποίο το 
παιδί διαμένει».  Αντί να εξομοιώνονται όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και αναγνωρίστηκαν, για τα 
παιδιά που π.χ. ο πατέρας ζήτησε να γίνουν εξετάσεις DNA συνεχίζει μόνον η μητέρα τους να τα ανατρέφει.  Αντί 
ως τόπος κατοικίας του παιδιού να είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, ο «γονέας με τον 
οποίο το παιδί διαμένει » μόνος καθορίζει τον τόπο κατοικίας του παιδιού και μόνο για τη μεταβολή του, αφότου 
ο ένας τον καθορίσει, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο γονέων.  Αντί για ανατροφή και από τους δύο γονείς, 
προβλέπεται η επικοινωνία με τον δευτερεύοντα γονέα.  Αντί να έχουν ίσες διανυκτερεύσεις με ελάχιστο το 35 % 
με κάθε γονέα, προβλέπεται κατά τεκμήριο το 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας με τον ένα γονέα. Πρακτικά 
αυτό σημαίνει τρεις ώρες Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, δύο Σάββατα βράδυ την εβδομάδα, πέντε μέρες τις 
διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και δέκα μέρες το καλοκαίρι.  Χωρίς να προβλέπονται μηχανισμοί, 
όπως η εξίσου απονομή χρόνου από τη Δικαιοσύνη, τα parenting plans, οι πίνακες διατροφής τέκνων και η φιλική 
Δικαιοσύνη, προβλέπεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση, που μπορεί να τη διατάξει το δικαστήριο στη μέση μιας 
δίκης αυξάνοντας το κόστος και το χρόνο.Με τη νομοθετική πρωτοβουλία, αντί να εφαρμοστούν οι καλές 
πρακτικές που συνιστούν διεθνείς οργανισμοί και εφαρμόζουν όλες οι χώρες, νομοθετείται μια νομολογία 
δεκαετιών, που θέλει την ανατροφή του παιδιού από ένα γονέα, που θα λέγεται «αυτός που συνήθως το παιδί 
διαμένει», αντί γονέας με επιμέλεια, όπως σήμερα λέγεται. Η κατάσταση θυμίζει τις πρακτικές που οδήγησαν την 
Ελλάδα στην είσοδό της στη ζώνη του Ευρώ. Αντί να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά στάνταρ, νομιμοποιούνται 
αποκλίνουσες εσωτερικές πρακτικές, δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, χορηγούνται ψευδή στοιχεία. Μόνο 
που το τίμημα στην περίπτωση αυτή είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου γονέων και κυρίως του 
παιδιού. Οι διεθνείς συμβάσεις συνάπτονται για να εφαρμοστούν πραγματικά και όχι προσχηματικά. 
Παρακαλούμε για τη προσοχή και τις ενέργειές σας.Η εκ μέρους σας έκφραση γνώμης κατά πόσο η επικείμενη 
νομοθετική αλλαγή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης καθώς και με τις διεθνείς συμβάσεις 
είναι κρίσιμη. Ελληνικό Συμβούλιο Κοινής Ανατροφής – Σύλλογος «Συνεπιμέλεια»».Δυστυχώς ο Σύλλογος είχε 
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πιστέψει τα λόγια ενός συντεχνίτη Υπουργού και μίας κυβέρνησης που είχoyν μετατρέψει τον αποπρονατολισμό 
των Ελλήνων σε εθνικό σπόρ.Αυτό αποκαλύφθηκε γρήγορα και καλούμαστε μετα απο 2 χρόνια να κάνουμε ότι 
δεν γνωρίζαμε τι θα εφερνε ο Κος Τσιάρας και ότι κάποιοι έπεσαν απο τα σύννεφα.Επειδή οι ανακρίβειες αυτής 
της κυβέρνησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΜΌ προτείνω ο σύλλογος να προσβάλει τις εγκληματικές διατάξεις της 
Κυβέρνησης στον ΟΗΕ. Το αυτό να γίνει άμεσα.Τα δύο χρόνια Τσιάρα δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχνάμε οτι 
αυτός ο Κύριος παραβάινει καθ ‘εξιν το διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο ατιμωρητί. Να ζητήσουμε να παραπεμφθεί 
για ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Αμεσες καταγγελίες σε όλα τα Διεθνή όργανα με το ΟΝΟΜΑ του επάνω. ΤΙΠΟΤΑ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ 
ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ.Θυμίζω την κατάληξη Κοντονή Παρασκευόπουλου Καλογήρου, πλέον όμως δεν μας αρκεί μόνο να 
εξαφανιστεί απο το πολιτικό προσκήνιο ο Κος  
 
1 Απριλίου 2021, 12:55 | ΜΗΤΕΡΑ Εν έτει 2021 Νομοσχέδιο, το οποίο αυτόεπικαλείται εκσυγχρονισμός και δήθεν 
Ευρωπαϊκής νοοτροπίας, έχει ως επίκεντρο όχι το συμφέρον του παιδιού, αλλά το πως θα κατηγορηθούν οι 
μητέρες ως αποξενώτριες, ώστε τα παιδιά να μεγαλώσουν με επιμελήτριες τις ενεργές μαμάδες των μπαμπάδων. 
Στη Σουηδία τα παιδιά 18 χρονών φεύγουν από το σπίτι των γονιών και εδώ συζητάμε ποιο είναι το συμφέρον των 
γιαγιάδων, των παππούδων, των θείων, των τεταρτοξέδελφων και όλου του σογιού! Αρκεί στα παιδιά να μην έχει 
επιμέλεια η «αποξενώτρια» μάνα που τα γέννησε! Και μου θέλετε και Ευρώπη! 
 
1 Απριλίου 2021, 12:32 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
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γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:05 | Κολόκας Γεώργιος  7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του 
άλλου γονέα1 Απριλίου 2021, 12:46 | Μαγδα ΑποστολουΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 
ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή 
του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν 
την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
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εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
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ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:37 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
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γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:49 | Αυγουστής Βιντζιλέος Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 



4152 
 

δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 12:16 | Ελισάβετ ΒιεννάΆρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:49 | Δημήτρης Βερύκιος  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:22 | Ξενοφών Βενιός Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:53 | Γρηγόρης Βεκιαρέλης Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
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πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:22 | Αντώνιος Βασιλόπουλος– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 12:45 | Βασίλειος ΒασιλείουΆρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:25 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?ποιον κοροϊδεύετέ?όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να 
συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
 
1 Απριλίου 2021, 12:24 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
 
1 Απριλίου 2021, 12:34 | Μαρία Ταμιωλάκη O νομοθέτης πρέπει να προβλέψει την προστασία του παιδιού από 
την κάθε μορφής κακοποίηση, προυπάρχουσα στην σχέση, αλλά πιθανότατη και μετά από την λύση της, ακόμα 
και με την υποψία αυτής. Καταγγελία σε αστυνομικό τμήμα,αρμόδιο για αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας, 
όπως έχουν πρόσφατα αναπτυχθεί κατά τα ευρωπαικά πρότυπα με προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένα για αυτόν 
τον σκοπό, να οδηγεί σε προσωρινή άρση της επιμέλειας. Η τελεσιδικία θα οδηγήσει σε δραματικές, ίσως και 
επικίνδυνες καταστάσεις για την ζωή του παιδιού, αλλά και της μητέρας (ναι οι μητέρες είναι αυτές που κατά την 
συντριπτική πλειοψηφία υφίστανται την ενδοικογενειακή βία, διεθνώς. Πως μπορούμε να αγνοούμε τις 
κοινωνιολογικές έρευνες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς που αφορούν στην έμφυλη βία, και να νομοθετούμε «εν 
κενώ» για μιά ιδανική αλλά ανύπαρκτη, δυστυχώς, κοινωνία?1 Απριλίου 2021, 12:32 | Παν. ΛάμπρουΆρθρο 14 – 
Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί 
ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. 
ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 12:03 | Παναγιώτης Λάμπρου– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:26 | Μαρια Κουνανη .ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
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ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 12:04 | Δωρα Χατζη  ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟΝτρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή.  Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
 
1 Απριλίου 2021, 11:04 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 



4158 
 

της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:29 | Κυριάκος Χανδρούλης Να προστεθεί προς το συμφέρον του τέκνου το παρακάτω: οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 11:30 | Αθανασιος Λουλουδας  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 11:59 | Βαγγέλης Καλαϊτζάκης  Εξαιρετική καινοτομία του νομοσχεδίου η πρόβλεψη 
ενδεικτικών περιστάσεων κακής άσκησης της γονικής μέριμνας.Στην περιπτωσιολογία της καταχρηστικής άσκησης 
της μέριμνας, θα πρέπει να προστεθούν οι ψευδείς ισχυρισμοί και κατηγορίες εναντίον του έτερου γονέα σε 
δικαστικές διαφορές αναφορικά με θέματα που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, καθώς και η αναίτια 
παράλειψη ενημέρωσης του έτερου γονέα για θέματα που αφορούν το τέκνο. Και τα δύο αποτελούν βασικούς 
μηχανισμούς εργαλειοποίησης των παιδιών και συνηθέστατες πρακτικές στα οικογενειακά δικαστήρια και 
οικογενειακές διαφορές καθώς και παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών στην κοινή ανατροφή και από τους 
δύο γονείς τους. Το έχει δείξει τόσο η διεθνής επιστημονική έρευνα όσο και, προσφάτως, η ελληνική. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:20 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΔΙΑ ΤΟΥΣ! ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ!  
 
1 Απριλίου 2021, 11:24 | Γιάννης Βασιλάκης Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 11:57 | Νικήτας ΒαρσαμάςΆρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
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που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:19 | Εριφύλη Βαρβαρέλη– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:49 | Χαράλαμπος Βαλοδήμος – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:22 | Γεώργιος Βαλάσης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:46 | Ιωάννης Βαζούρας – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:13 | Ζωή Βαβρίτσα– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του 
άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:06 | Κωνσταντίνος Αυγηρέλλης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:34 | Γεωργία Ατζέμογλου– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
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δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:24 | Βασίλης Ιστίκογλου Να προστεθεί στο άρθρο μια τακτική που με αποξένωσε από τα 
παιδιά μου. Ζητώ να διαμορφωθεί και να προστεθεί η φράση ως εξής: οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 11:05 | Παύλος Ασλανίδης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 11:21 | ΣΠΥΡΙΔΆΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία 
αυτό απαιτεί τό συμφέρον του παιδιού 
 
1 Απριλίου 2021, 11:45 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
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απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
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ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ1 Απριλίου 2021, 11:19 | Ελενη ΖαμινουΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
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Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 11:26 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5.Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ.Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 
(…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και 
των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…) 
‘Αρθρο 8.Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ.Το 
άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1514.Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας(…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής 
σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 
(…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 
ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θεμ́ατα (..) Άρθρο 9.«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονέων τους.(..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 
αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…) ‘Αρθρο 12.«’Αρθρο 
1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 
οι προϋποθεσ́εις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ‘Αρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης 
– Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης(…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
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προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
 
1 Απριλίου 2021, 11:19 | Παναγιώτα Διακοστεργάκη Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 10:31 | Στέλλα Δημητριάδου Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 10:19 | Παναγιώτης Φυλαχτος Συνεπιμελεια για να γίνουν ελάχιστες αυτές οι περιπτώσεις. Να 
σταματήσει το παιδί να είναι όπλο εκβιασμού. Να ξέρουν όλοι ότι υπάρχουν συνέπειες ώστε να μην 
εκμεταλλευονται τα παιδιά για το προσωπικό συμφέρον. Μόνο έτσι θα αλλάξει η παιδεία μας για να μεγαλώνουν 
τα παιδιά σε ήρεμο περιβάλλον. Να υπάρχουν σαφείς κυρώσεις και να εκτελούνται οι νόμοι. Μόνο με 
Συνεπιμελεια θα γίνει αυτό. Σώστε την επόμενη γενιά. 
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1 Απριλίου 2021, 10:40 | Σοφία Γούτα Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
. ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 10:26 | Αλίκη Γκούφας .Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 10:56 | Άννα Γκούγκου Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο 
γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το 
δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά 
συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
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1 Απριλίου 2021, 10:22 | Ανδρέας Χασούνης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 10:23 | Ileana Exara 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 10:53 | Ελένη Γκιόκα Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
1 Απριλίου 2021, 10:04 | Φωτεινη Γιαννωτα Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 10:43 | Κωνσταντίνα Γιάννου .Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
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προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 10:59 | Γεωργιος Γιαννακης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 10:14 | Σοφια Γιαζουτζιδου Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 10:50 | AΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ   ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΜΟΝΑΚΡΙΒΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ..Ή ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ..ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΘΔΕΙΣ ΕΝΟΡΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ… 
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1 Απριλίου 2021, 10:27 | Αρετη Δερματη Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
1 Απριλίου 2021, 10:22 | Θεόδωρος Καρτοφύλης Να γίνουν οι εξής αλλαγές για το καλό και το συμφέρον του 
παιδιού.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 10:04 | Γεωργος Υψιλαντης Πάλι για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
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1 Απριλίου 2021, 09:39 | Ειρήνη Δαρσινου .Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 09:55 | OIKONOMOU Η ασυδοσία που παρέχεται ως δικαίωμα απο την νομοθετική και δικαστική 
εξουσία σε ψυχοσωματικά άρρωστα άτομα αποδυκνείεται και απο τα στατιστικά κακοποίησης ανηλίκων για το 
2020 από το χαμόγελο του παιδιού. Στο τέλος της αναφοράς καταννοούμε οτι πλέον το υπάρχων νομολογιακό 
έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν έχει να κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα καλα ενορχηστρωμένο εγκλημα 
που αποσκοπεί ο πατέρας να μην μπορέι να επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις κακοποίησης ανηλίκων.Το 
ποσοστό μανάδων που κακοποιούν ανήλικα είναι υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό πατεράδων. ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ  
 
1 Απριλίου 2021, 09:01 | Κορνηλια Δαμιανου . Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 09:15 | Παναγιωτης Δαδανας Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 09:17 | Παναγιωτης Δαδανας Σκοπός.Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος του τέκνου δια της ίσης και ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την 
εκπλήρωση της ίσης ευθύνης και ίσου δικαιώματος τους έναντι αυτού, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες 
αμφοτέρων. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:32 | Διονυσία Γριτζάλη Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 09:23 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO.O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
 
1 Απριλίου 2021, 09:10 | Ιουλία Γεωργοπουλου Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
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η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:37 | Ιωάννης Ασημακόπουλος– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:07 | Αναστάσιος Αργυρός– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:36 | Έφη Αργυράκη Δεληγιώργη– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.1 Απριλίου 2021, 09:02 | Ανέζα ΑρβανιτάκηΆρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
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παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:30 | Βασιλική Αποστολοπούλου– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:58 | Κωνσταντίνος Αποστολίδης  – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:23 | Νικόλαος Απέργης  – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:44 | Γεώργιος Αντωνόπουλος– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
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τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:10 | Χρήστος Αντωνιάδης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 09:52 | Σοφία Γεωργίου Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
1 Απριλίου 2021, 09:03 | ΜΗΤΕΡΑ Η ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ 
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ… 
 
1 Απριλίου 2021, 09:12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πρέπει να γίνει κατανοητό με αυτό το Νομοθέτημα, σε γονείς 
ανεξαρτήτως φύλλου ότι απαξ και γίνουν γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν πρίν, εξειδικεύω.Κάποιοι 
γονείς επικαλούνται το δικαίωμα της καρίερας σε άλλο τόπο σαν να μην υπάρχει παιδί, σαν να μην έχει δικαίωμα 
το παιδί να επικοινωνεί με τον άλλον γονέα.Το αυτό δεν θεραπεύεται με αυτό το νομοσχέδιο, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ. 
Συνεχίζει ο γονέας με την επιμέλεια να ασκεί την απεριόριστη εξουσία του η οποία πηγάζει απο τις δικαστικές 
αποφάσεις.Ο Νομοθέτης πάλι αυθαιρετεί καθ εξιν. Ο Νομοθέτης ενώ έδινε συγκεκριμένες υποσχέσεις πριν την 
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ψήφιση του Νομοσχεδίου έπραξε ακριβώς τα αντίθετα.Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Κος Υπουργός θα είχε παυθεί 
άμεσα για ασυνέπεια λόγω και έργων.Εδω το είπαμε δεν είμαστε Σουηδία αλλά βαλκάνια, και θέλει ο Κος 
Υπουργός να μας επιβάλλει δια νόμου να παραμείνουμε τριτοκοσμική χώρα.Επειδή ο Υπουργός εσφαλμένα 
θεωρεί ότι μπορεί κατα το δοκούν να αλλάζει προεκλογικές υποσχέσεις, υποσχέσεις που έπαιξαν ρόλο στην 
διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος,επειδή το θεωρώ ανούσιο να προτείνω αλλαγές κατ άρθρο σε αυτόν 
ειδικά τον Υπουργό ,ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΞΕΝΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΠΟΥ ΧΩΡΊΖΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΊΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:48 | Βαγγελης Μορφης  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 
ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! 
ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO 
EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO.O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA 
ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ.  ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ .. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:29 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως […]α) Να προστεθεί 
ο όρος γονεϊκή αποξένωση,β) Να προστεθεί ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα καθώς συνιστά ψυχολογική κακοποίηση του παιδιού και του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:34 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑ Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας.β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς.γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:58 | ΜΗΤΕΡΑ Το συμφέρον του παιδιού είναι να είναι με τη μάνα του. Το προφίλ της 
«ΑΠΟΞΕΝΩΤΡΙΑΣ» μάνας που θέλουν να περάσουν δεν είναι τίποτα άλλο απο ένα ΑΛΛΟΘΙ για να πάρουν τα παιδιά 
από τις μανάδες, έχοντας ωστόσο ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΑΛΑ ΜΠΡΑΤΣΕΤΑ, ωστε αυτα να μεγαλώσουν με τις 
ενεργές γιαγιαδες. Τα ίδια έκαναν και με τα δημόσια νοσοκομεία και την Παιδεία βρήκαν το άλλοθι οτι δεν ειναι 
αποτελεσματικα. Τα ίδια θα κάνουν και με τους Δικαστές. Ειναι σαφες οτι τους απαξιώνουν. Θέλουν να τα φερουν 
ΟΛΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ και να τους επιμορφωσουν κατα το δοκουν για να βγαζουν τις επιθυμητες αποφασεις, 
εχοντας φροντισει να φιμωσουν τα παιδια. Χωρια που θα σε έχουν γονατισμένη να απολογίσαι ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ και 
αν το παιδι δεν τους αντεχει – γιατι τοξικους ανθρωπους δεν αντεχει ΚΑΝΕΝΑΣ – θα σου παιρνουν την επιμέλεια, 
δεδομενου οτι η τοξικοτητα δεν θα αποδεικνυεται ενω η αποξενωση θα αποδεικνυεται!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΟΣΟ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΙ ΤΟΥΣ!! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:02 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
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και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
1 Απριλίου 2021, 08:01 | Δημητρης Καμακης 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
 
1 Απριλίου 2021, 08:31 | Χρήστος Γκούβερης  Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως : … β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση της γονεϊκής αποξένωσης και της διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς. Επισης, να προστεθουν 
ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα καθώς 
συνιστά ψυχολογική κακοποίηση του παιδιού και του άλλου γονέα.1 Απριλίου 2021, 08:32 | Χαρίκλεια 
ΑπαλάκηΆρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ 
πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 07:27 | Σπύρος Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης(1) του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονεά (2)TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: (1)Να προστεθεί ο όρος γονεϊκή 
αποξένωση (2)Να προστεθεί ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα καθώς συνιστά ψυχολογική κακοποίηση του παιδιού και του άλλου γονέα.Προκειμένου 
το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από 
τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:57 | Θοδωρής Αντύπας– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
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δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:32 | Κώστας Ανεμούδης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:58 | Ξενοφώντας Ανδρέου Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:30 | Γεωργία Αναστασοπούλου– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 07:57 | Βασίλης Αναστασίου– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:29 | Τζαντζαρούδη Αναστασία – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:56 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:16 | Κωνσταντίνος Αμπατζης  – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
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επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:44 | Ιωάννης Αμαλλος– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 
του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 07:04 | Αλκιβιάδης Αλερτάς– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:20 | Ναταλία Ζαχαριά– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.΄Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:43 | Νικος Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας να θεωρείται επίσης η μη έγκαιρη ενημέρωση 
του ενός γονέα από τον άλλο για θέματα υγείας ή παιδείας του τέκνου. 
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1 Απριλίου 2021, 07:35 | Χριστίνα Σερβετά– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.΄Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 07:03 | Χριστίνα Σερδενέ– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.΄Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 06:28 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.΄Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 06:57 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
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και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση)ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου γονέα.)ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ  
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50,ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ,ΤΩΡΑ! 
 
1 Απριλίου 2021, 06:00 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.΄Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 04:01 | Μαρία Καλαφάτη ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΝΤΡΑΣ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ, ΜΗΤΕΡΑ ΓΙΑΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ .. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ. ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ 
ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΟΝΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.. ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1 Απριλίου 2021, 04:59 | Κατερίνα Μαντζιάρη Να προστεθεί ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα καθώς συνιστά ψυχολογική κακοποίηση του παιδιού και 
του άλλου γονέα. Συνήθως γίνεται από τους άντρες που κακολογούν τις γυναίκες και τους συντρόφους τους 
 
1 Απριλίου 2021, 03:27 | Μαρία Σερδενέ Είμαι δασκάλα χωρισμένη και ο πρώην άντρας και χωρίς το νομοσχέδιο 
προσπάθησε να μου κάνει τη ζωή κόλαση ακόμα και όταν είχε το μισό χρόνο. Έστελνε εξώδικα στα ιδιωτικά 
σχολεία που δούλευα για να μην πάρουν τα παιδιά μου στο σχολείο παρόλο που ήταν δωρεάν. Κρατούσε τα 
κορίτσια με το ζόρι σπίτι του ενώ έκλαιγαν και τα απαγόρευε να με πάρουν τηλέφωνο. Αγόραζε ρουχα και πατίνια 
και δε τα έδινε ποτέ σε εμάς αλλά τα κρατουσε μόνο για το σπιτι του.1. Το συμφέρον του κάθε παιδιού είναι 
διαφορετικό και έχει σχέση σπό την ηλικία και το φύλλο. Θέματα οπως διάβασμα περίοδος φαγητό τουαλέτα 
μπάνιο είναι ευαίσθητα και θα έπρεπε να συνεχίσει να τα κάνει ο γονιός που αρχικά έχει άνεση. Πατέρας αν είναι 
κορίτσια και μητέρα ίσως αν είναι κορίτσια ή όποιος από τους δυο είχε την ευθύνη όταν είχαν κοινή ζωή.2. Τα 
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παιδιά δεν είναι άβουλα όντα και πρέπει να ερωτηθούν για τη διαμονή τους. Πολλά παιδιά δεν αντέχουν αλλαγή 
περιβάλλοντος κρεβατιού τα δικα μου κλαίνε με λυγμούς και σπάνια με αφήνει να μου μιλήσουν. Αυτα τα παιδια 
αν δε τα λυπηθεί θα έχουν ψυχολογικά προβλήματα3. Ο ελεύθερος χρόνος του παιδιού πρέπει να κανονίζετε 
κατόπιν ελέγχου ετησίου των δραστηριοτήτων των παιδιών4.Η εναλλαγή κατοικίας έχω ευνοήσει μόνο αυτούς 
που το ήθελαν αλλιώς θα είναι σαν να σε παντρέψουν σε κάποιον που δε θες. Πρέπει να προτείνετε αλλα όχι να 
επιβάλετε ειδικά στα παιδιά.5. Αποξένωση όταν υπάρχει συχνή επικοινωνία δε νοείται  
 
1 Απριλίου 2021, 03:54 | Κατερίνα Μαντζιάρη  όταν ο γονιός είναι παρών στη ζωή του παιδιού σχεδόν 
καθημερινά ακόμα και κάποιες μέρες το μήνα δε θεωρείται αποξένωση του ένα γονέα αν αλλάξει το πρόγραμμα 
δικαιολογημένα. φανταστείτε να είναι στο γιατρό και να αργήσει να γυρίσει ή να είναι σε μάθημα ή ακόμα και να 
εργάζεται και να καθυστερήσει η παράδοση η να αλλάξει το πρόγραμμα, δε νοείται να θεωρείται αυτό αποξένωση 
γονέα όταν ό ίδιος γονέας τα είδα και χθες και θα τα δει και την επόμενη ημέρα. Αφήστε και τη γνώμη των παιδιών 
να ακουστεί 
 
1 Απριλίου 2021, 03:29 | Αναστάσιος Αργυρός Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς 
κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
1 Απριλίου 2021, 02:11 | Θεοδωρος Μπαλτατζής Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:16 | Γιάννης Αρσάνογλου– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:18 | Σωτηριος Μπαλης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
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συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:38 | Βύρων Ασημακοπουλος Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς 
κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα).  
 
1 Απριλίου 2021, 02:30 | Βασιλική Αποστολοπουλου  Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς 
κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
1 Απριλίου 2021, 02:46 | Κατερινα Μπακογιαννη– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:28 | ΤΟ ΜΩΒ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Το εδάφιο (β) της παραγράφου 2. Του 
άρθρου 14 θα πρέπει να απαλειφθεί.Μπορεί ο όρος «γονεϊκή αποξένωση» που εμφανιζόταν σε κείμενα που είχαν 
διαρρεύσει να αντικαταστάθηκε με το: «διατάραξη τηςσυναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και 
την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς». Ωστόσο, είναι 
γνωστό παγκοσμίως ότι χρησιμοποιούνται πολλοί διαφορετικοί όροι, που όμως παραπέμπουν σαφώς στο 
λεγόμενο Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης του ψυχίατρου Δρ. Gardner. Το “σύνδρομο” αυτό, όμως, δεν 
περιλαμβάνεται στο DSM V, το διεθνούς κύρους στατιστικό και διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής 
Ψυχολογικής Ένωσης (American Psychological Association- APA) αφού προσπάθεια που έγινε για συμπερίληψη 
του στο εγχειρίδιο απορρίφθηκε(1). Δεν περιλαμβάνεται επίσης στο εγχειρίδιο ICD10 της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας (WHO). Έτσι ο όρος αναφέρεται σε ένα μη αναγνωρισμένο σύνδρομο. Παράλληλα το σύνδρομο αυτό έχει 
ευρέως απορριφθεί από την νομική και επιστημονική κοινότητα. Ο Εθνικός Σύνδεσμος Εισαγγελέων των Η.Π.Α 
(National District Attorneys Association) σε έκθεση του για το “Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης” τονίζει ότι αυτό 
αποτελεί μια μη τεκμηριωμένη θεωρία η οποία συνιστά απειλή για την ακεραιότητα του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης και την ασφάλεια παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση. Στην έκθεση Sturge/Glaser, που 
ετοιμάστηκε μετά από οδηγίες του Official Solicitor της Αγγλίας για να χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση των 
Αγγλικών δικαστηρίων, επισημαίνεται ότι το λεγόμενο Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης δεν υπάρχει, υπό την έννοια 
ότι δεν αναγνωρίζεται από το στατιστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχολογικής εταιρείας DSM IV ή από τη 
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διεθνή κατηγοριοποίηση παθήσεων ICD10 και δεν είναι γενικά αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα. 
Τονίζεται επίσης ότι η χρήση του όρου Γονική Αποξένωση είναι αδόκιμη και ανεπιθύμητη. Η προσπάθεια 
προώθησης του λεγόμενου συνδρόμου γονικής αποξένωσης υπονομεύει την ακεραιότητα του συστήματος 
οικογενειακής δικαιοσύνης και τη δυνατότητα του να εξυπηρετήσει το συμφέρον παιδιών σε υποθέσεις που 
αφορούν τη γονική τους μέριμνα. Οι λύσεις που προκρίνει η πιο πάνω θεωρία όπως η λεγόμενη “θεραπεία δια 
της απειλής” (“threat therapy”) ή της υποχρεωτικής απομάκρυνσης παιδιών από τον γονέα ο οποίος έχει τη 
φροντίδα του και με τον οποίο το παιδί είναι συνδεδεμένο και τερματισμό κάθε επικοινωνίας μαζί του είναι 
βάρβαρες, χωρίς οποιοδήποτε επιστημονικό υπόβαθρο ή τεκμηρίωση, και συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις στα 
δικαιώματα του παιδιών αυτών όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη νομοθεσία μας, το Σύνταγμα και διεθνείς 
συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού.Οι θεωρίες περί γονικής αποξένωσης όταν εγείρονται σε απάντηση 
κατηγοριών για κακοποίηση παιδιών από τον ένα γονέα αποπροσανατολίζουν τη διαδικασία και στρέφουν τη 
συζήτηση γύρω από το υποτιθέμενο σύνδρομο και μακριά από το ζήτημα της κακοποίησης, υπονομεύοντας έτσι 
τη δυνατότητα του Δικαστηρίου να ανταποκριθεί στο έργο του και μετατρέπει τα θύματα σε θύτες. Αυτό όχι μόνο 
θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα παιδιά που κινδυνεύουν από κακοποίηση αλλά αποτρέπει γονείς των οποίων τα παιδιά 
έχουν πέσει θύματα τέτοιας κακοποίησης από το να ζητήσουν τη διερεύνηση των περιστατικών και τη βοήθεια 
του Δικαστηρίου. 
 
1 Απριλίου 2021, 02:08 | Α.Β. Είμαι χωρισμένη μητέρα ενός παιδιού και αν κι έχω την πλήρη επιμέλεια, έχω 
καταφέρει να επικρατήσει μετά το διαζύγιο μία κατάσταση που περιγράφεται ως συνεπιμέλεια, με ψυχικό και 
οικονομικό κόστος, ακόμα και τώρα. Σωστό να γίνει αλλαγή στο νόμο, χρειάζεται όμως προσοχή. Συνοψίζω τα 
βασικά παρακάτω: – Δικαστές, δικαστήρια, διαμεσολαβητές κλπ, επιβάλλεται να είναι καταρτισμένοι στο 
οικογενειακό δίκαιο και πολύπλευρα ενημερωμένοι. – Να δημιουργηθεί επιτέλους οικογενειακό δικαστήριο και 
οι αποφάσεις να μην αργούν τόσο, ειδικά όταν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. – Το κράτος να παρέχει 
κάποια οικονομική υποστήριξη για κέντρα ψυχικής υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς, έτσι ώστε γονείς και 
παιδιά να μπορούν να υποστηριχθούν με υπηρεσίες συμβουλευτικής και άλλες. – Να δίνονται κίνητρα ώστε τα 
διαζευγμένα ζευγάρια να διαμένουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή, όταν δεν υπάρχει απειλή κακοποίησης. – Να 
υποστηρίζονται ισότιμα και οι δύο γονείς από το εργατικό δίκαιο, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν ποιοτικό χρόνο 
με τα παιδιά τους. Εξίσου τα παιδιά να έχουν ποιοτικό χρόνο με τους γονείς τους! Χρειάζεται να γίνει επιτέλους 
μια μεταρρύθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που να μειώνει το χρόνο εργασίας των παιδιών στο σπίτι! – Να 
υπάρχει δυνατότητα αλλαγής προτεραιότητας στον έναν ή στον άλλον γονιό ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του 
παιδιού, αναπτυξιακά και ψυχοκοινωνικά. Δεν γίνεται ούτε να δίνει το μωρό στον πατέρα του για το 
Σαββατοκύριακο μια θηλάζουσα μητέρα, ούτε να είναι μειωμένος ο χρόνος επαφής του πατέρα σε μια κρίσιμη 
μιμητικά ηλικία, όπως τα 5-7 του χρόνια ή η εφηβεία, όπου το παιδί θέτει πρότυπα συμπεριφοράς, συγκρίνει, 
προσπαθεί να ισορροπήσει. – Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός του βάρους που έχουν νομικά οι διαφορές μεταξύ 
των γονέων που αφορούν στην σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών (κακοποίηση, ψευδής κατηγορίες, 
απομάκρυνση γονέα) από τις διαφορές μεταξύ τους που αφορούν προσωπικά τους ζητήματα (θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, καθημερινές δραστηριότητες κλπ).– Η αφαίρεση επιμέλειας (είτε ολικής είτε μερικής) πρέπει να 
γίνεται μόνο σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις και να μην ασκείται τιμωρητικά στο γονέα. Τιμωρώντας οποιονδήποτε 
γονέα, τιμωρείται εμμέσως το παιδί! 
 
1 Απριλίου 2021, 02:29 | Κική Μπαϊρακτάρη  – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:09 | georgia– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του 
άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 01:12 | Ιωάννης Μουστάκας Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:48 | Παναγιώτης Αρμούτης Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:…7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί 
εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:08 | Χριστίνα Μουζη Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:39 | katerina Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
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υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 01:16 | ΥΚ Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η καθιέρωση της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής 
με αίτημα μεταξύ άλλων την ανακατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων ή την ανάθεση 
αυτής μόνο στον ένα γονέα ή σε τρίτο, όχι σε περίπτωση κακής άσκησης, όπως μέχρι τώρα προβλέπεται, αλλά σε 
κάθε περίπτωση διαφωνίας των γονέων ή ακόμα και αμφισβήτησης της προγενέστερης συμφωνίας εκ μέρους 
ενός από αυτούς.Αντικείμενο του δικαιώματος που παρέχει ο νόμος σε περίπτωση διαφωνίας δεν είναι, όπως θα 
όφειλε, αποκλειστικά και μόνο η επίλυση του ζητήματος διαφωνίας, αλλά με αφορμή την διαφωνία αυτή η 
συνολική διαφοροποίηση του καθεστώτος της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:20 | Αλεξανδρα ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΕΣΑ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΣ,ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ.ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ,ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ 
ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΜΑΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90% ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΑΤΕΡΑ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΊ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟ 
ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:58 | Αντώνης Αντωνιάδης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 01:20 | Ιωαννα Μοδεστου Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
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με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:04 | Κατερίνα Καπερναράκου Το επιστέγασμα της επιπολαιότητας του νέου Νόμου είναι η 
διατύπωση περί δυνατότητας αφαιρέσεως της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας από τον γονέα, όταν αυτός δεν 
συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση ή συμφωνία περί της επικοινωνίας του τέκνου ή ακόμα αν ευθύνεται για 
«διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτού». Εισάγει δηλαδή ο νέος νόμος αόριστες και 
δυσαπόδεικτες έννοιες, ερειδόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας και φέρνοντας φυσικά από την πίσω πόρτα το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης. Μάλιστα την αγωγή για 
την αφαίρεση της γονικής μέριμνας στην περίπτωση αυτή, μπορεί να την ασκήσει, εκτός από τον άλλο γονέα, «οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου», ήτοι πιθανότατα η γιαγιά, ο παππούς, η θεία (αναφέρεται αόριστα ο νόμος) 
που κρίνουν ότι ο γονέας για παράδειγμα «βάζει λόγια» στο παιδί εις βάρος τους. Έτσι μια γυναίκα που το ανήλικο 
παιδί της, δεν θέλει να επικοινωνήσει με τον πατέρα του γιατί ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να αναπτύξει δεσμό με 
το παιδί του ή ακόμα γιατί κακοποιούσε λεκτικά η σωματικά το ίδιο ή τη μητέρα του, ή που το ανήλικο παιδί της 
δεν έχει στενές σχέσεις με κάποιον από τους «πλησιεστέρους συγγενείς» για λόγους που δεν αφορούν την ίδια, 
θα κινδυνεύει να χάσει την γονική μέριμνα του παιδιού της ακόμα κι αν το ζητήσει από το δικαστήριο ο 
«πλησιέστερος συγγενής»! Εισάγονται έτσι αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι των ανιόντων της 
πατρικής ή μητρικής γραμμής (παππούδες, γιαγιάδες) τις οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας.Με άλλα λόγια, ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στη πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Η ratio του νομοθέτη στο συγκεκριμένο 
νομοθετικό κείμενο, φαίνεται να είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης, ανεμπόδιστης, ακώλυτης, ευρείας 
επαφής του τέκνου με τους γονείς το , την οποία την ανάγει σε μέγιστο αγαθό αναφορικά με το συμφέρον του 
τέκνου. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας ήτοι σε πλήρη και 
ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα. Επομένως η έννομη συνέπεια της ρύθμισης 
αντιστρατεύεται αυτή καθαυτή την ratio της ρύθμισης. Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία, αν όχι 
σκοπιμότητα. Και ενώ στην παραπάνω περίπτωση «για το παραμικρό» – που μπορεί ακόμα και εύκολα να 
«κατασκευαστεί» στα πλαίσια σφοδρής αντιδικίας- θα φτάνει μια γυναίκα να χάσει το παιδί της, είναι τρομερά 
δύσκολο με το νέο νομοθέτημα να απομακρύνει το παιδί της από έναν γονέα που το κακοποιεί , αφού θα πρέπει 
πρώτα να καταδικαστεί αυτός αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το αμετάκλητο δε της καταδίκης σε μία 
χώρα που η δικαστική διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων διαρκεί πολλά χρόνια κατά μέσο όρο, εγκυμονεί κινδύνους 
για την ερμηνεία και τη δεσμευτικότητά του από το Δικαστή κατά την διατύπωση της κρίσης του, που είναι ο μόνος 
αρμόδιος και ικανός να κρίνει κατά περίπτωση επ΄ αυτών των σοβαρών θεμάτων. Διότι ούτως ή άλλως και πριν 
καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη, ο άλλος γονιός θα πρέπει να ενθαρρύνεται να απευθυνθεί, όπως γίνεται με τον 
ισχύοντα νόμο και να ζητήσει την κρίση του Δικαστηρίου επ΄ αυτού, για να προστατεύσει το τέκνο από τον τυχόν 
κακοποιητή γονέα, ο οποίος βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση για τέτοια σοβαρά αδικήματα, αλλά καθυστερεί 
η αμετάκλητη καταδίκη του. Φτάνει λοιπόν, το νέο νομοθέτημα να καταλύσει ακόμα και το Ν. 3500/2006 «Για την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», σύμφωνα με τον οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τέλος του άρθρου 
735 του ΚΠολΔ: «Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου 
από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και 
εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», 
όταν το νέο νομοθέτημα απαιτεί για την απομάκρυνση του κακοποιητή γονέα από το τέκνο του αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση! «Αγνοεί», προκλητικά, το νομοσχέδιο ότι: • Η ενδοοικογενειακή βία έχει έμφυλο πρόσημο. 
Πόσες περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε που ο σύζυγος κακοποιεί επανειλημμένα μητέρα και παιδιά και κανείς δε 
κάνει τίποτα ,μέχρι να αντικρίσουν το πτώμα οι γείτονες και να πουν ότι «κατά τα άλλα ήταν καλό παιδί…»; • 
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Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κων/πολης, απαγορεύεται η επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα που δρα 
κακοποιητικά άμεσα ή έμμεσα προς αυτό, κάνοντάς το θεατή κακοποιητικών συμπεριφορών. • Και πριν από την 
πιο πάνω συνθήκη, σύμφωνα με τον Νόμο 3500/06, αναγνωρίζεται ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική 
υπόθεση, αλλά σοβαρή κοινωνική παθογένεια, που παραβιάζει ατομικές ελευθερίες, κυρίως των γυναικών, οι 
οποίες και πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από το φαινόμενο. Επεκτάθηκε, επίσης, το αξιόποινο παραδοσιακών 
εγκλημάτων και σε συμπεριφορές, οι οποίες μέχρι πρότινος υπάγονταν στην έννοια των βασανιστηρίων. Με τον 
τρόπο αυτό δηλώθηκε η πρόθεση του νομοθέτη να αποτρέψει φαινόμενα μετατροπής της οικογένειας σε τόπο 
ατιμώρητης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημαντική -και εν πολλοίς πρωτοποριακή – στον νόμο 
ήταν η αντιμετώπιση των ανηλίκων ως θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, ακόμα κι αν οι πράξεις αυτές δεν 
στρέφονται άμεσα εναντίον τους, αλλά απλώς τελούνται ενώπιον τους. Εν προκειμένω, ελήφθησαν υπόψη 
επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία οι πράξεις ενδοοικογενειακής βίας επιδρούν αρνητικά στην 
ψυχοκοινωνική εξέλιξη των ανηλίκων , με κίνδυνο το φαινόμενο να διαιωνίζεται. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (άρθρο 6). Ας αναλογιστούμε, όμως, πόσες 
τέτοιες υποθέσεις δεν φτάνουν ποτέ στα δικαστήρια, πόσες γυναίκες σιωπούν κάτω από το βάρος των συνεχών 
απειλών και του φόβου, πόσες φορές η αστυνομία τις στέλνει πίσω στον κακοποιητή τους. Κι όταν φθάσουν, μας 
πετάει προκλητικά στο πρόσωπο το επερχόμενο νομοσχέδιο την πιο επαίσχυντη διάταξη, ότι δηλαδή η άσκηση 
της επιμέλειας θα αφαιρείται μετά την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ απόφαση της δικαιοσύνης. (Δεν εκπλησσόμαστε, το έχουμε 
ξαναπεί,τα ο νομοσχέδιο είναι απολύτως ενταγμένο στα πλαίσια της συντηρητικοποίησης, φτωχοποίησης και 
καταπάτησης κάθε κεκτημένου δικαιώματος). Χρησιμοποιούν, μάλιστα, την αμετακλητοποίηση ως πειστικό 
επιχείρημα, στην πιο αργή δικαιοσύνη της Ε.Ε, (έχει καταδικασθεί πλειστάκις η χώρα μας από το ΕΔΔΑ) για να μας 
πείσουν ότι έλαβαν υπόψη τους την ενδοοικογενειακή βία. Και, πρέπει να σκεφτόμαστε το χειρότερο σενάριο, 
όταν μιλάμε για την προστασία του παιδιού. Δηλαδή, θα έχουμε το δυσοίωνο σενάριο, ενώ θα εκκρεμεί η ποινική 
διαδικασία, ο θύτης να αποφασίζει με το θύμα του και να συνδιαλέγεται μαζί του και το παιδί, αν είναι το θύμα, 
να διαμένει μαζί του μέχρι την ενηλικίωση. Ας σκεφτούμε πόσα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και ειδικά 
ανήλικα παιδιά, αυτή την στιγμή τρέμουν ακόμα και στη θέα του θύτη τους. Πολλώ δε μάλλον, όταν ξέρουν, «a 
priori», ότι ο δρόμος της δικαίωσης θα είναι μακρύς, αν αυτή έλθει ποτέ. Κι αν η κακοποιήτρια είναι γυναίκα, 
φυσικά, και πρέπει να ισχύουν τα ίδια, αλλά δυστυχώς τα νούμερα είναι αμείλικτα, γιατί η έμφυλη βία έχει θηλυκό 
πρόσημο. Κι ας πάρουμε, ως υπόθεση εργασίας, ότι ο θύτης καταδικάζεται τελεσίδικα. Η έννομη τάξη μας αντέχει 
το γεγονός ότι, καθ’ όλη αυτή τη διάρκεια, το θύμα, το παιδί, ζούσε κι ενηλικιώθηκε με τον κακοποιητή του και 
υποβάλλαμε και τη γυναίκα στη βάσανο να συνδιαλέγεται και να υποκύπτει, προφανώς, σε ένα επίσης κακοποιητή 
πρώην σύζυγο; Τα παιδιά, όμως, δεν είναι αντικείμενο ή εμπόρευμα που αν συμβεί κάποια βλάβη ή ζημιά σε αυτά 
κατά τη διάρκεια της «κοινής γονικής μέριμνας», μετά θα αλλάξεις τη ρύθμιση, γιατί αποδείχτηκε ότι είναι 
επιβλαβής για το παιδί. Η Δικαιοσύνη έχει καθήκον να προστατεύσει τα παιδιά από το ρίσκο του κινδύνου και να 
υπολογίσει τον κίνδυνο εκ των προτέρων. Μιλάμε για ανθρώπους με ίσα δικαιώματα ,όπως αναγνωρίζονται στη 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ,επιπρόσθετα ,στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του παιδιού. Ακόμα πιο 
εξοργιστική είναι η πρόβλεψη που κυκλοφόρησε στο πρώτο προσχέδιο (ώσπου να καταλήξουν ,σφιγμομετρώντας 
τις αντιδράσεις) για αφαίρεση επιμέλειας μόνο σε περίπτωση που ο γονέας είναι κακοποιητικός προς το παιδί, 
όπως ορίζεται στο προτεινόμενο και επίμαχο άρθρο. Κι στο εν λόγω, όμως, νομοσχέδιο δεν ξεκαθαρίζεται αν 
ενδοοικογενειακή βία θεωρείται κι εκείνη κατά της μητέρας κατά τη διάρκεια του γάμου. Οι μητέρες- θύματα 
έμφυλης βίας θα εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον 
φόβο της απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον 
κακοποιητή τους. Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το 
προστατεύσει ή να προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο έτερος γονέας θα μπορεί να κάνει μήνυση για 
παραβίαση της δικαστικής απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει 
το παιδί στον μόνιμο τόπο κατοικίας. Και τούτο, καθώς καμία πρόβλεψη δεν έχει λάβει χώρα για τα αναρίθμητα 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ,που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες, με θεατές ανήλικα παιδιά 
και μοναδικό αποτέλεσμα τον εσαεί τραυματισμό του ψυχικού τους κόσμου. Παιδιά που πλέον δεν θα ακούγονται 
στις δικαστικές αίθουσες, που καμία ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν θα λαμβάνεται υπ’όψιν και καμία 
γυναίκα δεν θα βρίσκει το δίκιο της, μένοντας τελικά μόνη και αβοήθητη σε έναν κόσμο βαθειάς πατριαρχίας και 
μισογυνισμού. Εν κατακλείδι, αντιμετωπίζεται, αλήθεια, το τέκνο ως υποκείμενο Δικαίου από τον Νομοθέτη του 
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συγκεκριμένου Νομοσχεδίου κατά την επιταγή του Συντάγματός μας; Σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, κανείς δεν δικαιούται να αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν το παιδί, ερήμην του 
με “a priori” αποφάσεις που δεν εξυπηρετούν το συμφέρον του κάθε ξεχωριστού παιδιού, της κάθε ξεχωριστής 
οικογένειας. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:59 | Κωνσταντίνος Αποστολιδης Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν 
ψευδείς κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
1 Απριλίου 2021, 01:32 | Αννα ΔEN NOEITAI MIA ΣYXΓPΟΝΗ KOINΩNIA ,ΠOΛY ΠEPIΣΣOTEPO H ΔIKAIOΣYNH NA 
MHN MEPIMNHΣEI ME THN ΘEΣΠIΣH ENOΣ NEOY NOMOΣXEΔIOY ΠΟΥ ΘΑ EXEI TIMΩPHTIKEΣ ΔIATAΞEIΣ KAI 
ΠOINIKEΣ KYPΩΣEIΣ KAI MONO ΣTHN YΠOΨIA THΣ KAKOΠOIHTIKHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ ENOΣ ΓONEA ΠOY 
KAKOΠOIOIEI ME ΛEKTIKH,ΨYXIKH,ΣΩMATIKH ,ΣEΞOYAΛIKH BIA TO ΠAIΔI TOY. H ΓΑΛΛΘΑ KAI AΛΛEΣ EYPΩΠAIKEΣ 
XΩPEΣ ΔEN EXΟΥΝ ANAΓKH AMETAKΛHTH AΠOΦAΣH ΓIA NA NA ΞEKOΨEI TON KAKOΠOITIKO ΓONEA AΠO TO 
ΠAIΔI.ΣΩΖΕI TO ΠAIΔI AΠO TΟΝ IΔIO TOY TΟ ΓONEA.EΔΩ ΣTHN EΛΛAΔA ME TO ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO 
ANANTIPHTA ΔINEI ΣTON KAKOΠO4TIKO ΓONEA ΠOY ΔIAΠΡATTEI EΓKΛHMATA EIΣ BAPOΣ TΩN ΠAIΔIΩN TOY TO 
TEKΛHPIO TOY 1/3 THΣ EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTHΣ AΠOΦAΣHΣ ΔHΛAΔH 9 ME 12 XPONIA TOYΛAXIΣTOΝ 
MEXPI NA ENHΛHKIΩΘEI TO ΠAIΔI KAI NA ZEI ENA ΦPIKTO BAΣANIΣTHPIO AΠO TΟΝ ΓONEA TOY ΠOY ΘA TOY 
ΔIAMOPΦΩΣEI TΟΝ XAPAKTHPA KAI ΘA TΟΝ ΣHMAΔEΨEI ΣTHN YΠOΛOIΠH ZΩH TOY,AN ΘA ΘEΛHΣEI NA 
ZEI.AIΣXOΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 01:32 | Κωνσταντίνος Όπου αναφέρεται η λέξη «επιμέλεια» μέσα στο νομοσχέδιο να 
αντικατασταθεί με τη λέξη «μέριμνα» και να δοθεί διευκρίνιση πως η λέξη επιμέλεια καταργείται και 
αντικαθιστάτει εφεξής από τη μέριμνα. (αλλιώς πολύ εύκολα θα φτάσουμε ξανά εδώ που είμαστε σήμερα) 
 
1 Απριλίου 2021, 01:42 | Κωνσταντίνος  Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης.(…) ζ. οι αβάσιμες / 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα (…) 
 
1 Απριλίου 2021, 00:27 | Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος .Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν 
ψευδείς κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν. Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα).  
 
1 Απριλίου 2021, 00:45 | Κατερίνα Ε ίμαι διαζευγμένη μητέρα ενός 15χρονου εφήβου, του οποίου έχω την 
επιμέλεια, πολλές φορές αρνείται να πάει με τον πατέρα του και να δει τους παππούδες, γιατί έχει κανονίσει να 
πάει να παίξει μπάσκετ με τους φίλους του και σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της 2ης παραγράφου θα κινδυνεύω να 
χάσω την επιμέλεια, δίχως να φταίω σε κάτι, μήπως θα πρέπει να προστεθεί ότι θα πρέπει να παρεμβαίνει η 
αστυνομία; 
 
1 Απριλίου 2021, 00:07 | Θεόδωρος Αρβανιτιδης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:54 | Φαλέκας Σπύρος  Πρέπει να προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας 
παιδιών-γονέων, και κάθε φορά να επιλέγεται η καταλληλότερη για το συγκεκριμένο παιδί, χωρίς να επιβάλλεται 
υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση συν-επιμέλειας ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των παιδιών με καθένα 
από τους δύο γονείς. Η δυνατότητα των γονέων να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών τους δεν είναι αυτονόητη.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:17 | Σιoύτης Μαρίνος Τα παιδιά δεν χρειάζονται και τους δύο γονείς. Χρειάζονται ασφαλή -
σωματικά, συναισθηματικά και ψυχικά- οικογενειακά περιβάλλοντα. Να αποσυρθείί το οπισθοδρομικό σχέδιο 
νόμου και να ανασυνταχθεί με συμβολή επιστημονικών φορέων και κοινωνικών λειτουργών.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:11 | Β Α Α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί 
δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης. Β) Εισάγονται 
αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης 
με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης.ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:20 | Αννα Α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί 
δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης. Β) Εισάγονται 
αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης 
με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης .ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ! 
 
1 Απριλίου 2021, 00:09 | Σ Κ  Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί 
δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης. Β) Εισάγονται 
αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης 
με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης.ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!! 
 
1 Απριλίου 2021, 00:49 | Κωστας Α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν 
ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης. Β) 
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Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο 
νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας.Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες 
στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με 
άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την 
αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία 
των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου 
δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα 
αποτελούν πεδίο μάχης 
 
1 Απριλίου 2021, 00:35 | Αλεξ Α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί 
δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης. Β) Εισάγονται 
αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης 
με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης Επίσης για τις διατροφες που οι «καλοί» 
πατερες δεν δίνουν ενώ υπάρχει συμφωνία μεταξύ των γονέων ή δικαστική απόφαση τι θα κάνετε;Θα αφαιρείται 
η γονική μεριμνα; ΑΠΌΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΥΡΙΩΣ. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:56 | Ανεζα Αρβανιτακη Άρθρο 14Είναι απαράδεκτη η πάγια τακτική ψευδών κατηγοριών να 
προστεθεί προς όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρακάτω: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:15 | Αλ.Αλ Α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί 
δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης.Β) Εισάγονται 
αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης 
με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων 
σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις 
αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο 
μάχης 
 
1 Απριλίου 2021, 00:24 | Αλεξανδρα Α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν 
ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης. Β) 
Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο 
νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Γ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες 
στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με 
άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την 
αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Δ) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία 
των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου 
δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα 
αποτελούν πεδίο μάχης 
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1 Απριλίου 2021, 00:16 | Σπύρος Ν. Στο άρθρο 14 θα μπορούσε να προστεθεί και η «τακτική των ψευδών 
καταγγελιών» στους λόγους που συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Η εν λόγω τακτική θα 
αποδεικνύεται με καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου, όπως ακριβώς και οι άλλες παραβάσεις. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:42 | Μαρία Γιαννακού  Αρθρο 1532 εδ. β’ Α.Κ. : «Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως : … 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση γονεϊκής αποξένωσης (1) και διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς» 
…..7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγοριές και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα (2)Τροποποιήσεις:( 1 ) της 
γονεϊκής αποξένωσης και (2) οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
1 Απριλίου 2021, 00:42 | Μάριος Σ. Στο άρθρο 1532ΑΚ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο όρος γονεϊκή αποξένωση 
και οι ψευδείς ισχυρισμοί και ψευδείς κατηγορίες να θεωρούνται λόγοι κακής άσκησης γονικής μέριμνας. Άμεση 
συνέπεια και τιμωρία, στους παράνομους και παραβάτες των διατάξεων και των συμφωνιών. Το νομοσχέδιο 
οφείλει να διασφαλίζει την προστασία του παιδιού από κακοπροαίρετες στάσεις, λόγια και συμπεριφορές. Πόσο 
ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση θα δεχτούν τα παιδιά και ο άλλος γονιός που απλώς 
κατηγορείται…επειδή είναι γονιός (; 
 
 1 Απριλίου 2021, 00:22 | Γεωργία Γαρέφου . Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:51 | Σοφία Αραπατζογλου Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: ..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα.  
 
1 Απριλίου 2021, 00:23 | TE Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του 
άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 00:38 | Κική Ισ.  Θα πρέπει να υπάρξει άμεση συνέπεια στους παράνομους των δικαστικών 
αποφάσεων, και άμεση τήρηση του 1532ΑΚ, όπως και άμεση συνέπεια σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο ένας γονιός 
επιδρά κατά των δικαιωμάτων του παιδιού αλλά και του άλλου γονέα. Ο κάθε γονιός έχει τον δικό του ρόλο και 
κοινές γονικές ευθύνες προς το παιδί.Αντιλήψεις ιδιοκτησιακές και κτητικότητας, να τιμωρούνται αντίστοιχα 
σύμφωνα με τις ποινικές διατάσεις των παραβιάσεων των δικαστικών αποφάσεων.Επίσης θα πρέπει:α. Να 
προστεθεί ο όρος γονεϊκή αποξένωση, σε περιπτώσεις παραβιάσεων, συμφωνιών, παραβιάσεων δικαστικών 
αποφάσεων και αντιλήψεων αποκλειστικής μέριμνας-επιμέλειας. β. Να θεωρείται ως κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας οι ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα καθώς συνιστά ψυχολογική 
κακοποίηση του παιδιού και του άλλου γονέα. Ο 1532 να λειτουργεί άμεσα και μέσα από τις παραβιάσεις να 
μπορεί να επιβληθεί η Δικαιοσύνη. 
 
1 Απριλίου 2021, 00:09 | Ελένη Παναγιωτοπούλου– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:58 | Πολυξενη Απακη Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: …7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | MX Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 
πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι…Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ 
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Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους 
κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς 
θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα 
βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 
προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε 
να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! 
Τα παιδιά ακόμη και με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες 
φορές τα αναστατώνει, τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις 
ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το 
Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά 
τους τους λείπει…. Τι θα γίνει όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του 
πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? 
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ!Πόσα δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν 
λόγο για τα πάντα? Χωρίσαμε γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν 
πήγαινε άλλο… και τώρα μας ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην 
αγκαλιά? Φύγαμε για να γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:30 | Μιχάλης Αλέξης Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:06 | Εμμανουέλα Αλεξάκη Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:39 | Σοφία Αϊβαζίδου  Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
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πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:08 | Διαμαντής Αθανασίου Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 
1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:46 | Ιωάννης Αζέλης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 
του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:20 | Κωνσταντινος Αγριτελλης– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 
Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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31 Μαρτίου 2021, 23:57 | Φωτεινη Αγγελοπουλου .Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | Λεωνιδας Αγγελιδης Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 
2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:10 | Καλλιοπη Αγγελακακη– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:48 | Χρηστος Αγαλοπουλος– Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
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επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:03 | Γιώργος Σ. Αυστηρή ποινικοποίηση των παραβιάσεων των ποινικών υποθέσεων και 
άμεση εφαρμογή του άρθρου 1532ΑΚ. Μέσα στους λόγους της κακής άσκησης των παραβιάσεων να 
συμπεριληφθούν και οι ψευδείς κατηγορίες και οι διάφοροι ανυπόστατοι ισχυρισμοί όπου θέλουν να 
κατηγορήσουν τον άλλον γονέα και να τον διώξουν μακριά με αυτόν τον τρόπο. Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην 
άμεση τήρηση και εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και να εφαρμοστεί άμεσα ο Ποινικός Κώδικας. Ο γονιός 
που λειτουργεί καταχρηστικά και θέλει αποκλειστικά το παιδί αντί να επιδιώκει ή να επιθυμεί να προβεί σε 
αναγνώριση πατρότητας με την αποδεδειγμένη άρνηση να αναγνωριστεί από τον άλλον γονέα, να συμπεριληφθεί 
στους λόγους του 1532ΑΚ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:26 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επισημαίνουμε ότι σε 
πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν 
ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεϊκή αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από 
αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση.Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμναςΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.το άρθρο 1532 τίθεται ως εξήςΠροστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης γενετήσιας ζωή» 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:00 | ioanna Να προστεθεί παράγραφοςζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ 
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑΚαι διατυπώνεται όπως παρακάτωΣυνέπειες κακής άσκησης.Αν ο πατέρας ή η 
μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου 
του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι 
συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, 
δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, 
και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς 
διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του 
δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την 
επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα 
αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
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31 Μαρτίου 2021, 23:05 | Παναγιώτης Λάμπρου  Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:00 | kiki Για να σταματήσει επιτέλους η ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΗΡΙΑΝα προστεθεί παράγραφοςζ. ΟΙ 
ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ31 Μαρτίου 2021, 23:01 | E.TΆρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:35 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
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ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και  τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
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γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
  
 
31 Μαρτίου 2021, 23:09 | Παναγιώτης Νικολίτσος Κακη ασκηση γονικής μεριμνας και να αφαιρείται όταν υπάρχει 
γονεϊκή αποξένωσηΚακη ασκηση γονικής μεριμνας και να αφαιρείται οταν γίνονται ψευδείς καταγγελίες για 
ενδοοικογενειακή βίαΚακη άσκηση γονικής μεριμνας και αφαιρέση της η μόνομερης απομάκρυνση του παιδιου 
από το κοινό τόπο κατοικίας και αλλαγή κατοικίας του τέκνου εκτός νομού, χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου 
γονέα.Κακη ασκηση γονικής μεριμνας και αφαιρέση της από το γονέα οταν παρεμπόδιζεται συνεχώς η 
επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα.Κακη ασκηση γονικής μεριμνας και αφαιρέση της, όταν η μητερα δε 
σέβεται το βιολογικό πατερα και το ρόλο του και χρήζει το νέο σύντροφο της ως νέο μπαμπά του παιδιου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:52 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας.Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 23:14 | ΑΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΙ 
ΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ . ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Ο ΓΑΤΟΣ ΠΙΥ ΠΝΙΓΕΙ ΤΑ ΓΑΤΙΑ . ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΕΣ 
ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ . ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ. ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΛΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ . 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:37 | PRAKSIS  Προτείνεται η αντικατάσταση της δεύτερης παραγράφου του συγκεκριμένου 
άρθρου ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
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αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επιπρόσθετα, προτείνεται η προσθήκη εδαφίου ζ’ στην ως άνω παράγραφο 
η οποία θα έχει ως εξής: ζ) η έκδοση τελεσίδικης απόφασης από ποινικό δικαστήριο για ψευδή αναφορά-
καταγγελία στις αρχές περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:24 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ Μάλλον ο υπουργός που καταθέτει αυτό το νομοσχέδιο χωρίς καθόλου 
να ακούσει τις φωνές των γυναικείων οργανώσεων, δεν ξέρει σε ποια χώρα ζει. Όσοι γονείς είναι πρόθυμοι να 
ασκήσουν τα γονεϊκά τους καθήκοντα με ευχαρίστηση και τρυφερότητα, δεν χρειάζονται κανένα νόμο που να 
επιβάλλει τι πρέπει να κάνουν, και πολύ περισσότερο να επιβάλλει τι υποχρεώσεις έχουν απέναντι στον άλλο 
γονέα με τον οποίο έχουν χωρίσει για δικούς τους λόγους. Οι γονείς έχουν υποχρεώσεις και τρυφερότητα απέναντι 
στα τέκνα τους και όχι απέναντι στον άλλο γονέα, ο οποίος ξέρει τι πρέπει να κάνει για να είναι παρών στη ζωή 
των παιδιών του. Οι γυναίκες που ακόμα κρατούν το μεγαλύτερο βάρος των υποχρεώσεων, με ευχαρίστηση και 
τρυφερότητα, δεν μπορούν να υφίστανται επιβολές από το νομοθέτη, αλλά να έχουν διευκολύνσεις σε θέματα 
οικονομικά και σε βοήθεια από επιστήμονες που θα προσληφθούν από το κράτος για να βοηθήσουν στην επίλυση 
των όποιων διαφορών των γονέων. Και φυσικά χωρίς να πληρώνουν διαρκώς, γιατί αυτή η βοήθεια πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν ως υποχρέωση του κράτους. Αντί η πολιτεία να δει τις δικές της υποχρεώσεις, συσσωρεύει 
υποχρεώσεις προς τις γυναίκες, οι οποίες θεωρούνται υπεύθυνες όχι μόνο για τη δική τους στάση απέναντι στα 
παιδιά τους, αλλά και για τη στάση των εν διαστάσει συζύγων. Και όσο περισσότερες υποχρεώσεις και δυστοπίες 
δημιουργούνται για τις γυναίκες, τόσο περισσότερο θα αποφεύγουν να αποκτήσουν το επιθυμητό μέγεθος 
οικογένειας, όταν όλα είναι δυσβάστακτα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:53 | Σακης Μ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:25 | Γεωργία Χατζή Είναι προσβολή και ασεβ́εια προς τις χιλιάδες γυναίκες που εχ́ουν 
υποστεί ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία και έχουν χάσει ακόμα και τη ζωή τους – 
όπως καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία: παγκοσμίως, ΕΕ, και στην Ελλάδα: #Σε εθνικό επίπεδο και όπως 
προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από το 2014 μέχρι και το 2017 
έχουν σημειωθεί περισσότερα από 13.700 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τις γυναίκες να αποτελούν 
περίπου το 70% των θυμάτων», τονίζει χαρακτηριστικά στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η 
εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Ιωάννα Ροτζιώκου.  - Έχει βρεθεί ότι το 95% των αντρών και 5% 
των γυναικών ασκεί βία στον/ην σύντροφό τους. Στις Η.Π.Α., το 37% των γυναικών κακοποιουν́ται κατά τη διάρκεια 
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της εγκυμοσύνης, και στατιστικά στοιχεία έδηξαν ότι κάθε 12 δευτερόλεπτα μια γυναίκα κακοποιείται από τον 
σύντροφό της. Όλα αυτά τα νούμερα είναι μόνο όσα έχουν καταγραφεί από την αστυνομία. Φανταστείτε λοιπόν 
πόσες ακόμη γυναίκες υπάρχουν που ποτέ τους δεν έχουν μιλήσει γι αυτό!!!Όχι γυναίκες και παιδιά στα χέρια 
κακοποιητών!Ωστόσο τετραπλασιάστηκαν Καταγγελιές στην καραντίνα!!! ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΠΕΡΝΑΤΕ 
ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ.Έχει να κάνει με παιδιά και το μόνο που σας νοιάζει είναι να ευχατιστήσετε τα 
lobby!Που είναι το παιδοκεντρικό;Μας στέλνετε γυναίκες και παιδιά αμετάκλητα σε κακοποιητές! 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:21 | Αλέξανδρος Δ. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:14 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας .ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΗΜΑ 
,ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ,ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ- ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50,ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:42 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού Τόσο στο άρθρο 13 παρ. 1 εδάφιο 4 
(αντικατάσταση του άρθρου 1520 ΑΚ), σχετικά με τον αποκλεισμό ή περιορισμό της επικοινωνίας όσο και στο 
άρθρο 14 παρ. 2 στοιχείο στ΄ (αντικατάσταση του άρθρου 1532 ΑΚ), για τις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής 
μέριμνας η πρόβλεψη της αμετάκλητης καταδίκης σε περίπτωση τέλεσης των αδικημάτων της ενδοοικογενειακής 
βίας ή εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής σε βάρος του παιδιού είναι επικίνδυνη σε κάθε περίπτωση. Όπως είναι γνωστό για να καταστεί μια δικαστική 
απόφαση αμετάκλητη μπορεί να μεσολαβήσουν ακόμα και οκτώ (8) έτη, διάστημα κατά το οποίο το παιδί μπορεί 
να συνεχίσει να κακοποιείται και να υφίσταται τις εγκληματικές ενέργειες του γονέα του, χωρίς να μπορεί να 
προστατευτεί. Συνεπώς, η πρόβλεψη για αμετάκλητη δικαστική απόφαση πρέπει εκ των ουκ άνευ να αφαιρεθεί 
αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, με την οποία έχουμε πρόσφατα εναρμονιστεί και συγκεκριμένα 
με το νόμο 3500/2006 όπως ισχύει με την τροποποίηση του Ν. 4531/2018, στον οποίο προβλέπεται η δυνατότητα 
επιβολής περιοριστικών μέτρων, ακόμα και απαγόρευση της επικοινωνίας, ήδη από τη στιγμή που το θύμα θα 
υποβάλει μήνυση.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:08 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
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άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
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ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:55 | Λ.Π. Στα σχόλια κυριαρχούν οι θέσεις 3 ομάδων. Η Ομάδα των πατέρων που έχουν 
κανονικά επικοινωνία με τα παιδιά τους αλλά θέλουν περισσότερη, η Ομάδα των κακοποιητικών πατέρων που 
θέλουν να έχουν μεγάλη εξουσία πάνω στο κακοποιημένο παιδί τους και την κακοποιημένη μητέρα 
συμπεριλαμβανομένων και των παιδεραστών και η Ομάδα των ανθρώπων που προσπαθούν να προστατεύσουν 
τα σωματικά ή σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά. ΚΑΙ ΡΩΤΩ. Αν είχατε 2 παιδιά. Το ένα το βλέπετε 2 φορές την 
εβδομάδα και το έχετε μαζί σας 2 ΣΚ τον μήνα και είναι ασφαλή μαζί σας και με τη μητέρα του. Το δεύτερο το 
κακοποιούν σωματικά ή σεξουαλικά. Ποιο παιδί θα ήταν η προτεραιότητα σας? Ποιο παιδί θα φροντίζατε να 
προστατευτεί ΑΜΕΣΑ και ΑΠΟΛΥΤΑ? Η τρίτη Ομάδα παλεύει για αυτό το παιδί. Σαν πυραμίδα, θα πρέπει στη 
κορυφή του νομοσχεδίου να βρίσκεται ΑΥΤΟ το παιδί. Και όχι στον πάτο της πυραμίδας απροστάτευτο όπως το 
θέτει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. ΓΙΝΕΤΕ ΓΟΝΕΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ και με σειρά προτεραιότητας ποιο 
παιδί σας χρειάζεται περισσότερο, νομοθετήστε. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΡΩΜΑΤΟΣ. Νομοθετήστε, κάντε 
αλλαγές αλλά η πυραμίδα του όποιου καινούριου νομοσχεδίου να έχει πάντα στη κορυφή ΑΥΤΟ το παιδί. Το 
κακοποιημένο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:28 | Αθανασιος Μ Κακη άσκηση γονικής μεριμνας οι ψευδείς κατηγορίες από τον ένα γονεα 
για τον αλλον. Κακη άσκηση γονικής μεριμνας η παρεμπόδιση επικοινωνίας και η γονεϊκή αποξένωση. Κακη 
άσκηση γονικής μεριμνας η απομάκρυνση του τέκνου χωρίς συγκατάθεση του ετέρου γονέα από το κοινό τόπο 
κατοικίας του ζευγαριού πριν το διαζυγιο. Δημιουργείται γονεικη αποξένωση και καταστρεφονται δεσμοί με το 
πατερα και τους συγγενεις. Βαριές και Αυστηρές ποινές. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:27 | Μαρία Καπερώνη Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης(1) του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονεά (2)TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: (1)Να προστεθεί ο όρος γονεϊκή 
αποξένωση (2)Να προστεθεί ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα καθώς συνιστά ψυχολογική κακοποίηση του παιδιού και του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:00 | Κατερίνα Π. To γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από το συμφέρον 
του τέκνου στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της 
προτεινόμενης διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το δικαίωμα 
των πατεράδων στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της αφαιρεθεί η 
επιμέλεια εάν διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο προκαλεί 
διάρρηξη των σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής! Ας μην κρυβόμαστε, ο νομοθέτης 
θεωρεί υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση».Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα 
που προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- 
πατέρα, ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο 
βαθμό για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη 
διάταξη); Και στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε 
αυτόν τον κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση; Οι μητέρες- θύματα έμφυλης 
βίας θα εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της 
απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. 
Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να 
προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας  θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής 
απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας.Αντί να καταργηθούν όμως νόμοι και πρακτικές που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, την 
ενδοοικογενειακή βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα ψηφισθεί Νόμος που υποτιμά τις γυναίκες, καταργεί την 
ισότητα στην οικογένεια και υποθάλπει τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών από τους κακοποιητές  
συζύγους/γονείς.  
 
31 Μαρτίου 2021, 22:57 | Γιώργος Κ. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας.Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς.Η υπαίτια παράβαση των όρων 
της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας.Η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη 
της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα.Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:51 | Κατερίνα Γεωργίτση Ποινικοποίηση παραβιάσεων μέχρι και αφαίρεση επιμέλειας Δεν 
απαντάει τα τηλέφωνα τις ώρες επικοινωνίας,δεν δίνει τα παιδια γιατί τάχα δεν θέλουν επειδή τα φόβιζε με τον 
κακό μπαμπά,συκοφαντεί και λέει τα χειροτερα,βάζει το παιδια να μιλάνε άσχημα στον μπαμπά του χωρίς να 
ξέρουν γιατι το κάνουν.Τελος στην ασυδοσία.Υποφερουμε όλοι μας μπαμπάδες και παππούδες 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:12 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ Ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας θα πρέπει να 
καθίσταται:1) Η με κάθε τρόπο προσπάθεια διατάραξης της συναισθηματικής σχέσης του παιδιού με τον άλλο 
γονέα.2) Η μη συμμόρφωση με κάθε είδους δικαστικές αποφάσεις και ειδικότερα της επικοινωνίας των παιδιών 
με τον άλλο γονέα.3) Η μη συμμόρφωση με υπάρχουσες συμφωνίες των γονέων ως προς την άσκηση της γονικής 
μέριμνας.4) Η αμετάκλητη καταδίκη κάποιου γονέα για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, όπως και η αμετάκλητη καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία.5) Η 
αδικαιολόγητη μη καταβολή διατροφής για τα παιδιά.6) Οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί του 
ενός γονέα εις βάρος του άλλου 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:19 | Μαρια Γιαγια– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ.Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες…και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά.Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. 
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Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:49 | Στέλλα Σάμου Το εδάφιο (β) της παραγράφου 2. Του άρθρου 14 θα πρέπει να 
απαλειφθεί. Εκτός, του απαράδεκτου ως έννοια, έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το αρθρο 5, παρ. 2. Μπορεί ο όρος 
«γονεϊκή αποξένωση» που εμφανιζόταν σε κείμενα που είχαν διαρρεύσει να αντικαταστάθηκε με το «διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς». Ωστόσο, είναι γνωστό παγκοσμίως ότι χρησιμοποιούνται πολλοί 
διαφορετικοί όροι, που όμως παραπέμπουν σαφώς στο λεγόμενο Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης του ψυχίατρου 
Δρ. Gardner. Το “σύνδρομο” αυτό, όμως, δεν περιλαμβάνεται στο DSM V, το διεθνούς κύρους στατιστικό και 
διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης (APA) αφού προσπάθεια που έγινε για 
συμπερίληψη του στο εγχειρίδιο απορρίφθηκε. Δεν περιλαμβάνεται επίσης στο εγχειρίδιο ICD-11 της Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας. Παράλληλα το σύνδρομο αυτό έχει ευρέως απορριφθεί από την παγκόσμια νομική και 
επιστημονική κοινότητα. Ο Εθνικός Σύνδεσμος Εισαγγελέων των Η.Π.Α (National District Attorneys Association) σε 
έκθεση του για το “Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης” τονίζει ότι αυτό αποτελεί μια μη τεκμηριωμένη θεωρία η 
οποία συνιστά απειλή για την ακεραιότητα του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και την ασφάλεια παιδιών που 
έχουν υποστεί κακοποίηση. Στην έκθεση Sturge/Glaser, που ετοιμάστηκε μετά από οδηγίες του Official Solicitor 
της Αγγλίας για να χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση των Αγγλικών δικαστηρίων, επισημαίνεται ότι το λεγόμενο 
Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης δεν υπάρχει, υπό την έννοια ότι δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή 
κατηγοριοποίηση παθήσεων ICD10 και DSM IV και δεν είναι γενικά αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα. 
Τονίζεται επίσης ότι η χρήση του όρου Γονική Αποξένωση είναι αδόκιμη και ανεπιθύμητη. Η προσπάθεια 
προώθησης του λεγόμενου συνδρόμου γονικής αποξένωσης υπονομεύει την ακεραιότητα του συστήματος 
οικογενειακής δικαιοσύνης και τη δυνατότητα του να εξυπηρετήσει το συμφέρον παιδιών σε υποθέσεις που 
αφορούν τη γονική τους μέριμνα. Οι λύσεις που προκρίνει η πιο πάνω θεωρία όπως η λεγόμενη “θεραπεία δια 
της απειλής” (“threat therapy”) ή της υποχρεωτικής απομάκρυνσης παιδιών από τον γονέα ο οποίος έχει τη 
φροντίδα του και με τον οποίο το παιδί είναι συνδεδεμένο και τερματισμό κάθε επικοινωνίας μαζί του είναι 
βάρβαρες, χωρίς οποιοδήποτε επιστημονικό υπόβαθρο ή τεκμηρίωση, και συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις στα 
δικαιώματα του παιδιών αυτών όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη νομοθεσία μας, το Σύνταγμα και διεθνείς 
συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού.Οι θεωρίες περί γονικής αποξένωσης όταν εγείρονται σε απάντηση 
κατηγοριών για κακοποίηση παιδιών από τον ένα γονέα αποπροσανατολίζουν τη διαδικασία και στρέφουν τη 
συζήτηση γύρω από το υποτιθέμενο σύνδρομο και μακριά από το ζήτημα της κακοποίησης, υπονομεύοντας έτσι 
τη δυνατότητα του Δικαστηρίου να ανταποκριθεί στο έργο του και μετατρέπει τα θύματα σε θύτες. Αυτό όχι μόνο 
θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα παιδιά που κινδυνεύουν από κακοποίηση αλλά αποτρέπει γονείς των οποίων τα παιδιά 
έχουν πέσει θύματα τέτοιας κακοποίησης από το να ζητήσουν τη διερεύνηση των περιστατικών και τη βοήθεια 
του Δικαστηρίου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:13 | ΣΜ To γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από το συμφέρον του 
τέκνου στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της προτεινόμενης 
διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το δικαίωμα των πατεράδων 
στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της αφαιρεθεί η επιμέλεια εάν 
διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο προκαλεί διάρρηξη των 
σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής! Ας μην κρυβόμαστε, ο νομοθέτης θεωρεί 
υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση». Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα που 
προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- πατέρα, 
ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο βαθμό 
για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη διάταξη); Και 
στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε αυτόν τον 
κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση; Οι μητέρες- θύματα έμφυλης βίας θα 
εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της 
απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. 
Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να 
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προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής 
απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας. Αντί να καταργηθούν όμως νόμοι και πρακτικές που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, την 
ενδοοικογενειακή βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα ψηφισθεί Νόμος που υποτιμά τις γυναίκες, καταργεί την 
ισότητα στην οικογένεια και υποθάλπει τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών από τους κακοποιητές 
συζύγους/γονείς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:46 | ΜΙχάλης Καλοχριστιανάκης το θέμα των αλληλοκατηγοριών οι οποίες συχνότατα 
βγαίνουν εκτός κλίμακας και πλαισίου της όποιας διαζευτικής διαδικασίας γιατί δεν θίγεται κάποιο πιο 
συγκεκριμένο τρόπο;βαρύτατες κατηγορίες που κατατίθενται σωρηδόν μεταξύ πρώην συζήγων και οι οποίες 
αφορούν σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς δεν θα πρέπει να συσχετίζονται, δεν θα πρέπει να τίθενται στα 
πλαίσια μιας ευρύτερης διαμάχης με επίκεντρο το διαζύγιο και τα σχετικά με αυτό θέματα; Γιατί διαφορετικές 
περιπτώσεις είναι μεμονωμένες και συγκεκριμένες κατηγορίες προς κάποιον σε σχέση με τις ίδιες κατηγορίες που 
γίνονται μαζικά έναντι πρώην συζήγων. Πρόκειται για γνωστές, αισχρές πρακτικές τις οποίες κάποιοι μπορεί να 
ισχυριστούν ότι ο νομοθέτης υπερασπίζεται μια και υπερασπίζεται τα συμφέροντα των χαμηλότερου επιπέδου 
εκπροσώπων του κλάδου.δεν έχει κόστος αυτό; Θέλουμε να συνεχίσει; Ας δεχθεί κανείς ότι η ταλαιπωρία τόσων 
ανθρώπων είναι αποτέλεσμα ενός μη φιλικού χωρισμού, ΟΚ, όμως πολλά παιδιά υποβάλλονται σε πολλές ιατρικές 
και ψυχολογικές εξετάσεις/αξιολογήσεις που πολλές σίγουρα είναι αχρείαστες. Μόνο ο νόμος μπορεί να τα 
υπερασπιστεί αυτά τα παιδιά. Αποτιμάται λοιπόν η ζημιά από την πρακτική αυτή; Θέλει ο νομοθέτης να συνεχίσει 
να επιτρέπει αυτές τις πρακτικές; Δεν είναι η νομική επιστήμη εφαρμοσμένη, δεν μπορεί να δώσει λύσεις; Η μήπως 
προτιμά να μείνει στο «έλα μωρέ, αφού της/του έκανες αγωγή διαζυγιόυ θα σου κάνει 2-3 μηνύσεις και εσύ μετά 
2-3 καταγγελίες και ύστερα αυτή/αυτός θα απαντήσει, και θα προσπαθήσει να σε βγάλει τρελό, κι εσύ το ίδια, 
κτλ, κτλ»… αυτό θέλουμε; Αυτό είναι το επίπεδό μας; Γιατί σήμερα, αυτό έχουμε… 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:10 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
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Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:33 | Eύη Μικροπούλου Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του 
άλλου γονέα τόσο συχνές όσο και η γρίπη. Να ορισθούν επίσης ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:46 | Γεώργιος Ψωμιάδης Συνεπ́ειες κακης́ άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:16 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός .Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες…και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
 
31 Μαρτίου 2021, 22:18 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.                 Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
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συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:16 | Μαρκέλλα Μηνά Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς κατηγορίες. 
Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την αφαιρούν. Συμπληρώστε 7 
περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα).  
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31 Μαρτίου 2021, 21:25 | Ιωάννα Μ. Τέρμα στην αποξένωση και στην κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Ο 
1532ΑΚ, θα πρέπει να εντάξει στους λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας πέρα των όσων ορίζει: α. τις ψευδείς 
κατηγορίες και ανυπόστατα κατηγορώ, που σκοπεύουν να απομακρύνουν και να κατηγορήσουν τον άλλον γονιό, 
β. να τιμωρούνται άμεσα οι παραβάτες, με άμεση εκδίκαση των παραβιάσεων των δικαστικών αποφάσεων και 
άμεσα να τηρηθεί από άπαντες το 1532ΑΚ και όσα ορίζονται στον ΠΚ, γ. η αδικαιολόγητη παρατεταμένη άρνηση 
αναγνώρισης πατρότητας της μητέρας να αποτελεί, σημαντικό λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας όταν 
αναγνωριστεί το παιδί, κάτι το οποίο να αποδεικνύεται. Ένας παράνομος γονιός είναι ένας παράνομος πολίτης 
που επιβαρύνει το παρόν και το μέλλον μιας νέας γενιάς. Δεν γίνεται να διαιωνίζεται ένα καθεστώς ατιμωρησίας 
και να αποκαλούμαστε σύγχρονη Κοινωνία. Είναι βασικό θέμα μιας ελεύθερης Πολιτείας να προστατεύει τον 
ΝΟΜΙΜΟ και να τιμωρεί τον ΠΑΡΑΝΟΜΟ ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:43 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε  «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
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σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής:Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:59 | Feka Eirini Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
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31 Μαρτίου 2021, 21:56 | Ιωάννης Τ  Κακή άσκηση επιμέλειας – Δημιουργία μηχανισμού κοινωνικής προστασίας 
.Άρθρο 1532 Στο εδάφιο κακής άσκησης θα πρέπει να προβλεφθούν άμεσες ενέργειες διόρθωσης του 
προβλήματος που δημιουργείται από τον γονέα όπως αυτό της μη καταβολής διατροφής ή της παρεμπόδισης 
επικοινωνίας. Κι αυτό γιατί ενώ συντελούνται οι πράξεις αυτές μέχρι να εκδικασθούν και να ληφθεί τελεσίδικη 
απόφαση, στο μεν τέκνο δεν καταβάλλεται η διατροφή που του αναλογεί με ότι αυτό συνεπάγεται για την 
διαβίωση του, ενώ στην περίπτωση παρεμπόδισης επικοινωνίας υπάρχουν φαινόμενα που για τον γονέα που 
προκαλεί το κώλυμα και καταφέρνει να αποφύγει την προσαγωγή του, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 
εκκρεμούν δεκάδες μηνύσεις οι οποίες μέχρι να εκδικασθούν έχουν μόνο ένα αποτέλεσμα. Την πλήρη αποξένωση 
του παιδιού από τον άλλο γονέα αφού μπορεί και να περάσουν χρόνια μέχρι να βγει μια οριστική απόφαση. 
Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός κοινωνικής προστασίας ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα 
προσωρινής μεν αλλά άμεσης παρέμβασης.Περιπτώσεις εγκληματικών πράξεων. Επειδή τελευταίως οι επικριτές 
της συνεπιμέλειας προτάσσουν ως επιχείρημα την ενδοοικογενειακή βία πράγμα που σημαίνει ότι ξαφνικά η 
συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων κυρίως ανδρών βιαιοπραγούν ή και ασελγούν πάνω στα παιδιά τους, 
πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι απαράδεκτο και προσβλητικό με τον τρόπο που γενικεύεται, εντούτοις στις 
περιπτώσεις που αποδεικνύονται αυτά ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για αυτό να λαμβάνονται άμεσα μέτρα 
προστασίας του παιδιού καθώς και δράσεις για τον περιορισμό του θύτη αλλά και αυστηροποίηση των ποινών. 
Αντίστοιχα σε περίπτωση που διαπιστωθεί συκοφαντική προσπάθεια από την άλλη πλευρά να υφίστανται 
αντίστοιχες δράσεις-ποινές αφού ακόμα και μια συκοφαντία θα έχει τεράστια επίπτωση στον ψυχισμό του 
παιδιού αλλά και τη σχέση του με τον γονέα που συκοφαντείται. Άλλη μια περίπτωση στην οποία απαιτείται η 
συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας μέσω της δημιουργίας μιας κατάλληλης υπηρεσίας που θα γνωμοδοτεί 
σε τέτοιες περιπτώσεις προκειμένου να λαμβάνονται άμεσες αποφάσεις για την προστασία πρωτίστως του 
παιδιού αλλά και των γονέων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:05 | Βέρα Δ. Να προστεθεί άμεσα στο άρθρο και να διατυπωθεί ξεκάθαρα, πως ο γονιός 
που παραβαίνει όσα ορίζει η δικαστική απόφαση, να εφαρμοστεί το άρθρο 1532ΑΚ. Να προστεθεί πως οι ψευδείς 
ισχυρισμοί, με μηνύσεις και κατηγορώ, να είναι αντίστοιχα λόγος κακής γονικής μέριμνας και προϋποθέτει 
αφαίρεση της. Πρέπει να είναι λόγος αφαίρεσης μέριμνας, η αδικαιολόγητη άρνηση της μητέρας να αναγνωριστεί 
το παιδί της και να επιλέγει να φέρεται ως παιδί αγνώστου πατρός. Ο Νόμος πρέπει άμεσα να μπορεί να 
εφαρμοστεί και να τηρηθεί η δικαστική απόφαση, όπως ορίζουν οι διατάξεις με την επιβολή αυστηρών ποινών. 
Αρκετά με την αυθαιρεσία και την κτητική προσέγγιση των παιδιών. Τα παιδιά παραμένουν αβοήθητα όταν ο 
Νόμος δεν τα προστατεύει. Εύχομαι ο Νέος Νόμος να λειτουργεί άμεσα και να κάνει όσα ορίζει η λογική και η 
Δικαιοσύνη. Η αποξενωτικές στάσεις τιμωρούνται. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:15 | Αθηνά Μερτζάνη Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς κατηγορίες. 
Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την αφαιρούν. Συμπληρώστε 7 
περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα).  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:49 | ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΥΣΟΥ  Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
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έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά 
από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη 
γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική 
παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν 
μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.Η 
Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της 
δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας 
στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:29 | Ζωή Προτείνω να προστεθεί 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα). 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:35 | Λεττα Μελισσαροπουλου Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα με σκοπό 
να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν σε 
αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα) 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:06 | Καλλίνα Δ. Η μετοίκηση του παιδιού απο την πόλη που ζει, με συνέπεια την αλλαγή της 
καθημερινότητας του ,απο τη μάνα που έχει την επιμέλεια και καθορίζει και το που θα μείνει το παιδί ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟ.Η μετoίκηση των παιδιών 
σε άλλη πόλη χωρίς σοβαρούς λόγους (πχ μετάθεση)πρακτική που εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ. Τα παιδιά δεν είναι αντικείμενα για να τα ξεριζώνουν με αυτό τον τρόπο.Το α.1519 
οι δικαστές δεν το λαμβάνουν υπόψη τους.Η εμμονή του υπουργείου να διαχωρίζει την γονική μέριμνα από την 
επιμέλεια είναι αναχρονιστική.Πρέπει ο τόπος διαμονής να μπει κάτω από τη γονική μέριμνα ή αλλιώς γονική 
μέριμνα και επιμέλεια ταυτόσημες έννοιες. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:28 | Νίκος Δα. Κάκιστη άσκηση της γονικής μέριμνας είναι οι παραβιάσεις δικαστικών 
αποφάσεων και άμεσα να μπορούν να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις, να γίνονται άμεσα εφαρμοστές. Ο 
γονιός που εμποδίζει και επηρεάζει τα παιδιά και τα διαβάλει εις βάρος του άλλου, να τιμωρείται όπως προβλέπει 
ο Νόμος. Να μπεις επιτέλους ένα τέλος στις κατ’ εξακολούθηση παραβιάσεις των δικαστικών αποφάσεων ! Η 
μακροπρόθεσμη και μη δικαιολογημένη άρνηση της μητέρας να είναι το παιδί, ως παιδί αγνώστου πατρός, παρά 
τις προσπάθειες του γονιού να το αναγνωρίσει να είναι αντίστοιχος λόγος, αφαίρεσης της μέριμνας. Να μπει ένα 
τέλος στις ψευδείς κατηγορίες με ανυπόστατα κατηγορώ και αβάσιμες κατηγορίες εις βάρος του άλλου γονέα, να 
προστεθεί στο 1532ΑΚ. Ο απώτερος σκοπός των κατηγοριών και παραβιάσεων είναι να απομακρύνουν τον άλλο 
γονιό από το παιδί του. Η αμεσότητα και η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, θα πρέπει να είναι το πρώτιστο 
και βασικό εγχείρημα του Νέου Νόμου. Αμεσότητα στην εκδίκαση των υποθέσεων, με αυστηρά μέτρα, μέχρι και 
στην αφαίρεση μέριμνας όταν οι παραβιάσεις είναι κατ’ εξακολούθηση. Να αποτυπωθεί στον Νέο Νόμο η πιστή 
εφαρμογή από τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. 
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31 Μαρτίου 2021, 21:35 | Χριστίνα Σερβετά Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφης του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου.  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:18 | Αννα Μαύρου Είναι απαράδεκτη η πάγια τακτική ψευδών κατηγοριών να προστεθεί 
προς όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρακάτω: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί 
εις βάρος του άλλου γονέα.31 Μαρτίου 2021, 21:44 | Κ.Ν.Χ.Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 
50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα 
παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:11 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών. Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
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νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:19 | Bill Vassilis Κύριε Τσιάρα διασφαλίστε την φροντίδα, το μεγάλωμα και την υγιή 
ανάπτυξη σωματική και ψυχική των παιδιών, όταν οι γονείς τους αποφασίζουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς 
δρόμους στην προσωπική τους ζωή μέσα από το πρίσμα της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 
Μετά τον χωρισμό του, το ζευγάρι, οι ΓΟΝΕΙΣ, θα γνωρίζουν και θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και 
τις κοινές τους ευθύνες απέναντι στα παιδιά τους και δεν θα δυστροπούν ελπίζοντας και περιμένοντας μήπως ο 
Δικαστής δώσει κάτι παραπάνω η κάτι λιγότερο αντίστοιχα, στον δε ενδιάμεσο χρόνο, τον χρόνο της δημοσίευσης 
της απόφασης, η γονεϊκή αποξένωση θα καλπάζει… Ο Δικαστής να είναι αυτός που θα δώσει κάτι παραπάνω η 
κάτι λιγότερο, όταν οι γονείς δεν είναι ικανοί, δεν θέλουν η δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα γονεϊκά τους 
καθηκοντα. Κύριε Τσιάρα αφουγκραστείτε την κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα, τους Ψυχολόγους, τους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ το οποίο, όπως γνωρίζεται και η χωρά μας έχει συνυπογράψει, όλοι τους 
συνηγορούν με την ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, τον ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ και την ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, διασφαλίζοντας με το 
τρίπτυχο αυτό το ΣΥΜΦΕΡΟΝ των ΠΑΙΔΙΩΝ, τους αυριανούς ενήλικες της χώρας μας. Σας εφιστώ την προσοχή και 
Σας υπενθυμίζω το ΥΠ. ΑΡ. 2079/2015 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Άρθρο 5.Ενόψει των ανωτέρω, 
η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη : 5.3. για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ισότητα των γονέων έναντι των 
παιδιών τους, τόσο στη νομοθεσία τους όσο και στις διοικητικές πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κάθε 
γονέας έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και 
την ανάπτυξη των παιδιών τους, προς το βέλτιστο συμφέρον τους 5.4. να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε 
διαφορά μεταξύ των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή 
όχι. 5.5. να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το 
χωρισμό, περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ή της παραμέλησης ενός παιδιού ή της 
ενδοοικογενειακής βίας, και ρυθμίζοντας το χρόνο εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών. 
5.6. να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί για όλα τα θέματα που το αφορούν αφού κριθεί ότι έχει 
την ικανότητα και την διάκριση όσον αφορά τις εν λόγω υποθέσεις. 5.9. να ενθαρρύνουν κατά περίπτωση, την 
ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των οικογενειακών υποθέσεων που αφορούν τα παιδιά, ιδίως με τη 
θέσπιση υποχρεωτικής ενημερωτικής συνάντησης με εντολή του δικαστή, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους 
γονείς για το γεγονός ότι η εναλλασσόμενη κατοικία μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σύμφωνα με το βέλτιστο 
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συμφέρον του τέκνου, και να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας λύσης, εξασφαλίζοντας ότι οι 
διαμεσολαβητές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ενθαρρύνουν την πολύ – επιστημονική συνεργασία. 
 
1 Μαρτίου 2021, 21:44 | Νώντας Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα  
 
31 Μαρτίου 2021, 21:06 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα .‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
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περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:27 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα 
παιδιά…!!!Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:36 | ΕΦΗ ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΙΑΣ!! 
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31 Μαρτίου 2021, 20:41 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 

χρόνια…!!!Πέραν των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το 
έτσι θέλω , ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας.Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια 
και αν ατυχήσουν και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια 
στον άλλον. Τα παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τεκ́νου κλπ).5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου.  
 
31 Μαρτίου 2021, 20:25 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. 
Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου 
το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου.Ευτυχώς μένουμε στην 
ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , 
ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με δικαστική 
απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 
8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την 
πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω κατά 
γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για το 
παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι 
που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται 
να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 
14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή 
βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. Το νέο 
νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που 
πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
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παιδιών…!!! Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:09 | ΜΗΤΕΡΑ Αν το παιδι δεν θελει να έχει σχέσεις με την οικογένεια του έχοντος την 
επικοινωνία γονεα ή με τον ίδιο, ο ετερος γονεας θα χάνει την επιμέλεια; Αυτο το λετε εκσυγρονισμο; Το θεατρο 
του παραλογου… 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:21 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
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στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.   
 
31 Μαρτίου 2021, 20:35 | maria karampela  Και σε αυτήν την διάταξη ο νόμος προσπαθεί να εξειδικεύσει την 
αόριστη νομική έννοια της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Πέρα από το ερμηνευτικό πρόβλημα που 
παρουσιάζει η διάταξη και την ευθεία αντίθεση στην οποία έρχεται με την διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ, –η οποία 
απαιτεί για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος επικοινωνίας για τα αδικήματα της 
ενδοοικογενειακής βίας κ.α. αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ενώ η παρούσα διάταξη αρκείται σε απλές 
αιτιάσεις για την αφαίρεση της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας–, παρουσιάζει και πρόβλημα απόδειξης και 
σχηματισμού δικανικής κρίσης του δικαστηρίου, αναφορικά με την διαπίστωση της διατάραξης της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς και κυρίως αναφορικά με το πώς αυτή η διατάραξη θα 
διαπιστώνεται ότι οφείλεται στον άλλο γονέα. Με την κατάθεση μαρτύρων στην καλύτερη περίπτωση 
επηρεασμένων από την αντιδικία των γονέων και στην χειρότερη καθοδηγούμενων ή με ψυχοκοινωνική έκθεση 
ενός αρμοδίου φορέα; Και αν αποδεικτικά οι μάρτυρες είναι αρκετοί για τον σκοπό αυτόν γιατί δεν προβλέπεται 
στον νόμο αναφορά για την αξιοπιστία τους, ενώ υπάρχει αναφορά για την μη επιρροή του τέκνου από τον έναν 
γονέα κατά την έκφραση της άποψής του; Παρομοίως πώς θα αποδεικνύεται η μη υπαιτιότητα στην μη 
συμμόρφωση με αποφάσεις επικοινωνίας από τον έχοντα την επιμέλεια γονέα, όταν για τον ισχυρισμό ότι 
διαπράττονται ή διαπράχθηκαν τα 
μνημονευόμενα στο νόμο ποινικά αδικήματα από τον γονέα που ασκεί την επικοινωνία θα χρειάζεται αμετάκλητη 
ποινική απόφαση, και κάθε άλλη παράβαση δικαιώματος επικοινωνίας θα θεωρείται εξ αντιδιαστολής υπαίτια 
και άρα ικανή να οδηγήσει στην αφαίρεση της επιμέλειας ή και της γονικής μέριμνας; Από την επισκόπηση των 
προτεινόμενων άρθρων παρατηρείται μία δυσπιστία στην μέχρι και σήμερα κρίση του δικαστή, μία αμφισβήτηση 
στις καλές προθέσεις του γονέα που ασκεί την επιμέλεια και μία υπερβάλλουσα πίστη στην αλήθεια των 
ισχυρισμών του γονέα που είναι φορέας του δικαιώματος επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτόν το νομοσχέδιο 
παραβιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές, ουσιαστικές και δικονομικές αρχές και ιδίως την ισότητα των πολιτών 
έναντι του νόμου (άρθρο 4 Συντάγματος) ενώ επιρρίπτει υπερβολικά βάρη απόδειξης στο ένα μέρος-γονέα που 
ασκεί την επιμέλεια έναντι του άλλου μέρους – γονέα που ασκεί την επικοινωνία, τον οποίο αντιθέτως διευκολύνει 
με τεκμήρια και παράθεση ειδικών προϋποθέσεων. Δεν είναι υπερβολικό να προβλέψουμε ότι υπό το καθεστώς 
του νέου νομοσχεδίου το ισχυρό οικονομικά μέρος θα ασκεί αλλεπάλληλα ένδικα βοηθήματα κατά του άλλου (με 
οποιαδήποτε αφορμή), σκοπεύοντας στην εξόντωσή του. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο άρθρο παραλείπεται η έστω 
στοιχειώδης αναφορά σε σοβαρές περιστάσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, όπως είναι η έκθεση του 
ανηλίκου σε κίνδυνο, η παραμέληση της φροντίδας της υγείας του κ.λπ. ενώ αντίθετα εξειδικεύεται ως επαρκής 
λόγος της πλήρους αποβολής του ενός γονέα από τη ζωή του τέκνου, το να μην καταβληθεί διατροφή για αυτό! Η 
ακατανόητη απαίτηση ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, για αδικήματα που θίγουν τη 
γενετήσια ελευθερία και αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εκθέτει τα τέκνα σε προφανή κίνδυνο, καθόσον 
για μια αμετάκλητη καταδίκη ως γνωστόν απαιτούνται περί τα 8 έτη, χρόνος μέσα στον οποίο είναι πιθανόν τα 
τέκνα να διατρέξουν εκ νέου κίνδυνο κακοποίησης από τον γονέα-δράστη αυτών των αδικημάτων!!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:11 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΝΤΑΣ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως 
εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια 
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μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:15 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΝΤΑΣ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:49 | Νίκος Μ. Πατέρας Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 20:27 | Ηλίας κ. Παντρεμένος πατέρας Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. Η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα,5. Η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής,7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 20:54 | ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά 
καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεική 
αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται 
ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών 
πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
31 Μαρτίου 2021, 20:01 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ To γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από 
το συμφέρον του τέκνου στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση 
της προτεινόμενης διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το 
δικαίωμα των πατεράδων στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της 
αφαιρεθεί η επιμέλεια εάν διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο 
προκαλεί διάρρηξη των σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής! Ας μην κρυβόμαστε, ο 
νομοθέτης θεωρεί υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση».Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει 
τη μητέρα που προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή 
σύζυγο- πατέρα, ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή 
σε δεύτερο βαθμό για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται 
στη διάταξη); Και στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε 
αυτόν τον κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση;Οι μητέρες- θύματα έμφυλης 
βίας θα εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της 
απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. 
Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να 
προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής 
απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας. 
Αντί να καταργηθούν όμως νόμοι και πρακτικές που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, την ενδοοικογενειακή 
βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα ψηφισθεί Νόμος που υποτιμά τις γυναίκες, καταργεί την ισότητα στην 
οικογένεια και υποθάλπει τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών από τους κακοποιητές συζύγους/γονείς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:43 | ΔΚ To γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από το συμφέρον του 
τέκνου στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της προτεινόμενης 
διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το δικαίωμα των πατεράδων 
στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της αφαιρεθεί η επιμέλεια εάν 
διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο προκαλεί διάρρηξη των 
σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής! Ας μην κρυβόμαστε, ο νομοθέτης θεωρεί 
υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση». Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα που 
προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- πατέρα, 
ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο βαθμό 
για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη διάταξη); Και 
στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε αυτόν τον 
κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση; Οι μητέρες- θύματα έμφυλης βίας θα 
εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της 
απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. 
Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να 
προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής 
απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:16 | Π.Μ. «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
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2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε 
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης 
του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα 
 
1 Μαρτίου 2021, 19:13 | Johnny Οι κακοποιητες υποστηριζουν την έννοια της γονεϊκής αποξένωσης και την 
αφαίρεση επιμέλειας για ψευδείς κατηγορίες (γιατί με έναν καλό δικηγόρο μπορούν να βγάλουν ψευδείς τις 
κατηγορίες) και έτσι θα συνεχίσουν να κακοποιουν ανενόχλητοι. Το νομοσχεδιο συντάχθηκε από κακοποιητές κι 
εσείς ως κυβέρνηση το υποστηρίζεται. Άμεση απόσυρση του κακοποιητικου νομοσχεδίου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:45 | Μενια Απαράδεκτο να διατυπώνεται ένα νομοσχέδιο με τη φιλοσοφία ότι ο γονιός 
καταφεύγει σε ψευδής κατηγορίες και να ορίζει αμετάκλητη απόφαση για καταγγελία κακοποίησης παιδιού. 
Θεωρείται δηλαδή ότι οι καταγγελίες είναι όλες ψευδής; Προφανώς με αυτή τη λογική θεωρειται και όλες τις 
καταγγελίες που ακούστηκαν πρόσφατα με το κίνημα metoo το ίδιο ψευδής, αλλά δεν εχεται τα κότσια να το 
πείτε. Το νομοσχεδιο αυτό υποστηρίζει τους κακοποιητες και προωθεί την κουλτούρα της κακοποίησης παιδιών 
και γυναικών αποθαρρυνοντας τις καταγγελίες των θυμάτων. Άμεση απόσυρση του κακοποιητικου νομοσχεδίου. 
Απαράδεκτο να στηρίζεται και στο ψευδοσύνδρομο της γονεϊκής αποξένωσης του παιδόφιλου Gardner, τώρα το 
ονομάσατε διατάραξη σχέσεων για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μα ποιον κοροϊδεύετε τέλος πάντων; 
Παρουσιάσατε ενα νομοσχέδιο που νομιμοποιεί την κακοποίηση. Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:24 | Eva Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
προβλέπονται όλες οι μορφές επιμέλειας και επικοινωνίας παιδιών-γονέων και κάθε φορά να επιλέγεται η 
καταλληλότερη για το συγκεκριμένο παιδί, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση 
συνεπιμέλειας, ούτε υποχρεωτικός χρόνος διαμονής των παιδιών με καθέναν από τους δύο γονείς. «Θεωρούμε 
ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν μετά τον χωρισμό των γονέων και τη διάσπαση της οικογενειακής ενότητας 
επηρεάζουν την ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, επομένως ο θεσμός της συμβουλευτικής 
γονέων σε κάθε περίπτωση διαζυγίου θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος». 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:01 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση 
κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, 
οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές 
αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο 
αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του 
νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους 
δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση 
του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα 
ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη «προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για 
το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β΄ του εδ. β΄ της ΑΚ 1532. Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του 
σημ. στ΄ του εδ. β΄ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί 
για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ως 
αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και 
αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης,15 το Σχέδιο Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από 
την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο 



4227 
 

Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται 
για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, αρκεί πιθανολόγηση. Καταλύει, δε, την 
προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, 
η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες 
στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», ενώ οδηγεί σε πλήρη 
καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης 4 της Κωνσταντινούπολης, κατά ανεπίτρεπτη 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τον κοινό νομοθέτη. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον γαλλΑΚ, 
επέρχεται αυτοδικαίως η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για έγκλημα κατά του 
έτερου γονέα, μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου.16 Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τροποποίηση του σημ. στ΄ 
του εδ. β΄ ως εξής: «η άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, όταν αυτή συνοδεύεται από 
δικαστική πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 
 
31 Μαρτίου 2021, 19:50 | Νικος  ‘Αρθρο 14 Συνεπ́ειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:32 | A.a «Το κλάμα του παιδιού δεν έχει τελειωμό όταν το στέλνουν στον κακόποιητη γονιό» 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:15 | Chris Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τη μάνα τους, όπως όλοι μας. Μόνο σε 
ακραίες περιπτώσεις να δίνεται η επιμέλεια στον πατέρα. Τα μωρά έχουν ανάγκη τη μαμά τους. Απορώ ποιος τα 
σκέφτηκε όλα αυτά? Οι μπαμπάδες να έχουν την μέγιστη δυνατή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ και ΟΧΙ ΣΥΝΕΠΗΜΕΛΕΙΑ. ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ! ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ!! ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:02 | Eλένη  Και σε αυτήν την διάταξη ο νόμος προσπαθεί να εξειδικεύσει την αόριστη νομική 
έννοια της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Πέρα από το ερμηνευτικό πρόβλημα που παρουσιάζει η διάταξη 
και την ευθεία αντίθεση στην οποία έρχεται με την διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ, –η οποία απαιτεί για τον 
περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος επικοινωνίας για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας κ.α. 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ενώ η παρούσα διάταξη αρκείται σε απλές αιτιάσεις για την αφαίρεση της 
επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας–, παρουσιάζει και πρόβλημα απόδειξης και σχηματισμού δικανικής κρίσης του 
δικαστηρίου, αναφορικά με την διαπίστωση της διατάραξης της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς και 
κυρίως αναφορικά με το πώς αυτή η διατάραξη θα διαπιστώνεται ότι οφείλεται στον άλλο γονέα. Με την 
κατάθεση μαρτύρων στην καλύτερη περίπτωση επηρεασμένων από την αντιδικία των γονέων και στην χειρότερη 
καθοδηγούμενων ή με ψυχοκοινωνική έκθεση ενός αρμοδίου φορέα; Και αν αποδεικτικά οι μάρτυρες είναι 
αρκετοί για τον σκοπό αυτόν γιατί δεν προβλέπεται στον νόμο αναφορά για την αξιοπιστία τους, ενώ υπάρχει 
αναφορά για την μη επιρροή του τέκνου από τον έναν γονέα κατά την έκφραση της άποψής του; Παρομοίως πώς 
θα αποδεικνύεται η μη υπαιτιότητα στην μη συμμόρφωση με αποφάσεις επικοινωνίας από τον έχοντα την 
επιμέλεια γονέα, όταν για τον ισχυρισμό ότι διαπράττονται ή διαπράχθηκαν τα μνημονευόμενα στο νόμο ποινικά 
αδικήματα από τον γονέα που ασκεί την επικοινωνία θα χρειάζεται αμετάκλητη ποινική απόφαση, και κάθε άλλη 
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παράβαση δικαιώματος επικοινωνίας θα θεωρείται εξ αντιδιαστολής υπαίτια και άρα ικανή να οδηγήσει στην 
αφαίρεση της επιμέλειας ή και της γονικής μέριμνας;Από την επισκόπηση των προτεινόμενων άρθρων 
παρατηρείται μία δυσπιστία στην μέχρι και σήμερα κρίση του δικαστή, μία αμφισβήτηση στις καλές προθέσεις 
του γονέα που ασκεί την επιμέλεια και μία υπερβάλλουσα πίστη στην αλήθεια των ισχυρισμών του γονέα που 
είναι φορέας του δικαιώματος επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτόν το νομοσχέδιο παραβιάζει θεμελιώδεις 
συνταγματικές, ουσιαστικές και δικονομικές αρχές και ιδίως την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου (άρθρο 4 
Συντάγματος) ενώ επιρρίπτει υπερβολικά βάρη απόδειξης στο ένα μέρος-γονέα που ασκεί την επιμέλεια έναντι 
του άλλου μέρους – γονέα που ασκεί την επικοινωνία, τον οποίο αντιθέτως διευκολύνει με τεκμήρια και παράθεση 
ειδικών προϋποθέσεων. Δεν είναι υπερβολικό να προβλέψουμε ότι υπό το καθεστώς του νέου νομοσχεδίου το 
ισχυρό οικονομικά μέρος θα ασκεί αλλεπάλληλα ένδικα βοηθήματα κατά του άλλου (με οποιαδήποτε αφορμή), 
σκοπεύοντας στην εξόντωσή του  Επιπλέον, στο συγκεκριμένο άρθρο παραλείπεται η έστω στοιχειώδης αναφορά 
σε σοβαρές περιστάσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, όπως είναι η έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, η 
παραμέληση της φροντίδας της υγείας του κ.λπ. ενώ αντίθετα εξειδικεύεται ως επαρκής λόγος της πλήρους 
αποβολής του ενός γονέα από τη ζωή του τέκνου, το να μην καταβληθεί διατροφή για αυτό! Η ακατανόητη 
απαίτηση ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, για αδικήματα που θίγουν τη γενετήσια 
ελευθερία και αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εκθέτει τα τέκνα σε προφανή κίνδυνο, καθόσον για μια 
αμετάκλητη καταδίκη ως γνωστόν απαιτούνται περί τα 8 έτη, χρόνος μέσα στον οποίο είναι πιθανόν τα τέκνα να 
διατρέξουν εκ νέου κίνδυνο κακοποίησης από τον γονέα-δράστη αυτών των αδικημάτων!!!!Απόσυρση 
νομοσχεδίου τώρα! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:40 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΕΙΔΙΚΑ: Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: …7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα.ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΑΜΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ!ΓΕΝΙΚΑ:ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο 
γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο 
γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και 
εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμή ριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ́ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ 
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ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:00 | Ιωαννίδου Γεωργία  Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή 
της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε 
άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:55 | Μ Α Δεν πρέπει να διαταράσσεται η συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον άλλο 
γονέα με την απαξιωτική αναφορά σε εκείνον μπροστά στο τέκνο. Είναι αδύνατον για έναν γονέα να επιβάλλει 
στο τέκνο τα όρια που είναι αναγκαία για την ψυχική του υγεία, αν ο έτερος γονέας με διάφορους τρόπους 
υποσκάπτει το σεβασμό του τέκνου προς εκείνον. Οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας οπωσδήποτε θα πρέπει 
να γίνονται αντικείμενα ειδικού χειρισμού, και μέχρι να έλθουν σε πέρας θα πρέπει η επικοινωνία με τον γονέα 
που κατηγορείται να γίνεται με στενή επίβλεψη από ειδικό. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ‘ Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:00 | A.A Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, 
είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε 
την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων 
αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι 
νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται 
μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας.Το κατατεθέν 
νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη 
δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, 
που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες 
που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην 
ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. Εισάγει ακραίες συντηρητικές 
ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν 
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ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. 
Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα 
επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση 
της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού 
αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον 
ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς 
πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη 
καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των παππούδων και των γιαγιάδων, τις 
οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη 
προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας.ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί 
τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, όπως εκπαίδευση του παιδιού και 
υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα 
αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν 
ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την 
άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται 
από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους 
παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή 
βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος 
’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή 
χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 
1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα 
πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη 
καθυστέρηση και μη εκτέλεση αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της 
Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική άσκηση δημογραφικής πολιτικής31 Μαρτίου 2021, 18:53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Γ.Απορία!Αφού όλες οι κατηγορίες περί ενδ.βίας είναι ψευδείς,άρα όλες οι στατιστικές για αύξηση 
ενδοοικογενειακής βίας είναι ψεύτικες.Αυτό μας λένε οι παραπάνω;Kαι οι στατιστικές της αστυνομίας κι όλων των 
άμεσων φορέων κτλ;Μέχρι κι ο κύριος Υπουργός έχει ανάρτηση με στατιστικα της αστυνομίας.Άρα όλοι λένε 
ψέμματα εκτός απο τους κυρίους αυτούς;Δικαστηριακή γραμμή είναι όλο αυτό περί ψευδών καταγγελιών για 
επίτευξη των προσωπικών τους στοχων και φυσικά δεν έχω ακούσει και κανέναν εγκληματία να παραδςχεται το 
έγκλημά του.Απόσυρση ή έστω μια δικλειδα ασφαλείας γι ‘αυτές τις γυναίκες κι αυτά τα παιδιά!!!!Αλλιώς μη 
βγαίνετε στη τηλεοραση κι υποστηρίζετε me too κτλ ενώ με τη βουλα του νόμου σπρωχνετε θύματα σε κακοποιούς 
και αυτοί αγιοποιουνται με το ψευτοσυνδρομο της γονεικης αποξένωσης.Κάτι δεν πάει καλα στην Ελλαδα κι ειμαι 
κι αντρας που δε μπορώ να διανοηθώ να σηκώνω χέρι στη γυναίκα αλλα στην εργασία μου εχω δεί πολλά!Αν δεν 
μπορείτε να προσφέρετε προστασία να το αποσύρετε. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:45 | Παναγιωτης Γρηγοροπουλος Ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις απο τον ένα γονέα 
κατα του άλλου με σκοπό την απομάκρυνση του απο τα ανήλικα τέκνα να συνιστα διαρκες αυτεπάγγελτο αδίκημα 
και να κινείται η διαδικασία του αυτοφώρου και οι ποινές να η ιδιες με αυτες της ενδοοικoγενειακης βίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:18 | Γρυλλάκη Ευδοκία  Συνέπειες κακής άσκησηςακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
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γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
31 Μαρτίου 2021, 18:12 | Κ.Π.  Θεώρησα καθήκον μου να γράψω στη διαβούλευση μιας κι εχω γίνει αυτόπτης 
μάρτυρας τέτοιου περιστατικού βίας.Η γειτόνισα μου, ενώ ακούγαμε καβγάδες και τα παιδάκια να κλαίνε κάποια 
στιγμή έφτασε στο απροχώρητο το πράγμα.Ενώπιον των παιδιών ο σύζυγος τη βούτηξε και την πέταξε απο τη 
σκάλα της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να χτυπήσει πολύ ασχημα στο κεφάλι και τον αυχένα με κινδυνο 
αναπηρίας κι όλα αυτά μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τα οποία εκλαιγαν και φωναζαν τα καημένα και 
μπροστά μας.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του στο δικαστήριο.Εγώ κι ο σύζυγος πήγαμε μάρτυρες ώς 
οφείλαμε.Ο κύριος επικαλούταν συνεχώς ψευδείς κατηγορίες και εκανε μήνυσε και σε εμάς για ψευδομαρτυρία 
(φυσικά αθωωθήκαμε).Διαβάζοντας λοιπόν όλα αυτά τα σχόλια των κυρίων εδώ περί ψευδούς κατηγοριών έχω 
να πώ οτι είναι κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι κακοποιητές.Το είδα με τα μάτια μου.Μια αξιόλογη κοπέλα η 
οποία τρέμει και φοβάται με αυτό που θέλετε να ψηφίσετε γιατί δεν εχει γινει ακομα εφετείο ουτε Αρειος Πάγος 
που έχει σκοπο οπως διαμηνύει ο κύριoς να πάει κι απειλει ακόμα κι εμας που βρεθήκαμε αυτόπτες 
μάρτυρες.Αγαπητή κυβέρνηση προσέξτε πάρα πολύ.Σαν μάνα κι εγω θα φοβόμουν πάρα πολυ για μενα και τα 
παιδιά μου.Τουλάχιστον κάντε κάτι γι ‘αυτές τις γυναίκες κι αυτά τα παιδια.Μην περιμένουν εφετεία.Έρχεται κατω 
απο την πολυκατοικία ουρλιάζει την κατηγορεί,βάζει στην μέση τα παιδιά, τα οποία τα είχε γραμμένα όσο ζούσαν 
μαζί.Σας το λεω με το χέρι στην καρδιά.Καντε κάτι. ΜΗ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:09 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ  
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:31 | Κωσταντίνος Μπατσακουτσας Να γινου οι προσθηκες με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
γραμματαΣυνέπειες κακής άσκησης 
Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια 
ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περι ουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα 
αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν 
ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο…….. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:41 | Άννα Δημα Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
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παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:30 | Αλεξανδρα  KE YΠOYPΓE ΔEN EINAI ΛOΓIKO KAI KAΘOΛOY ANΘPΩΠINO AYTO TO 
NOMOΣXEΔIO ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΠOY ΔEN EXEI AΠOΛYTΩΣ KANENA AIΣΘHMA ΔIKAIOY ΓIA TO KAΘE ΠAIΔI 
ΔIAΣΠAΣMENHΣ OIKOΓENEIAΣ KAI ΓIA KAMMIA EΛΛHNIΔA MANA.ΠΩΣ EINAI ΔYNATON NA ΣYΓKPINETE THN KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ΓIA THN MHTEPA EKEINH ΠOY ΔEN ΘA ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH ΦYΣIKH EΠAΦH 
TOY ΠAIΔIOY ME ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΣE KAΘHMEPINH BAΣH KATA TO 1/3 KAI ΣTON ANTIΠOΔA NA EINAI ΔIKAIΩMA 
KAI YΠOXPEΩΣH TOY KAKOΠOIHTIKOY ΠATEPA NA EXEI ΤΟ 1/3 THΣ EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTOY 
AΠOΦAΣEΩΣ ΠOINIKOY ΔIKAΣTHPIOY.ANTI NA YΠAPXEI AYΣTHPO ΠEPIOPIΣTIKO ΠΛAIΣIO ΣTIΣ EΠIKOINΩNIEΣ TO 
KAKOΠOIHTH ΓONEA KAI NA BΛEΠEI TO ΠAIΔI TOY ME ΠAPOYΣIA TPITOY ,TOY AΛΛOY ΓONEA Ή AKOMH KAΛYTEPA 
ΠAPOYΣIA KOINΩNIKOY ΛEITOYPΓOY.ΣTA EΓKΛHMATA ENΔOIKOΓENEIAKHΣ BIAΣ NA ΛAMAANONTAI YΠOΨH OΛEΣ 
OI MOPΦEΣ BIAΣ,ΛEKTIKHΣ ,ΨYXIKHΣ ΠOY ΔHMIOYPΓEI MEΛANIEΣ ΣTHN ΨYXH ENOΣ ΠAIΔIOY ΠOY ΔEN EINAI 
AMEΣA OPATΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΔΙΝΑΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ 
ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΟΥΤΕ Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.ΕΝΑΣ ΣΩΣΤΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΞΕΝΩΘΕΙ ΠΟΤΈ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:25 | Καρτοφύλη Σταματία   Αυστηρές ποινές για κακή άσκηση γονικής μέριμνας. Κακη 
άσκηση γονικής μεριμνας οι ψευδείς κατηγορίες από τον ένα γονεα για τον αλλον. Κακη άσκηση γονικής μεριμνας 
η παρεμπόδιση επικοινωνίας και η γονεϊκή αποξένωση. Κακη άσκηση γονικής μεριμνας η απομάκρυνση του 
τέκνου χωρίς συγκατάθεση του ετέρου γονέα από το κοινό τόπο κατοικίας του ζευγαριού πριν το διαζυγιο. 
Δημιουργείται γονεικη αποξένωση και καταστρεφονται δεσμοί με το πατερα και τους συγγενεις.  Βαριές και 
Αυστηρές ποινές. 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:21 | Απόσυρση τώρα!MΠΡΑΒΟ στη Γαλλία!!! ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ νομοσχεδίου τώρα!Η Γαλλία νομοθετεί αναστολή του δικαιώματος γονικής μέριμνας και επικοινωνίας 
του κακοποιητή με το παιδί, από την πρώτη στιγμή της Ποινικής Δίωξης. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα κατατίθεται 
ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο, μέχρι την «αμετάκλητη» απόφαση, δηλαδή μέχρι την χρονοβόρα και 
πολυδάπανη απόφαση του Άρειου Πάγου, ο κακοποιητής θα μπορεί να παίρνει το παιδί μέχρι και 1/3 του 
συνολικού χρόνου. Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική Βουλή ψήφισε το Ν. 2020-936 με σκοπό την προστασία των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό το νόμο προβλέπονται -ανάμεσα σε άλλες σημαντικότατες διατάξεις- 
οι παρακάτω, που σχετίζονται με την επικοινωνία γονέα – παιδιού. Εκ του νόμου αναστέλλεται προσωρινά η 
άσκηση της γονικής μέριμνας και το δικαίωμα επικοινωνίας σε περίπτωση ποινικού αδικήματος από γονέα στον 
άλλο γονέα ή στο παιδί, από την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, χωρίς 
να χρειάζεται ειδική μνεία του ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή. Η αιτολόγηση της παραπάνω 
νομοθετικής ρύθμισης ήταν «Στη Γαλλία, κάθε χρόνο συμβαίνουν 120-150 γυναικοκτονίες. Στη Γαλλία 
περισσότερες από 220.000 γυναίκες είναι θύματα βίας και 170.000 παιδιά είναι παρόντα σε αυτή τη βία».  Την 
παραπάνω απόφαση της βουλής επηρέασε η έκθεση με θέμα τη βία κατά των γυναικών που είχε κατατεθεί στη 
Γαλλική βουλή λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2020, από επιτροπή γυναικείων οργανώσεων. Η έκθεση 
αυτή ανέδειξε, μετά από είκοσι χρόνια εφαρμογής της Coparentalité (υποχρεωτικής συνεπιμέλειας), ότι «οι μισές 
γυναικοκτονίες έγιναν μπροστά σε μικρά παιδιά και με αφορμή τη τακτική επίσκεψη και φιλοξενία του πατέρα». 
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης του 2009 από το Παρατηρητήριο Βίας του περιφερειακού συμβουλίου του 
διαμερίσματος Seine-Saint-Denis που αφορούσε 24 γυναικοκτονίες που έγιναν τη συνιστά νέα μορφή άσκησης 
βίας στο θύμα του. Το δικαίωμα επίσκεψης και φιλοξενίας των πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και 
τα παιδιά μεγάλο ρίσκο, θέτει τις γυναίκες θύματα βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Ελληνικού κράτους; ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ γυναίκες και παιδιά;; 
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31 Μαρτίου 2021, 17:51 | Θεοχαρίτσα Ταμπάκη Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ .Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα προτείνω να αντικατασταθεί ως εξής: ‘Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής άσκησης (…) 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχεσ́ης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικης́ εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 17:06 | ανώνυμος Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι συμπεριλαμβάνει την απαξιωτική αναφορά σε εκείνον μπροστά στο τέκνο. Είναι 
αδύνατον για έναν γονέα να επιβάλλει στο τέκνο τα όρια που είναι αναγκαία για την ψυχική του υγεία, αν ο έτερος 
γονέας υποσκάπτει διαρκώς το σεβασμό του τέκνου προς εκείνον.Οι εκκρεμείς υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας 
οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνονται αντικείμενα ειδικού χειρισμού, να τελεσιδικούν επειγόντως, αλλά και μέχρι 
να τελεσιδικήσουν θα πρέπει η επικοινωνία με τον γονέα που κατηγορείται να γίνεται με στενή επίβλεψη από 
ειδικό.  
 
31 Μαρτίου 2021, 17:15 | Αλεξάνδρα Οι ψευδής κατηγορίες πρέπει να είναι τιμωρούνται, και όποιος ασκεί γονική 
αποξένωση να χάνει πάραυτα την επιμέλεια. Πρέπει να καθιερωθεί συνεπιμελεια 50-50 γιατί τα παιδιά 
χρειάζονται και τους δύο γονείς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:05 | Σπύρος Οι ψευδής κατηγορίες πρέπει να είναι τιμωρούνται, και όποιος ασκεί γονική 
αποξένωση να χάνει πάραυτα την επιμέλεια. Πρέπει να καθιερωθεί συνεπιμελεια 50-50 γιατί τα παιδιά 
χρειάζονται και τους δύο γονεις. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:06 | Αρετή Οι ψευδής κατηγορίες πρέπει να είναι τιμωρούνται, και όποιος ασκεί γονική 
αποξένωση να χάνει πάραυτα την επιμέλεια. Πρέπει να καθιερωθεί συνεπιμελεια 50-50 γιατί τα παιδιά 
χρειάζονται και τους δύο γονεις. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:33 | Κωστας  Απόσυρση του νομοσχεδίου τωρα Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από 
τους πλέον προοδευτικούς της Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της 
συναινετικής συνεπιμέλειας και αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην 
πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή 
και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το 
δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην  Γ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση 
των συγκρουσιακών διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε 
όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που περιμένουν μάταια τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες 
που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο. 
Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των 
γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν ψηφιστεί θα καταδικαστεί η 
Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα : α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με αμετάκλητη απόφαση 
δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη 
κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και την 
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ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:47 | Θεμιστοκλής Μπλετσος  «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:54 | Νικόλαος Απέργης Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 16:18 | Γεώργιος Αντωνόπουλος Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί 
εις βάρος του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 16:14 | ΜΑΚΗΣ Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς κατηγορίες. 
Συμπληρώστε 7. Οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα συνιστούν κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:46 | Χρήστος Αντωνιάδης  Άρθρο 14Oι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα είναι συχνότερες από το κοινό κρυολόγημα!! Να ορισθούν επίσης ως κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:03 | Κώστας Ανεμουδης Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς 
κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την αφαιρούν.  
Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα). 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:18 | Χρυσανθακόπουλος Χ. Γίνεται πληρέστερη εξασφάλιση περιπτώσεων κακής άσκησης 
της γονικής μέριμνας με την προσθήκη επιπέον ενός ακόμα λόγου:οι ψευδείς και παραπλανητικές κατηγορίες και 
ισχυρισμοί από τον έναν γονέα εις βάρος του άλλου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:34 | Γιώργος Ανδρουλάκης  Άρθρο 14Δώστε τέρμα σε όσους λένε ψέματα. Τελικός 
αποδέκτης σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες είναι τα παιδιά μας. Συμπληρώστε σας παρακαλώ να συνιστούν 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι αβάσιμες ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:21 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ.  ΕΙΔΙΚΑ:Άρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα.ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΑΜΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ!!ΓΕΝΙΚΑ:ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 
2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 
4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ:Η ΑΔΙΚΙΑ 
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ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι 
αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 15:50 | Παυλος Ανδρεου Άρθρο 14Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα με 
σκοπό να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν 
σε αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα)  
 
31 Μαρτίου 2021, 15:03 | ΑΥΡΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ Και σε αυτήν την διάταξη ο νόμος προσπαθεί να εξειδικεύσει την 
αόριστη νομική έννοια της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Πέρα από το ερμηνευτικό πρόβλημα που 
παρουσιάζει η διάταξη και την ευθεία αντίθεση στην οποία έρχεται με την διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ, –η οποία 
απαιτεί για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος επικοινωνίας για τα αδικήματα της 
ενδοοικογενειακής βίας κ.α. αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ενώ η παρούσα διάταξη αρκείται σε απλές 
αιτιάσεις για την αφαίρεση της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας–, παρουσιάζει και πρόβλημα απόδειξης και 
σχηματισμού δικανικής κρίσης του δικαστηρίου, αναφορικά με την διαπίστωση της διατάραξης της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς και κυρίως αναφορικά με το πώς αυτή η διατάραξη θα 
διαπιστώνεται ότι οφείλεται στον άλλο γονέα. Με την κατάθεση μαρτύρων στην καλύτερη περίπτωση 
επηρεασμένων από την αντιδικία των γονέων και στην χειρότερη καθοδηγούμενων ή με ψυχοκοινωνική έκθεση 
ενός αρμοδίου φορέα; Και αν αποδεικτικά οι μάρτυρες είναι αρκετοί για τον σκοπό αυτόν γιατί δεν προβλέπεται 
στον νόμο αναφορά για την αξιοπιστία τους, ενώ υπάρχει αναφορά για την μη επιρροή του τέκνου από τον έναν 
γονέα κατά την έκφραση της άποψής του; Παρομοίως πώς θα αποδεικνύεται η μη υπαιτιότητα στην μη 
συμμόρφωση με αποφάσεις επικοινωνίας από τον έχοντα την επιμέλεια γονέα, όταν για τον ισχυρισμό ότι 
διαπράττονται ή διαπράχθηκαν τα μνημονευόμενα στο νόμο ποινικά αδικήματα από τον γονέα που ασκεί την 
επικοινωνία θα χρειάζεται αμετάκλητη ποινική απόφαση, και κάθε άλλη παράβαση δικαιώματος επικοινωνίας θα 
θεωρείται εξ αντιδιαστολής υπαίτια και άρα ικανή να οδηγήσει στην αφαίρεση της επιμέλειας ή και της γονικής 
μέριμνας; Από την επισκόπηση των προτεινόμενων άρθρων παρατηρείται μία δυσπιστία στην μέχρι και σήμερα 
κρίση του δικαστή, μία αμφισβήτηση στις καλές προθέσεις του γονέα που ασκεί την επιμέλεια και μία 
υπερβάλλουσα πίστη στην αλήθεια των ισχυρισμών του γονέα που είναι φορέας του δικαιώματος επικοινωνίας. 
Με τον τρόπο αυτόν το νομοσχέδιο παραβιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές, ουσιαστικές και δικονομικές αρχές 
και ιδίως την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου (άρθρο 4 Συντάγματος) ενώ επιρρίπτει υπερβολικά βάρη 
απόδειξης στο ένα μέρος-γονέα που ασκεί την επιμέλεια έναντι του άλλου μέρους – γονέα που ασκεί την 
επικοινωνία, τον οποίο αντιθέτως διευκολύνει με τεκμήρια και παράθεση ειδικών προϋποθέσεων. Δεν είναι 
υπερβολικό να προβλέψουμε ότι υπό το καθεστώς του νέου νομοσχεδίου το ισχυρό οικονομικά μέρος θα ασκεί 
αλλεπάλληλα ένδικα βοηθήματα κατά του άλλου (με οποιαδήποτε αφορμή), σκοπεύοντας στην εξόντωσή του. 
Επιπλέον, στο συγκεκριμένο άρθρο παραλείπεται η έστω στοιχειώδης αναφορά σε σοβαρές περιστάσεις κακής 
άσκησης της γονικής μέριμνας, όπως είναι η έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, η παραμέληση της φροντίδας της 
υγείας του κ.λπ. ενώ αντίθετα εξειδικεύεται ως επαρκής λόγος της πλήρους αποβολής του ενός γονέα από τη ζωή 
του τέκνου, το να μην καταβληθεί διατροφή για αυτό! Η ακατανόητη απαίτηση ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης 
για ενδοοικογενειακή βία, για αδικήματα που θίγουν τη γενετήσια ελευθερία και αδικήματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, εκθέτει τα τέκνα σε προφανή κίνδυνο, καθόσον για μια αμετάκλητη καταδίκη ως γνωστόν 
απαιτούνται περί τα 8 έτη, χρόνος μέσα στον οποίο είναι πιθανόν τα τέκνα να διατρέξουν εκ νέου κίνδυνο 
κακοποίησης από τον γονέα-δράστη αυτών των αδικημάτων!!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:56 | Βασίλης Αναστασίου Άρθρο 14Είναι απαράδεκτη η πάγια τακτική ψευδών κατηγοριών 
να προστεθεί προς όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρακάτω: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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31 Μαρτίου 2021, 14:58 | Λεωνίδας Καραμάνος Tο Σχέδιο Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από την 
ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο Νόμου 
υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται για ψυχική 
απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, αρκεί πιθανολόγηση 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:05 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: να προστεθεί 7. Οι ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.Με ταυτόχρονη αλλαγή του ποινικού κώδικα μόνο για την ειδική 
διαδικασία των οικoγενειακών Ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις απο τον ένα γονέα κατα του άλλου που δεν 
αποδυκνείονται με σκοπό την απομάκρυνση του εκούσια απο τα ανήλικα τέκνα να συνιστα ΔΙΑΡΚΕΣ αυτεπάγγελτο 
αδίκημα, να κινείται η διαδικασία του αυτοφώρου και οι ποινές να εξομοιώνονται με αυτες της ενδοοικoγενειακης 
βίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:32 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλευσης γενετήσιας ζωή» 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:30 | Τσιαμη Ζωη Να γινουν οι προσθηκες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματαΣυνέπειες κακής άσκησης 
Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια 
ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περι ουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα 
αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν 
ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο…. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:20 | μανια κ.  Και σε αυτήν την διάταξη ο νόμος προσπαθεί να εξειδικεύσει την αόριστη 
νομική έννοια της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Πέρα από το ερμηνευτικό πρόβλημα που παρουσιάζει η 
διάταξη και την ευθεία αντίθεση στην οποία έρχεται με την διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ, –η οποία απαιτεί για 
τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος επικοινωνίας για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας 
κ.α. αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ενώ η παρούσα διάταξη αρκείται σε απλές αιτιάσεις για την αφαίρεση 
της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας–, παρουσιάζει και πρόβλημα απόδειξης και σχηματισμού δικανικής κρίσης 
του δικαστηρίου, αναφορικά με την διαπίστωση της διατάραξης της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον 
άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς 
και κυρίως αναφορικά με το πώς αυτή η διατάραξη θα διαπιστώνεται ότι οφείλεται στον άλλο γονέα. Με την 
κατάθεσημαρτύρων στην καλύτερη περίπτωση επηρεασμένων από την αντιδικία των γονέων και στην χειρότερη 
καθοδηγούμενων ή με ψυχοκοινωνική έκθεση ενός αρμοδίου φορέα; Και αν αποδεικτικά οι μάρτυρες είναι 
αρκετοί για τον σκοπό αυτόν γιατί δεν προβλέπεται στον νόμο αναφ ρά για την αξιοπιστία τους, ενώ υπάρχει 
αναφορά για την μη επιρροή του τέκνου από τον έναν γονέα κατά την έκφραση της άποψής του; Παρομοίως πώς 
θα αποδεικνύεται η μη υπαιτιότητα στην μη συμμόρφωση με αποφάσεις επικοινωνίας από τον έχοντα την 
επιμέλεια γονέα, όταν για τον ισχυρισμό ότι διαπράττονται ή διαπράχθηκαν τα μνημονευόμενα στο νόμο ποινικά 
αδικήματα από τον γονέα που ασκεί την επικοινωνία θα χρειάζεται αμετάκλητη ποινική απόφαση, και κάθε άλλη 
παράβαση δικαιώματος επικοινωνίας θα θεωρείται εξ αντιδιαστολής υπαίτια και άρα ικανή να οδηγήσει στην 
αφαίρεση της επιμέλειας ή και της γονικής μέριμνας; Από την επισκόπηση των προτεινόμενων άρθρων 
παρατηρείται μία δυσπιστία στην μέχρι και σήμερα κρίση του δικαστή, μία αμφισβήτηση στις καλές προθέσεις 
του γονέα που ασκεί την επιμέλεια και μία υπερβάλλουσα πίστη στην αλήθεια των ισχυρισμών του γονέα που 
είναι φορέας του δικαιώματος επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτόν το νομοσχέδιο παραβιάζει θεμελιώδεις 
συνταγματικές, ουσιαστικές και δικονομικές αρχές και ιδίως την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου (άρθρο 4 
Συντάγματος) ενώ επιρρίπτει υπερβολικά βάρη απόδειξης στο ένα μέρος-γονέα που ασκεί την επιμέλεια έναντι 
του άλλου μέρους – γονέα που ασκεί την επικοινωνία, τον οποίο αντιθέτως διευκολύνει με τεκμήρια και παράθεση 
ειδικών προϋποθέσεων. Δεν είναι υπερβολικό να προβλέψουμε ότι υπό το καθεστώς του νέου νομοσχεδίου το 
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ισχυρό οικονομικά μέρος θα ασκεί αλλεπάλληλα ένδικα βοηθήματα κατά του άλλου (με οποιαδήποτε αφορμή), 
σκοπεύοντας στην εξόντωσή του. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο άρθρο παραλείπεται η έστω στοιχειώδης αναφορά 
σε σοβαρές περιστάσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, όπως είναι η έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, η 
παραμέληση της φροντίδας της υγείας του κ.λπ. ενώ αντίθετα εξειδικεύεται ως επαρκής λόγος της πλήρους 
αποβολής του ενός γονέα από τη ζωή του τέκνου, το να μην καταβληθεί διατροφή για αυτό! Η ακατανόητη 
απαίτηση ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, για αδικήματα που θίγουν τη γενετήσια 
ελευθερία και αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εκθέτει τα τέκνα σε προφανή κίνδυνο, καθόσον για μια 
αμετάκλητη καταδίκη ως γνωστόν απαιτούνται περί τα 8 έτη, χρόνος μέσα στον οποίο είναι πιθανόν τα τέκνα να 
διατρέξουν εκ νέου κίνδυνο κακοποίησης από τον γονέα-δράστη αυτών των αδικημάτων! 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:01 | Κωστας Κ.  Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:31 | Ναταλία Η μετοίκηση του παιδιού απο την πόλη που ζει, με συνέπεια την αλλαγή της 
καθημερινότητας του ,απο τη μάνα που έχει την επιμέλεια και καθορίζει και το που θα μείνει το παιδί ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟ.Η μετακόμηση των 
παιδιών σε άλλη πόλη χωρις σοβαρούς λόγους (πχ μετάθεση)πρακτική που εφαρμόζεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ.Τα παιδιά δεν είναι αντικείμενα για να τα ξεριζώνουν με αυτό τον 
τρόπο.Το α.1519 οι δικαστές δεν το λαμβάνουν υπόψη τους. Η εμμονή του υπουργείου να διαχωρίζει την γονική 
μέριμνα απο την επιμέλεια είναι αναχρονιστική.Πρέπει ο τόπος διαμονής να μπει κάτων απο τη γονική μέριμνα ή 
αλλιώς γονική μέριμνα και επιμέλεια ταυτόσημες έννοιες. 
 
31 Μαρτίου 2021, 14:22 | Βασιλης Αδαμοπουλος Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:29 | Makis Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του 
άλλου γονέα.31 Μαρτίου 2021, 13:33 | Μίκα Ιωαννίδου για την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ 
ΓυναικώνΠροτείνεται : να διαγραφεί το : «αμετάκλητη» λόγω του κινδύνου να παραμείνει το παιδί με τον 
κακοποιητικό γονέα για μεγάλο χρονικό διάστημα.31 Μαρτίου 2021, 13:04 | ΔημήτρηςΑυστηρές ποινές στους 
κακοποιητικους γονείς. Στους αποξενωτες και στους γονείς με ψευδής κατηγορίες προσπαθούν να διαβάλουν τον 
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άλλο γονέα που διαστρεβλώνουν την κοινή γνώμη και τις αποφάσεις των δικαστικών.31 Μαρτίου 2021, 13:45 | 
Αγλαΐα Ρομπόκου για την Επιτροπή των Επιστημόνων για τα Γυναικεία Θέματα και την Ισότητα του Λυκείου των 
ΕλληνίδωνΠροτείνεται : να διαγραφεί το : «αμετάκλητη» λόγω του κινδύνου να παραμείνει το παιδί με τον 
κακοποιητικό γονέα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 13:12 | Γιωργος Αγγελιδης Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 13:47 | Μίκα Ιωαννίδου για την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών 
.Προτείνεται : να διαγραφεί το : «αμετάκλητη» λόγω του κινδύνου να παραμείνει το παιδί με τον κακοποιητικό 
γονέα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:23 | Δημήτρης Κουτούφαρης ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ .Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθισ́ταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής άσκησης (…) 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:49 | Γεώργιος Καλαφατάς ‘Αρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθισ́ταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
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31 Μαρτίου 2021, 12:23 | Α.Π. Αξιότιμε κ. Υπουργέ μην γίνετε κι εσείς θύμα παραπλάνησης των θυτών. Η 
αμετάκλητη απόφαση έχει ως μόνο στόχο την παραπλάνηση των δικαστικών αρχών, την παραγραφή των 
αδικημάτων, την εκ νεου θυματοποίηση των θυμάτων.Προστατέψτε τα θύματα.Κακοποιητικοί πατεράδες 
στρέφονται με μένος εναντίον των συζύγων που βρήκαν το σθένος να καταγγείλουν τις κακοποιητικές 
συμπεριφορές.Και η μόνη καταφυγή τους είναι να αποκαλέσουν ψευτρες τις μανάδες και να πιπιλιζουν την 
καραμέλα της αποξένωσης. Ενός συνδρόμου που δεν είναι καν αναγνωρισμένο ως τέτοιο. Αλλά το χρησιμοποιούν 
ακόμα και έγκριτοι παιδοψυχιατροι για ίδιον όφελος.Οι παθογένειες του συστήματος είναι πολλές και τις 
γνωρίζετε.Καθιερώστε ελεγκτικούς μηχανισμούς και μηδενίστε τη συγκάλυψη των εγκλημάτων κατά των παιδιών 
μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:01 | Χασαπόπουλος Αριστοτέλης Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 12:44 | Β.Π. Ως μητέρα δύο παιδιών, με πρωτεύον την ασφάλεια των τέκνων μου, πως θα τα 
προστατεύσω περιμένοντας την αμετάκλητη απόφαση για την αποδεδειγμένα κακοποιητική συμπεριφορά του 
πατέρα τους; Η σωστή άσκηση της επιμέλειας θέτει ως a priori αρχή την ψυχική και σωματική ασφάλεια. Σε παιδιά 
που αρνούνται και δικαιολογημένα κάθε επαφή με τον κακοποιητή πατέρα, μία μητέρα είναι δυνατόν να 
επιτρέψει την παραβίαση του πιο ιερού χρέους που έχει απέναντι στα παιδιά της; Το χρέος απέναντι στην 
προστασία της ζωής; Ή μήπως προκειμένου να μην έρθει μία μητέρα αντιμέτωπη με το νόμο και τις συνέπειές του, 
θα παραβεί το ιερό χρέος προς τα ίδια της τα παιδιά; Διότι αν παραβεί αυτό το ιερό χρέος, τότε τα κακοποιεί σε 
δεύτερο βαθμό.Ποιος θα εξασφαλίσει ότι η κακοποιητική συμπεριφορά δεν θα εξακολουθήσει; Ποιος θα μάθει 
σε αυτά τα παιδιά ότι οι παραβατικές συμπεριφορές αν μη τι άλλο δεν γίνονται αποδεκτές; Ποιος θα επιστρέψει 
τα ανέμελα χρόνια της νιότης αυτών των παιδιών, όταν θα έχουν χαθεί μέσα στον ατελείωτο κυκεώνα δικαστικών 
αντιπαραθέσεων.Προστατέψτε τα θύματα! 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:48 | Νατάσα Μελίδη **Η Γαλλία αφαιρεί την επικοινωνία από την πρώτη στιγμή της 
ποινικής δίωξης, ο Μητσοτάκης κι ο Τσιάρας ζητάνε «αμετάκλητη» απόφαση**Θα υπάρξουν πολλά θύματα, ειναι 
εγκληματικό αυτό που πάτε να κάνετε. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:54 | Γίωργος Κοκκος Να προστεθέι άλλος ένας όρος για την κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας: Οι ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί του ενός σε βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:55 | Γ. Κ Μια χαρά κουτί έρχεται στους κακοποιητές η ρύθμιση για το αμετάκλητο της 
απόφασης. Τους δίνετε όλο το χρόνο να πιέσουν, χρηματίσουν, απειλήσουν, διαβάλουν.Και το χρόνο που δίνετε 
με τόση ευκολία, είναι τα χρόνια της ανεμελιάς και ασφάλειας που παίρνετε από τα παιδιά μας.Κανένα δικαίωμα 
επικοινωνίας με τον κακοποιητή. Εσείς θα αφήνατε το παιδί σας να επικοινωνεί με εκείνον που το κακοποιησε; 
Δεν νομίζω.Η αποξενωση είναι θεμιτή και απαραίτητη προκειμένου τα θύματα να ηρεμήσουν, να μπορέσουν να 
αποκτήσουν και πάλι εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και να γιατρέψουν τις πληγές τους.Από πότε οι ανοιχτές 
πληγές έγινε πρακτική; Από πότε η προστασία της μάνας είναι αποξενωτικη;Από πότε η μάνα δεν θα ακούσει το 
βασανισμένο τέκνο της και θα υπακούσει στη δικαστική διαταγή;Είμαστε ηρωίδες αξιότιμε κ. Υπουργέ. Και θα 
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων που αρμόζει στα παιδιά μας. Σταθείτε και εσείς μαζί μας.Καμία ανοχή. Ίσα 
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ίσα παραδειγματική τιμωρία και αποτελεσματική προστασία των παιδιών μας. Μην βάζετε τις μανάδες να γίνουν 
αστυφύλακες. Θεσπίστε εσείς το πλαισιο προστασίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:21 | ΕΛΕΝΗ Κ. Προτείνω να προστεθεί 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα). 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:13 | Ε.Κ. Προτείνω να προστεθεί 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα). 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:49 | Α. Π. Πατεράδες γράφουν για ψευδείς κατηγορίες εκ μέρους των μαμάδων. Αυτό που 
δεν λένε είναι τον λόγο. 
Δεν τον λένε επειδή δεν υπάρχει. Ξέρετε πως είναι η ζωή για έναν μονογονεα; Ξέρετε πως είναι να μην έχεις 
κανέναν να προσέχει τα παιδιά σου πέραν του εαυτού σου; Ξέρετε πως είναι να είσαι 24/7 με τα παιδιά και να μη 
μένει χρόνος για προσωπική ζωή;Ξέρετε πως είναι να πρέπει να αντιπαλεψεις με την καθημερινότητα και 
ταυτόχρονα να δέχεσαι απειλές προκειμένου να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό;Και μέσα σε όλα να δίνεις έναν 
εξαντλητικό δικαστικό αγώνα με όσα οικονομικά μέσα μπορείς να διαθέσεις;Κανείς δεν παντρεύεται για να 
χωρίσει. Αλλά αν έχει εξαντλήσει κάνεις όλα τα περιθώρια αναγκαστικά οδηγείται στον χωρισμό. Αν υπάρξουν δε 
περιστατικά βίας προς τα τέκνα τότε η καταγγελία είναι μονόδρομος.Δεν υπάρχουν ψεύτικες καταγγελιες. Μόνο 
καταγγελίες που μπλεχτηκαν σε δικονομικά μονοπάτια με ευθύνη δικαστικών λειτουργών και σε παραθυρακια 
του νόμου που άφησαν τις μανάδες και τα παιδιά τους ακάλυπτα. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσει ο καταγγελων. 
Ανεβαίνει το Γολγοθα του χρέους προς τα παιδιά του.Αλλά αυτό δεν το αναφέρουν οι επικριτές. Άριστοι στην 
χειριστικοτητα και στην παραπλάνηση. Όμως όσο κι αν κρύβονται πίσω από τα δικά τους ψευδή το φως τη αλήθεια 
διαπερνάει και συνθλίβει τα κατασκευασμένα δικά τους ψευδή.Η αλήθεια είναι πιο δυνατή.Αλίμονο στους 
υβριστές της ζωής των παιδιών μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:01 | Αγγελικη Ιωάννου Το άρθρο Α.Κ. 1532, το οποίο υπό το πρόσχημα της 
συγκεκριμενοποίησης διευρύνει υπέρμετρα και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνα τις προϋποθέσεις, υπό τις 
οποίες είναι δυνατή ακόμα και η ολική αφαίρεση της γονικής μέριμνας από γονέα. Η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς τις αποφάσεις και διατάξεις δικαστηρίων και εισαγγελιών ή στην υπάρχουσα συμφωνία των γονέων, η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα, η υπαίτια παραβίαση των όρων συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία, η παρεμπόδιση της επικοινωνίας, η κακή άσκηση και 
υπαίτια παράληψη της άσκησης της, η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει διατροφή ή ακόμα και η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της ζωής, είναι αναμφισβήτητο ότι αποτελούν σοβαρότατες αιτίες, που 
επιδρούν στις σχέσεις των γονέων μεταξύ τους και φυσικά σε αυτές με το παιδί και ιδίως στον τρόπο άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας και συμπεριφορές που πρέπει αυτονόητα να αντιμετωπίζονται με έννομες συνέπειες. 
Αλλά δεν είναι δυνατόν να αναιρούν νομικά την ιδιότητα της μητέρας και του πατέρα και να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μέσο πίεσης σε κλονισμένες σχέσεις γονέων. Ας αναρωτηθούμε πόσες 
περιπτώσεις αφαίρεσης της γονικής μέριμνας γνωρίζουμε ακόμα και από ισοβίτες έγκλειστους τα προηγούμενα 
χρόνια. Εκτός βέβαια από γονείς διωκόμενους κομμουνιστές και πολιτικούς πρόσφυγες. Αυτά πάμε να 
ανασυστήσουμε ; 
 
31 Μαρτίου 2021, 11:29 | Δ.Π. Ως παππούς με δύο εγγόνια κακοποιημένα από τον πρώην σύζυγό της κόρης μου 
έχω να πω ότι το θάρρος της κόρης και των παιδιών της είναι αξιοθαυμαστο. Πόσοι όμως έχουν το θάρρος να 
καταγγείλουν όταν αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη ζωή τους. Τόσα χρόνια ζουν με τις απειλές και τον 
εκφοβισμό του πρώην συζύγου και παρόλαυτά η κορούλα μου δεν το βάζει κάτω.Τα παιδια δεν είναι πίτα να 
μοιράζεται και να είναι όλοι χορτασμένοι. Δεν είναι κτήμα εξ αδιαιρέτου. Είναι άνθρωποι και ως εκ τούτου το 
πρωτεύον συμφέρον τους είναι εκείνο που τους εξασφαλίσει αν μη τι άλλο την σωματική τους ακεραιότητα. Όταν 
παιδιά έχουν πέσει θύματα βίας, θα περιμένουμε αμετάκλητες αποφάσεις, ακυρώνοντας ουσιαστικά τον ρόλο 
του πρωτόδικη; Φτιάξτε λοιπόν δομές και σχεδιασμό, ώστε να καταγράφονται τα περιστατικά και να εξετάζονται 
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νωρίς τα πράγματα. Όσο χρονοβορουν τόσο αυξάνεται η βία λεκτική και σωματική κατά εκείνου που κατήγγειλε 
προκειμένου να πάρει πίσω τις μηνύσεις εκείνος που κατήγγειλε.Θα γυρίσουμε στο Μεσαίωνα; 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:32 | ΕΛΕΝ Απαράδεκτη η στάση γονείς που χρησιμοποιούν ψέματα με σκοπό να 
αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και προκαλάνε πολύ πόνο στα παιδιά και σε πολλόυς 
που τα αγαπάνε. Πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν σε αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. 
Αλλά πρέπει να υπάρχουν μέτρα να προλάβουμε την αποξένωση και να έχουμε χαρούμενα παιδιά.Για αυτό 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του,31 Μαρτίου 2021, 10:01 | Φωτεινή Κίντουσε πολλές περιπτώσεις 
αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο 
έχουν προκαλέσει ήδη γονεική αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους 
διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Επίσης η 
τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας  
 
31 Μαρτίου 2021, 10:44 | ΝΟΥΛΑ Ο πρώην σύζυγος της κουμπάρας μου (Έχω βαφτίσει την μια από τις κόρες της) 
με ασύστολα ψεύδη και ακραία χειραγώγηση των παιδιών τα έχει αποκόψει εδώ και 5 έτη από την μάνα τους και 
όλους του συγγενείς και φίλους γιατί συνταχθήκαμε όλοι με την πλευρά της μάνας ,η οποία μη αντέχοντας άλλο 
ζήτησε διαζύγιο. Δυστυχώς τα δικαστήρια δεν τιμωρούν το ψεύτη ,αντιθέτως του δίνουν την ευχέρεια να 
εφαρμόζει αποξένωση χωρίς επιπτώσεις. Για αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρχει συνεπιμέλεια 50-50 με παράλληλη 
τιμωρία άμεσα όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:47 | Αντώνης Καλογιάννης Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:48 | ΝΙΚΟΣ Να αναφέρεται ρητά η αμεσότητα της αφαίρεσης της επιμέλειας με την μη 
συμμόρφωση στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Οι αποφάσεις πρέπει να γίνονται άμεσα εκτελεστές για να μην 
δίνεται η δυνατότητα στον αποξενωτή γονέα να αποκόπτει τα τέκνα από τον άλλο γονέα. Η σημερινή πρακτική της 
μη συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις χωρίς τιμωρία πλησιάζει τα όρια της συνέργειας των δικαστηρίων. 
Έχουμε 5 χρόνια να δούμε τις εγγονές μας επειδή η κόρη μου ζήτησε διαζύγιο μη αντέχοντας άλλο από τον τοξικό 
αποξενωτή πρώην σύζυγο. Για την διατροφή όμως ξέρουν οι δικαστές να τιμωρούν με κατασχέσεις.  
 
31 Μαρτίου 2021, 10:34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
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συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:56 | θωμάς Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 10:21 | Ηλίας  Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ , Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. Η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. Οι αβάσιμες / 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:47 | Τζινα  Συνεπιμελεια ίσος χρόνος κ ίσα δικαιώματα με εναλλασσόμενη κατοικία κ στους 
δύο γονείς για το καλό των παιδιών μας. Φέρτε ισότητα κ δικαιοσύνη στα παιδιά. Αυτά δε φταίνε σε τίποτα. 
Αυστηροποιηση των ποινών ώστε να σταματήσει η αποξενωση. Αφαίρεση της επιμέλειας σε σοβαρές περιπτώσεις 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:08 | Αργύρης Κ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:16 | Giorgos Soumaleuris  7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του 
άλλου γονέα31 Μαρτίου 2021, 09:48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΣυνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 



4244 
 

Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
31 Μαρτίου 2021, 09:43 | JG To γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από το συμφέρον του 
τέκνου στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της προτεινόμενης 
διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το δικαίωμα των πατεράδων 
στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της αφαιρεθεί η επιμέλεια εάν 
διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο προκαλεί διάρρηξη των 
σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής! Ας μην κρυβόμαστε, ο νομοθέτης θεωρεί 
υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση». Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα που 
προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- πατέρα, 
ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο βαθμό 
για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη διάταξη); Και 
στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε αυτόν τον 
κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση; Οι μητέρες- θύματα έμφυλης βίας θα 
εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της 
απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. 
Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να 
προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής 
απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο 
κατοικίας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 09:51 | Betty You should also include in your law the consequences of: POST ABUSIVE BEHAVIOR 
which follows a divorce (mother and child receive this emotional and physical abuse). This is recognized in european 
courts. You should not include consequences of PARENTAL ALIENATION, as this only protects the father. 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:27 | Γιαγιά κακοποιημένων παιδιών Η κόρη μου τρία χρόνια αφότου δραπέτευσε από τη 
φυλακή του κακοποιητή της και γλίτωσε τα παιδιά της από τα αρρωστημένα χέρια του, παλεύει με όλες της τις 
δυνάμεις να ζήσει τα παιδιά της αξιοπρεπώς με γνώμονα την ψυχική και σωματική ακεραιότητά τους.Έκανε όλες 
τις κινήσεις με καταγγελία στην εισαγγελία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίδια και τα παιδιά της, όμως αξιότιμε 
κ. Υπουργέ, τρία χρόνια τώρα αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορει ακόμα ελεύθερος επειδή οι δικαστικοί λειτουργοί 
δεν έκαναν όπως έπρεπε τη δουλειά τους.Ο κακοποιητής πατέρας τρία χρόνια ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για τα 
παιδιά. Ο κακοποιητης παιδιά πατέρας τρία χρονια τώρα, εκθέτει την πρώην γυναίκα και τα ίδια του τα παιδιά, 
μοιράζοντας έγγραφα της δικογραφίας δεξιά κι αριστεα. Ο κακοποιητής πατέρας ουδέποτε έδωσε ένα ευρώ για 
τα παιδιά του. Ο κακοποιητής πατέρας τολμά να αποκαλεί ψεύτρα το ίδιο του το παιδί που μαρτύρησε όσα πέρασε 
στα χέρια του, και ασφαλώς και την κόρη μου.Τρία χρόνια κάκιστη διαχείριση της υπόθεσης με ευθύνη 
αποκλειστικά της δικαιοσύνης.Και εσείς θέλετε να θεσπίσετε τέτοιες προβληματικές καταστάσεις ως νόρμες; 
Ντροπή!Αυτό που περνάμε όλοι και ειδικά οι ψυχούλες των παιδιών που κακοποιούνται και ψυχολογικά έχοντας 
να αντιμετωπίσουν τη δυσπιστία στα λεγόμενα τους,είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.Αντί η δικαιοσύνη να 
τα προστατεύσει θα τα αφήσει εκτεθειμένα στους ανώμαλους και διαταραγμένους, με το πρόσχημα της 
αποξένωσης; Μόνοι τους βρέθηκαν στη θέση αυτή με τις πράξεις τους και τις πρακτικές τους. Αλίμονο αν θα 
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παραδώσουμε τα παιδιά μας στο έλεος, μην τυχόν και κατηγορηθούμε. Ας κατηγορηθούμε. Το μέλημά μας είναι 
η προστασία των παιδιών μας. Κι εσείς αξιότιμε κ. Υπουργε ας κατηγορηθείτε. Αν είναι η κατηγορία από τους 
κακοποιητές, τότε τιμή σας. Θα έχετε γράψει μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας.Διαφορετικά, θα 
γίνετε κι εσείς ακόμα ένας συνένοχος στο έγκλημα.  
 
31 Μαρτίου 2021, 08:31 | Αλέξανδρος Δ. ‘Αρθρο 14 .Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης.(…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
31 Μαρτίου 2021, 08:34 | Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος Προτεινόμενη αλλαγή:Το άρθρο 1532 του Αστικού 
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ) οι αβάσιμες ή και 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. (…)». 
 
31 Μαρτίου 2021, 07:09 | Γιωργος Ντουρλουνταδος Ποινοικοποιηστε της ψευδής κατηγορίες…..θα σώσετε πολλά 
παιδάκια…..Η μη τήρηση δικαστικής απόφασης για παρεμποδιση επικοινονιας να γίνει συνεχόμενο 
αυτόφωρο,όπως είναι και η μυνηση της διατροφής…..τα δικαστήρια να γίνονται γρήγορα για όσους δεν τηρούν 
δικαστικές αποφάσεις! 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:19 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;;;;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!! 
Ισότητα έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
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δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου 
και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμέλεια) και 
από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς 
γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμελ́εια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα 
φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινου ́
οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρες́ ποινες́ για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής 
μεριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποιήση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.  
 
31 Μαρτίου 2021, 06:59 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα .‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
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έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:09 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ Κάθε απόπειρα αποξένωσης συνιστά κακή άσκηση 
επιμέλειας. Πολύ απλά, λοιπόν… ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΓΟΝΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΙΟ (Π.Χ. ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ) Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Α Μ Ε Σ Α. 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:12 | Κώστας Σερβετάς Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να 
βλέπω το παιδί μου το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου.  
Ευτυχώς μένουμε στην ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια 
, χαμένα χρήματα , ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να 
μπορώ με δικαστική απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα 
τον μήνα και άλλες 8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι 
πρέπει να την πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα 
κάνω κατά γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως 
είναι για το παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο 
άλλο σπίτι που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα 
επιτρέπεται να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 
07:30 έως τις 14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω 
επειδή βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. 
Το νέο νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές 
που πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!! 
 
31 Μαρτίου 2021, 06:06 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
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ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.Άρθρο 14Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο πατερ́ας ή η μητερ́α παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμελ́εια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονεάς ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδιώς: α. 
η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφη ́που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικης́ μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μετ́ρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρεχ́ουν στο πρόσωπο και των δύο γονεών οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τεκ́νου ή ακόμα και την επιμελ́ειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επειγ́ουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τεκ́νου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.».  
 
31 Μαρτίου 2021, 06:03 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
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Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
31 Μαρτίου 2021, 04:51 | Elisavet Efstratiou Προς τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιοΝα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA:Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου» Μάρτιος 2021Εισαγωγή - Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.1 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).2 Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη.3 Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.4 
Παράλληλα, φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα 
εφαρμοστούν οι προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα,5 
ενώ δεν προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για 
να καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης.6 Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας»7 1. Το Βήμα, «Κορωνοϊός : Η 
καραντίνα απογείωσε την ενδοοικογενειακή βία», 24 Νοεμβρίου 2020, , Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού, COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 11. 
2. ΕΔΔΑ, Y.C. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Αίτηση 4547/10, 13 Μαρτίου 2012.3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική 
της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 12. 4. Βλ. Δημόσια Επιστολή προς την 
Ανώνυμη Εταιρεία «ANTENNA TV», 19 Μαρτίου 2021, 5. Βλ. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες, Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή 
στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου, 2011, 8, διαθέσιμο στο: https://bit.ly/39c7ESc. 6. Ομάδα Εργασίας των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Διακρίσεις σε βάρος των Γυναικών και των Κοριτσιών, Έκθεση για την Ελλάδα, 
A/HRC/44/51/Add.1, 29 Ιουνίου 2020, σκ. 67,7. Αναιρείται, ωστόσο, από την παραδοχή στην ίδια αιτιολογική 
έκθεση ότι δεν έληφθησαν υπόψη συναφείς πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες  .Η νομοθεσία κρατών όπως η 
Γαλλία πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Γαλλικό 
Αστικό Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού,8 προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση 
της γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.Στο παρόν κατατίθενται σύντομες 
παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων επιπτώσεων των 
επιλεγμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και εκτίθενται σε 
κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα ορισμένων ομάδων 
όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα.Ανάλυση επιλεγμένων ρυθμίσεων1. Συμφέρον 
τέκνου: ΑΚ 1511.Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευση και ερμηνεία της 

https://bit.ly/39c7ESc
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οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς να είναι 
αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο»,9 κατόπιν ενδελεχούς έρευνας.10 Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά.11Με την προτεινόμενη 
ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως 
από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 
της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην 
υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν άμεσης και 
αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, 
για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο 
και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον.12Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της ΑΚ 1511, συνιστά 
περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που 
αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού13 και το 
αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).14 Η λήψη υπόψη της γνώμης του 
τέκνου πρέπει . 8. Όπως τροποποιήθηκαν από τον Νόμο 2020-936 της 30ης Ιουλίου 2020 και ισχύουν.9. Α 
Γεωργιάδης, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, Β ́ Έκδοση (ΣάκκουΛας 2017), 421. 10. ΕΔΔΑ, Petrov και Χ κατά 
Ρωσίας, Αίτηση 15197/02, 22 Μαΐου 2008, σκ. 98-102. 11. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο 
υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 48-51. 12. Βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 1557/2020, ΜΠρΑθ 
16244/2019 σχετικά με πρόσφυγες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 
13. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, 
σκ. 53-54. 14. ΕΔΔΑ, Μ και Μ κατά Κροατίας, Αίτηση 10161/13, 3 Σεπτεμβρίου 2015, σκ. 171-172 -να εκτιμάται 
ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της υπόθεσης.Τέλος, 
επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας 
και στους δύο γονείς, όπου αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους αυτούς, το αρ. 5 του 
Σχεδίου Νόμου πρέπει να απαλειφθεί.2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα με την αιτιολογική 
έκθεση, «η μη οριοθέτηση κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες συμπεριφορές εκ 
μέρους του υπαιτίου γονέα, οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το Σχέδιο Νόμου φαίνεται 
να υποπίπτει σε σοβαρές αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης γονικής μέριμνας, τα 
οποία στοιχειοθετούν λόγο αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς». 
Καίτοι στόχος του νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης επαφής του 
τέκνου και με τους δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, ήτοι σε πλήρη και 
ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία της ρύθμισης. Δέον 
όπως σημειωθεί ότι τα ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη «προηγμένων χωρών της 
Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η 
προτεινόμενη διατύπωση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη διασφάλιση της προστασίας των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση του τέκνου από έναν γονέα που το 
κακοποιεί, εφόσον απαιτεί για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.Ως αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να συμμορφωθεί με τις 
επιταγές της ταχείας και αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης,15 το Σχέδιο Νόμου εξαρτά την 
προστασία του τέκνου από την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί 
αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον για τον 
κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ 
για τον γονέα που κατηγορείται για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, αρκεί 
πιθανολόγηση.Καταλύει, δε, την προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία 
«σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την 
οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του 
αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», ενώ οδηγεί 
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σε πλήρη καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης Α Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η 
Έκδοση (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020), 122 .—-της Κωνσταντινούπολης, κατά ανεπίτρεπτη παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου από τον κοινό νομοθέτη.Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον γαλλΑΚ, επέρχεται αυτοδικαίως 
η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για έγκλημα κατά του έτερου γονέα, μέχρι την 
απόφαση του δικαστηρίου.16Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τροποποίηση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ ως εξής: «η 
άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, όταν αυτή συνοδεύεται από δικαστική 
πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής».3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με 
την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη 
τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών 
σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια.Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου 
επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του 
τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης  (16)Άρθρο 378-2 γαλλΑΚ - Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) Ιάσονα 
Καλαμπόκα 30 82131 Χίος, Ελλάδα   
 
31 Μαρτίου 2021, 04:29 | Chris Zervas   Προς τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιοΝα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA:Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου . «Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου» Μάρτιος 2021Εισαγωγή - Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.1 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).2 Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη.3 Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.4Παράλληλα, 
φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα εφαρμοστούν οι 
προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα,5 ενώ δεν 
προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για να 
καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης.6 Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας»7 1. Το Βήμα, «Κορωνοϊός : Η 
καραντίνα απογείωσε την ενδοοικογενειακή βία», 24 Νοεμβρίου 2020, , Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού, COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 11. 2. ΕΔΔΑ, Y.C. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
Αίτηση 4547/10, 13 Μαρτίου 2012. 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 12. 4. Βλ. Δημόσια Επιστολή προς την Ανώνυμη Εταιρεία «ANTENNA TV», 19 
Μαρτίου 2021, 5. Βλ. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Κατευθυντήριες Οδηγίες για 
την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου, 
2011, 8, 6. Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Διακρίσεις σε βάρος των Γυναικών και των Κοριτσιών, 
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Έκθεση για την Ελλάδα, A/HRC/44/51/Add.1, 29 Ιουνίου 2020, σκ. 67, 7. Αναιρείται, ωστόσο, από την παραδοχή 
στην ίδια αιτιολογική έκθεση ότι δεν έληφθησαν υπόψη συναφείς πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η 
νομοθεσία κρατών όπως η Γαλλία πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού,8 προβλέπονται ειδικές 
διατάξεις για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.Στο παρόν 
κατατίθενται σύντομες παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων 
επιπτώσεων των επιλεγμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και 
εκτίθενται σε κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα 
ορισμένων ομάδων όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα.Ανάλυση επιλεγμένων 
ρυθμίσεων1. Συμφέρον τέκνου: ΑΚ 1511 . Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η 
εξειδίκευση και ερμηνεία της οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα 
στοιχεία, χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο»,9 κατόπιν ενδελεχούς έρευνας.10 Για το λόγο αυτό, 
η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται 
οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά.11Με την 
προτεινόμενη ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος 
«πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή 
στην παρ. 2 της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως 
κατοχυρώνεται στην υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν 
άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και 
ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για 
να εξασφαλιστεί ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον.12Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον 
η γνώμη του τέκνου κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της 
ΑΚ 1511, συνιστά περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε 
απόφαση που αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού13 και το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).14 Η λήψη υπόψη της 
γνώμης του τέκνου πρέπει 8. Όπως τροποποιήθηκαν από τον Νόμο 2020-936 της 30ης Ιουλίου 2020 και ισχύουν.9. 
Α Γεωργιάδης, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, Β ́ Έκδοση (Σάκκουλας 2017), 421. 10. ΕΔΔΑ, Petrov και Χ κατά 
Ρωσίας, Αίτηση 15197/02, 22 Μαΐου 2008, σκ. 98-102. 11. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο 
υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 48-51. 12. Βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 1557/2020, ΜΠρΑθ 
16244/2019 σχετικά με πρόσφυγες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 13. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
Γενικό Σχόλιο υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 53-54. 14. ΕΔΔΑ, Μ και Μ κατά Κροατίας, 
Αίτηση 10161/13, 3 Σεπτεμβρίου 2015, σκ. 171-172  -να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν 
αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της υπόθεσης.Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται 
τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό 
επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να 
απαλειφθεί.2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση 
κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, 
οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές 
αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο 
αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του 
νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους 
δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση 
του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα 
ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη «προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για 
το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του 
σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί 
για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Ως 
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αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και 
αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης,15 το Σχέδιο Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από 
την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο 
Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται 
για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, αρκεί πιθανολόγηση.Καταλύει, δε, την 
προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, 
η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες 
στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», ενώ οδηγεί σε πλήρη 
καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης  15. Α Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η 
Έκδοση (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020), 122 -της Κωνσταντινούπολης, κατά ανεπίτρεπτη παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου από τον κοινό νομοθέτη.Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον γαλλΑΚ, επέρχεται αυτοδικαίως 
η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για έγκλημα κατά του έτερου γονέα, μέχρι την 
απόφαση του δικαστηρίου.16Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τροποποίηση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ ως εξής: «η 
άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, όταν αυτή συνοδεύεται από δικαστική 
πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής».3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με 
την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη 
τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών 
σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια.Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου 
επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του 
τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης. - 16)Άρθρο 378-2 γαλλΑΚ. Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA).Ιάσονα 
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31 Μαρτίου 2021, 04:15 | Elpis Zervas Προς τους 300 της βουλής – Να αποσυρθεί το νομοσχέδιοΝα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της RSA:Παρατηρήσεις της RSA Refugee Support Aegean επί του 
Σχεδίου Νόμου,«Μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού 
δικαίου» Μάρτιος 2021Εισαγωγή.-Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη 
μεταρρύθμιση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου έχει ως στόχο την «ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των 
δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου». Ωστόσο, οι επί μέρους διατάξεις παρουσιάζουν ανησυχητικά κενά ως 
προς την συμμόρφωση της Πολιτείας με την υποχρέωσή της, απορρέουσα από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που κυρωθηκε με τον Ν 4531/2018, να διασφαλίζει στην έννομη τάξη της μία έμφυλη 
κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας και «μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος», στην 
κρίσιμη δε συγκυρία της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.1 
Η ανάγκη της πρόληψης και της παροχής της προσήκουσας προστασίας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
οφείλει να διαπνέει τις διατάξεις για τη γονική μέριμνα, όπως συνάγεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).2 Παράλληλα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή η εκπόνηση στοχευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας, προς τις οποίες θα κληθεί να προσαρμοστεί η ελληνική έννομη τάξη.3 Στο πλαίσιο αυτό, 
παρατηρούνται με ανησυχία, με αφορμή την υποβολή του Σχεδίου Νόμου, διάχυτες τάσεις στο δημόσιο λόγο, 
αντίθετες με τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις αρχές βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.4 
Παράλληλα, φαίνεται να ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο οι ευάλωτες ομάδες παιδιών στις οποίες θα 
εφαρμοστούν οι προτεινόμενες διατάξεις, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα,5 
ενώ δεν προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα, όπως η διερμηνεία και η εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών, για 
να καταστεί δυνατή η διαπίστωση των αναγκών των παιδιών και η πρόσβαση της εν λόγω κατηγορίας πληθυσμού 
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στις προτεινόμενες διαδικασίες διαμεσολάβησης.6.Η δε αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου κάνει λόγο για 
«προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας»7 . 1. Το Βήμα, «Κορωνοϊός : Η 
καραντίνα απογείωσε την ενδοοικογενειακή βία», 24 Νοεμβρίου 2020, , Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ 
για τα δικαιώματα του παιδιού, COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 11. 2. ΕΔΔΑ, Y.C. κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 
Αίτηση 4547/10, 13 Μαρτίου 2012. 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στραγητική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, 
COM(2021) 142, 24 Μαρτίου 2021, 12. 4. Βλ. Δημόσια Επιστολή προς την Ανώνυμη Εταιρεία «ANTENNA TV», 19 
Μαρτίου 2021, 5. Βλ. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Κατευθυντήριες Οδηγίες για 
την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου, 
2011, 8, 6. Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Διακρίσεις σε βάρος των Γυναικών και των Κοριτσιών, 
Έκθεση για την Ελλάδα, A/HRC/44/51/Add.1, 29 Ιουνίου 2020, σκ. 67, 7. Αναιρείται, ωστόσο, από την παραδοχή 
στην ίδια αιτιολογική έκθεση ότι δεν έληφθησαν υπόψη συναφείς πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες . Η 
νομοθεσία κρατών όπως η Γαλλία πράγματι αποτελεί χρήσιμη πηγή καθοδήγησης για τον νομοθέτη, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα (γαλλΑΚ) και δη στα αρ. 515-9 έως 515-13 αυτού,8 προβλέπονται ειδικές 
διατάξεις για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας στις περιπτώσεις των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.Στο παρόν 
κατατίθενται σύντομες παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των συγκεκριμένων 
επιπτώσεων των επιλεγμένων διατάξεων του Σχεδίου Νόμου στην προστασία των παιδιών που υφίστανται και 
εκτίθενται σε κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη ευαλωτότητα 
ορισμένων ομάδων όπως οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα.Ανάλυση επιλεγμένων 
ρυθμίσεων1. Συμφέρον τέκνου: ΑΚ 1511.Το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αόριστη νομική έννοια, η εξειδίκευση 
και ερμηνεία της οποίας από τον δικαστή «πρέπει να σχηματίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, χωρίς 
να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο»,9 κατόπιν ενδελεχούς έρευνας.10 Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, κυρωθείσας με τον Ν 2101/1992, υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού είναι ενδεικτικά και μη ιεραρχικά.11Με την προτεινόμενη 
ρύθμιση, επιχειρείται η ανεπίτρεπτη και εσφαλμένη θέσπιση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος «πρωτίστως 
από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων» ως προκαθορισμένης κατεύθυνσης του δικαστή στην παρ. 2 
της ΑΚ 1511, η οποία όχι μόνο αντιβαίνει στην έννοια του συμφέροντος του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στην 
υπερνομοθετικής ισχύος Διεθνή Σύμβαση, αλλά και δημιουργεί κίνδυνο να στερηθούν άμεσης και 
αποτελεσματικής προστασίας τα παιδιά που βιώνουν σε περιβάλλον κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, 
για τα οποία η απομάκρυνση του τέκνου από τον έναν γονέα είναι συχνά απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ήρεμο 
και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον.12Η, δε, προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» στην παρ. 4 της ΑΚ 1511, συνιστά 
περιορισμό του αναφαίρετου δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε απόφαση που 
αφορά στο πρόσωπό τους, αντίθετο με το αρ. 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού13 και το 
αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).14 Η λήψη υπόψη της γνώμης του 
τέκνου πρέπει  8. Όπως τροποποιήθηκαν από τον Νόμο 2020-936 της 30ης Ιουλίου 2020 και ισχύουν.9. Α 
Γεωργιάδης, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, Β ́ Έκδοση (Σάκκουλας 2017), 421. 10. ΕΔΔΑ, Petrov και Χ κατά 
Ρωσίας, Αίτηση 15197/02, 22 Μαΐου 2008, σκ. 98-102. 11. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο 
υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 48-51. 12. Βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 1557/2020, ΜΠρΑθ 
16244/2019 σχετικά με πρόσφυγες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 13. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
Γενικό Σχόλιο υπ’αριθμ. 14 (2013), CRC/C/GC/14, 29 Μαΐου 2013, σκ. 53-54. 14. ΕΔΔΑ, Μ και Μ κατά Κροατίας, 
Αίτηση 10161/13, 3 Σεπτεμβρίου 2015, σκ. 171-172 ,να εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, κατόπιν 
αξιολόγησης των συγκεκριμένων περιστάσεων της υπόθεσης.Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται 
τροποποίηση του Νόμου για τη διασφάλιση της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς, όπου αυτό 
επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Για τους λόγους αυτούς, το αρ. 5 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να 
απαλειφθεί.2. Κακή άσκηση γονικής μέριμνας: ΑΚ 1532Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η μη οριοθέτηση 
κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, 
οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον του τέκνου». Ωστόσο, το Σχέδιο Νόμου φαίνεται να υποπίπτει σε σοβαρές 
αντιφάσεις, θεσπίζοντας ως ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης γονικής μέριμνας, τα οποία στοιχειοθετούν λόγο 
αφαίρεσης αυτής, τη «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
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του και η με κάθε άλλο τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς». Καίτοι στόχος του 
νομοθέτη στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι η εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης επαφής του τέκνου και με τους 
δύο γονείς του, η ρύθμιση καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση 
του παιδιού από τον άλλο γονέα, αντιστρατευόμενη την αιτιολογία της ρύθμισης. Δέον όπως σημειωθεί ότι τα 
ανωτέρω κριτήρια ουδόλως θεσπίζονται στην έννομη τάξη «προηγμένων χωρών της Ευρώπης» όπως η Γαλλία. Για 
το λόγο αυτό, συνίσταται η απάλειψη του σημ. β ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532.Προσέτι, η προτεινόμενη διατύπωση του 
σημ. στ ́ του εδ. β ́ της ΑΚ 1532 θέτει εμπόδια στη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, δυσχεραίνοντας σοβαρά την απομάκρυνση του τέκνου από έναν γονέα που το κακοποιεί, εφόσον απαιτεί 
για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Ως 
αποτέλεσμα, παρά την πάγια αδυναμία της έννομης τάξης να συμμορφωθεί με τις επιταγές της ταχείας και 
αποτελεσματικής απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης,15 το Σχέδιο Νόμου εξαρτά την προστασία του τέκνου από 
την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης πολυετούς διάρκειας μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Το Σχέδιο 
Νόμου υποπίπτει έτσι σε ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, εφόσον για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα, ενώ για τον γονέα που κατηγορείται 
για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου, αρκεί πιθανολόγηση.Καταλύει, δε, την 
προστασία που προβλέπει ο νομοθέτης στην ΚΠολΔ 735, σύμφωνα με την οποία «σε υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, 
η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες 
στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», ενώ οδηγεί σε πλήρη 
καταστρατήγηση του σκοπού και των διατάξεων της Σύμβασης 15. Α Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η 
Έκδοση (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020), 122 , -της Κωνσταντινούπολης, κατά ανεπίτρεπτη παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου από τον κοινό νομοθέτη.Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τον γαλλΑΚ, επέρχεται αυτοδικαίως 
η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον καθ’ού η ποινική δίωξη για έγκλημα κατά του έτερου γονέα, μέχρι την 
απόφαση του δικαστηρίου.16Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τροποποίηση του σημ. στ ́ του εδ. β ́ ως εξής: «η 
άσκηση ποινικής δίωξης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, όταν αυτή συνοδεύεται από δικαστική 
πραγματογνωμοσύνη ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής».3. Προσωπική επικοινωνία: ΑΚ 1520Οι παρατηρήσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με 
την αμετάκλητη καταδίκη γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής στην προτεινόμενη 
τροποποίηση του εδ. α ́ της ΑΚ 1520, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους συνέχισης της έκθεσης των παιδιών 
σε κακοποιητική συμπεριφορά για πολυετή χρονική διάρκεια.Η, δε, εισαγωγή τεκμηρίου του 1/3 του χρόνου 
επικοινωνίας, πέραν της δυσχερούς εφαρμογής στην πράξη, αντιβαίνει στο ανωτέρω εκτεθέν συμφέρον του 
τέκνου, ως έννοιας αόριστης, η οποία εξειδικεύεται από τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
ατομικών περιστάσεων της υπόθεσης .16)Άρθρο 378-2 γαλλΑΚ- Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) Ιάσονα 
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31 Μαρτίου 2021, 03:52 | Β. ΚΟΚΑ  «Φυτεύεται» ο όρος «σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης», όρος που κανένας 
αναγνωρισμένος επιστημονικός φορέας δεν αποδέχεται, και έχει ρίζες σε πολιτισμούς αμερικάνικης νοοτροπίας, 
όπου και εκεί απέτυχε παταγωδώς. Η εναλλασσόμενη κατοικία θα είναι καταστροφική για τον ψυχισμό των 
παιδιών ,αφού η ρυθμική εναλλαγή χώρου και γονέα θα φέρει στα παιδία όχι μόνο σύγχυση αλλά θα τα βάλει στη 
μέση του πεδίου της μάχης ανήμπορα να δέχονται τα εκατέρωθεν πυρά. Οι γονείς συνήθως χωρίζουν λόγω των 
διαφορών τους, διαφορές σε ιδέες, αξίες, διαφωνίες για προτιμήσεις ως προς τον τρόπο ζωής, συνήθειων, ακόμη 
και στην εκπαίδευση τον παιδιών και τον τρόπο διαβάσματος. Το παιδί θα βιώνει μια διπολική κατάσταση, 
αλλάζοντας κατοικία, όπου ο κάθε γονέας θα έχει διαφορετική νοοτροπία, συνήθειες και βιώματα, ενώ όλο αυτό 
θα συμπαρασύρει και το δικαίωμα των παιδιών στη διατροφή τους, διότι οι πατέρες επιθυμούν να συνεισφέρει ο 
κάθε γονέας μόνο με τις δικές του δυνατότητες κατά την διάρκεια που το παιδί θα φιλοξενείται από τον κάθε 
γονέα, μιάς και πλέον το παιδί θα είναι νομάς χωρίς σταθερή κατοικία και θα μεταφέρεται από το ένα σπίτι στο 
άλλο παρά την θέλησή του, όπου με έναν χτύπο του ρολογιού θα μετατρέπεται από σταχτοπούτα σε 
πριγκιπόπουλο και το αντίστροφο. Τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα και στέγη-έδρα. Το πλαίσιο που 
προτείνεται από το νομοσχέδιο, προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα σε κάθε ανήλικο πλάσμα. Στην ουσία το παιδί 
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θα μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο πομπούς διαφορετικών πληροφοριών και θα καλείται να προσαρμόζεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα στο εκάστοτε περιβάλλον που το τρέφει.ο γονιός πατέρας θυμάται τα δικαιώματά του και 
επιλεκτικά τις υποχρεώσεις του μόνο μετά την λήξη του γάμου και όχι κατά την διάρκειά του; Γιατί οι φωτεινές 
εξαιρέσεις που εντός του γάμου ασκούν πραγματικά τον γονεΪκό τους ρόλο, δεν χρειάζεται να 
«διαπραγματευτούν» την συνάσκηση της επιμέλειας, έχουν ήδη αποδείξει στον εαυτό τους και στο παιδί τους ότι 
είναι επαρκείς, άξιοι και ικανοί να συνασκήσουν την επιμέλεια και αυτό, στη διάσπαση της συμβίωσης, είναι ο 
παρονομαστής. Είναι άραγε πραγματικά μια τέτοια απόφαση για το συμφέρον του παιδιού; Και μήπως τελικά εδώ 
φαίνεται η επιπολαιότητα που διακρίνει αυτό το νομοσχέδιο που ενώ η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη να 
υποστηρίξει την συνεπιμέλεια κατανέμοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της γονεϊκότητας ισάξια και 
στους δύο γονείς, θέλει να το κάνει βεβιασμένα. δεν υφίσταται «ραγδαία αύξηση των οικογενειακών διαφορών 
που οδηγούνται στα δικαστήρια». Αντιθέτως, και ευτυχώς, υπάρχει ραγδαία αύξηση των γάμων που λύνονται με 
συναινετικά διαζύγια. ΟΧΙ στην χρησιμοποίηση του αντιεπιστημονικού συνδρόμου γονεϊκής αποξένωσης το οποίο 
όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται από επιστημονικούς φορείς αλλα και από πολλά δικαστήρια του εξωτερικού. Όπου 
λάθος εκτιμήσανε και το χρησιμοποίησαν είχαν ολέθρια αποτελέσματα,όπως στη Αμερική  
 
31 Μαρτίου 2021, 03:47 | Ψ. ΝΑΚΟΥ  Οι Johnston, Campbell και Tall (1985) χρησιμοποίησαν δεδομένα για 80 
διαζευγμένες οικογένειες με 100 παιδιά για να αναπτύξουν μια τυπολογία παραγόντων που συμβάλλουν στο 
αδιέξοδο των καταστάσεων του συγκρουσιακού διαζυγίου. Η πλειονότητα των γονέων σε αυτή τη μελέτη 
παρουσίασε χαρακτηριστικά παθολογίας χαρακτήρων, ορισμένοι δε εμφανώς διαταραχές προσωπικότητας. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, το κίνητρο για τη διαφωνία μεταξύ των συζύγων, προήλθε περισσότερο από τα διαρκή 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, όπως η ανάγκη να πολεμήσουν, παρά από τις συνθήκες του χωρισμού 
ή τις ανάγκες του παιδιού.  
 
31 Μαρτίου 2021, 03:11 | Ρ. ΜΠΑΚΑΣ  Το άρθρο Α.Κ. 1532, το οποίο υπό το πρόσχημα της συγκεκριμενοποίησης 
διευρύνει υπέρμετρα και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνα τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες είναι δυνατή 
ακόμα και η ολική αφαίρεση της γονικής μέριμνας από γονέα. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστηρίων και εισαγγελιών ή στην υπάρχουσα συμφωνία των γονέων, η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα, η υπαίτια παραβίαση των όρων συμφωνίας των γονέων 
ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία, η παρεμπόδιση της επικοινωνίας, η κακή άσκηση και υπαίτια 
παράληψη της άσκησης της, η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει διατροφή ή ακόμα και η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της ζωής, είναι αναμφισβήτητο ότι αποτελούν σοβαρότατες αιτίες, που 
επιδρούν στις σχέσεις των γονέων μεταξύ τους και φυσικά σε αυτές με το παιδί και ιδίως στον τρόπο άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας και συμπεριφορές που πρέπει αυτονόητα να αντιμετωπίζονται με έννομες συνέπειες. 
Αλλά δεν είναι δυνατόν να αναιρούν νομικά την ιδιότητα της μητέρας και του πατέρα και να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μέσο πίεσης σε κλονισμένες σχέσεις γονέων. Ας αναρωτηθούμε πόσες 
περιπτώσεις αφαίρεσης της γονικής μέριμνας γνωρίζουμε ακόμα και από ισοβίτες έγκλειστους τα προηγούμενα 
χρόνια. Εκτός βέβαια από γονείς διωκόμενους κομμουνιστές και πολιτικούς πρόσφυγες. Αυτά πάμε να 
ανασυστήσουμε ;  
 
31 Μαρτίου 2021, 02:37 | Ζ. Σκούλα  Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια παρεμποδίζει και αποτρέπει τα διαζύγια 
διαταραγμένων γάμων μιας και η μητέρα και στις δύο περιπτώσεις όσο και αν το θέλει, δεν θα μπορεί να 
προστατέψει ούτε τα παιδιά της ούτε και τον εαυτό της από το κακοποιητικό περιβάλλον. Αυτό θέλουμε; Να ξέρει 
όλη η γειτονιά ότι υπάρχει διαρκής κακοποίηση, να ακούγονται καθημερινά κλάματα και φωνές και να 
υποχρεώνονται τα αθώα αυτά πλάσματα, τα παιδιά, να υπομένουν νοσηρές οικογενειακές τραγωδίες και να 
φορτώνονται με ψυχολογικά τραύματα, απλώς επειδή η μητέρα θα αποτρέπεται με τέτοια νομοθέτηση να τα 
απομακρύνει από το προβληματικό και κακοποιητικό περιβάλλον.Κίνητρο δεν είναι η ουσιαστική και ενεργής 
παρουσία του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο στη ζωή του παιδιού, αλλά η εκδίκηση προς τις μητέρες που 
τολμούν να σηκώσουν το κεφάλι και να προστατεύσουν τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους από νοσηρές και 
κακοποιητικές συμπεριφορές και φυσικά σκοπός είναι να μην πληρώνουν έστω και αυτήν την πενιχρή διατροφή. 
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31 Μαρτίου 2021, 02:59 | Elisavet Efstratiou  Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι:  «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 02:44 | Chris Zervas  - Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι:  «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
 
31 Μαρτίου 2021, 02:54 | Elpis Zervas  Προς τους 300 της βουλήςΝα αποσυρθεί το νομοσχέδιοΤο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου, έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω, τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των γονέων. 
Είμαστε κάθετα απέναντι και εντελώς αντίθετοι σ` αυτό το σχέδιο νόμου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Κυρίου Τσιάρα, καθιστούν τα πράγματα ακόμα χειρότερα και συνηγορούν υπέρ των απόψεών μας. Ο κ Υπ. 
Δικαιοσύνης Κύριος Τσιάρας, Δηλώνει -ΜΕΤΑ ΑΠΌ παλινωδίες- ότι:  «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ 50-50 ΣΥΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑ πουθενά 
στον κόσμο».  ΓΙΑΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ 1/3;  Υπάρχει Εναλλασσόμενη κατοικία; – Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ Δικαιοσύνης ομιλεί ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ «ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟΥ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ. – ΕΔΩ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΑΙ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΏΝ, ΑΠΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΠΑΜΠΑΔΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ -ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ, ΜΟΧΘΗΡΟΤΗΤΑ ή/και ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ- ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, 
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ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑΣ-…ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
…το προτεινόμενο νομοσχέδιο προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα εθνικά θέματα του τόπου! – Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κος ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ -ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ- ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΕΣ -ΞΕΡΕΤΕ ΣΑΝ ΤΑ LIKES TΩΝ SOCIAL MEDIA- ΓIA NA MHN METΡHΣEI TO: 
“WEIGHTED FACTOR RATING METHOD” KAI TINAXTOYN TA ΠANTA ΣTON AEΡA KAI BΓAΛETE ANTIΘETA 
AΠOTEΛEΣMATA KAI ΜΕΤΑ EΡΘOYN OI EKΛOΓEΣ KAI OI ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ KYBEΡNHTIKOI BOYΛEYTEΣ, ΔEN ΘA BΡOYN 
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΑΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 02:38 | Νικόλαος Αναστασιου  Άρθρο 14Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα 
με σκοπό να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν 
σε αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα).  
 
31 Μαρτίου 2021, 02:17 | Γιώργος K. Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:10 | Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος Άρθρο 14Είναι απαράδεκτη η πάγια τακτική ψευδών 
κατηγοριών να προστεθεί προς όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρακάτω: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 01:41 | Θ.Κ Εξαιρετικά επικίνδυνο για τα ίδια τα παιδιά, γονιών που βρίσκονται σε προσωπική 
αντιπαράθεση ή ακόμα χειρότερα για γυναίκες που ήταν ή είναι σε κακοποιητικες σχέσεις το συγκεκριμένο. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:47 | Ευα Μαραγιαννη Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς κατηγορίες. 
Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την αφαιρούν. Συμπληρώστε 7 
περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα). 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:43 | Πηνελόπη Διαμαντάκη Στα παιδιά εκτός γάμου, ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ 
ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα.Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Δηλαδή, με βάση το παραπάνω άρθρο ο πατέρας δεν έχει δικαίωμα 
να διεκδικήσει το δίκιο του, ούτε καν να ασκήσει έφεση; Σε ποια δημοκρατική κοινωνία υπάρχει αυτό; Θεωρείτε 
δηλαδή τον πατέρα και το τέκνο του εκτός γάμου υποδεέστερους στην κοινωνία; Αφαιρέστε όλες τις δόλιες και 
αντιδημοκρατικές διατάξεις που συντηρούν διακρίσεις μεταξύ των γονέων και μεταξύ των παιδιών εκτός και εντός 
γάμου.Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας Όλα αυτά τα παιδιά είναι ίσα μεταξύ τους και δικαιούνται να μεγαλώνουν και με τους δύο 
γονείς εξίσου 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:51 | Φωτιος Αγγελοπουλος Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης …) Κακή άσκηση 
της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
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άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονεά ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑ ΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:36 | Νεκτάριος  Αν ο ένας γονέας επιχειρήσει να αλλάξει τόπο κατοικίας του παιδιού χωρίς 
την έγγραφη συμφωνία του άλλου, θεωρείται κακή άσκηση της επιμέλειας. Αν ο ένας γονέας αρνείται την κοινή 
επιμέλεια που ρητά έχει ζητήσει η άλλη πλευρά, και ζητά αποκλειστική επιμέλεια, με χρόνο ανατροφής του 
παιδιού περισσότερο από τον χρόνο με τον άλλον γονέα, (χωρίς να είναι σε θέση να αποδείξει άμεσο κίνδυνο του 
ανήλικου, να επικαλεστεί τελεσίδικες καταδίκες του έτερου γονέα για ενδοοικογενειακή βία,) αυτό αποτελεί κακή 
και καταχρηστική άσκηση επιμέλειας εις βάρος του συμφέροντος του τέκνου. Στις ως άνω περιπτώσεις, 
προβλέπεται η αφαίρεση της επιμέλειας από τον γονέα που δημιουργεί το πρόβλημα, και η απόδοσή της στον 
έτερο γονέα. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:07 | Αλεξανδρα  Ο υπάρχων νόμος 1329/1983 του Α.Δ., από τους πλέον προοδευτικούς της 
Ευρώπης, είναι αυτός που εισήγαγε την κοινή γονική μέριμνα και την έννοια της συναινετικής συνεπιμέλειας και 
αφαιρούσε την έννοια του αρχηγού της οικογένειας που παραπέμπει στην πατριαρχία. Ήταν προϊόν μακροχρόνιων 
γυναικείων αγώνων, μας μετέφερε από το μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και είχε σαν γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού. Οι νόμοι δεν παλιώνουν, ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Το δίκαιο μας, όπως και το ευρωπαϊκό, 
στηρίζεται μέχρι σήμερα στο ρωμαϊκό, στον ιουστινιάνειο κώδικα και στην Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. 
Το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν θεραπεύει το συμφέρον του παιδιού, αντ΄ αυτού δημιουργεί μεγαλύτερα 
προβλήματα στην ήδη δυσχερή κατάσταση για τα παιδιά και τις μητέρες, στην περίπτωση των συγκρουσιακών 
διαζυγίων ή χωρισμών, που στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία. 
Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλες, ώστε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες που δεν έχουν. Σε όλες αυτές τις 
γυναίκες που περιμένουν μάταια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που ζουν στην ένδεια και τη φτώχια αυτές και 
τα παιδιά τους. Σε αυτές τις γυναίκες που πέφτουν κατά κόρον θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από την οποία δε 
γλιτώνουν ούτε μετά το διαζύγιο.Εισάγει ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην πράξη θα εφαρμοστούν σε 
βάρος των παιδιών και των γυναικών. Οι διατάξεις προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί θα καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα :α) Ο κακοποιητικός γονέας μόνο με 
αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο πρακτικά 
σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης (αντιβαίνει στη σύμβαση της Κωσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών και 
την ενδοοικογενειακή βία και στη Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού). β) Εισάγεται αυθαίρετα ως ελάχιστη 
επικοινωνία 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διατροφών ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών. 
Άλλωστε μόνο η αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται, γεγονός που, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες θα διευκολύνει τη μη καταβολή της. γ) Εισάγονται αυθαίρετα υποχρεώσεις των γονέων έναντι των 
παππούδων και των γιαγιάδων, τις οποίες συνδέει ο νομοθέτης με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. δ) 
Εισάγονται αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες στηριζόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και 
καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις 
καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία 
του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. 
ε) Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας, 
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όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία, καθόλου δεν επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει, 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. στ) Ο νομοθέτης δεν προβλέπει καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. ζ) Η αναδρομική ισχύς του νομοσχεδίου, ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου, για τις οικογένειες που έχουν ήδη ρυθμίσει τις σχέσεις τους, με προφανείς συνέπειες για μικρά και 
μεγαλύτερα παιδιά. Γι αυτό: 1. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. 2.Να συσταθούνάμεσα 
οικογενειακά δικαστήρια, που θα συνεπικουρούνται από τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές δομές, στελεχωμένες με 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχιάτρους παιδιού και εφήβου, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς.3. Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, να αναστέλλεται το δικαίωμα στη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα (Ιούλιος ’20) από τη Γαλλική Βουλή.4. Να προβλεφθεί 
από την πολιτεία ειδική μηνιαία οικονομική στήριξη των ανέργων ή χαμηλού εισοδήματος χωρισμένων γονέων 
που έχουν την επιμέλεια παιδιού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος, -όπως εξ άλλου 
αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού-, στα πλαίσια της προστασίας των ανηλίκων 
από τη φτώχια (μακροχρόνια οικονομική κρίση, χαμηλοί μισθοί, μεγάλη καθυστέρηση και μη εκτέλεση 
αποφάσεων για διατροφή), όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Για πραγματική 
άσκηση δημογραφικής πολιτικής 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:22 | Ελίνα  Απαράδεκτη δεν είναι μόνο η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα για να 
αποξενώσουν τα παιδιά, αλλά και η στάση εκείνων που χρησιμοποιούν ψέματα για να παραστήσουν τους δήθεν 
αποξενωμένους γονείς. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:14 | Λέκκα Χριστίνα  Το πιο προκλητικό είναι ότι εισάγει το κριτήριο της ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ 
καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής!!! Ενάντια σε κάθε κεκτημένο δικαίωμα, μια κακοποιημένη γυναίκα δεν θα 
μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία στο δικαστήριο για την βία που υφίσταται εκείνη ή το παιδί της αν δεν υπάρχει 
αμετάκλητη απόφαση (δηλ. αν δεν έχει περάσει τουλάχιστον μία δεκαετία από την καταγγελία της, όπως 
συνηθίζεται στην ελληνική πραγματικότητα). Πρόκειται για μία ευθεία επίθεση στα δικαιώματα των θυμάτων 
έμφυλης βίας ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε, μία περίοδο ενδυνάμωσης της φωνής των θυμάτων με το 
κίνημα #metoo και μία πρόκληση για το φεμινιστικό και ΛΟΑΤΚΙ κίνημα που δεν μπορεί να μείνει 
αναπάντητη.ΑΠΟΣΥΡΣΗ! 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:54 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΒΑΡΒΕΡΗ Η στην παρ. 2 εδ. στ’ απαίτηση αμετάκλητης καταδίκης του γονέα 
για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η οποία απαιτεί συχνά το πέρας χρονικού διαστήματος άνω της δεκαετίας 
και την υποβολή του θύματος σε πλείστες εξετάσεις κατά το χρόνο αυτό, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε 
συγκάλυψη τέτοιων καταστάσεων και περαιτέρω θυματοποίηση τόσο του παιδιού όσο και του άλλου γονέα, που 
έως τότε θα αναγκάζονται να υπομένουν την επικοινωνία με τον θύτη, με κίνδυνο μάλιστα (εδ. α-δ) την αφαίρεση 
της γονικής μέριμνας από τον γονέα αυτόν.Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια της γονικής μέριμνας για τους λόγους 
των εδαφίων α-ε της παρ. 2 και η, ως αποτέλεσμα, ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον γονέα του, 
έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τον σκοπό του νομοσχεδίου όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 1 αυτού.Οι 
ιδέες περί «γονεϊκής αποξένωσης» που φαίνεται να υιοθετεί το νομοσχέδιο με το εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου, 
έχουν καταρριφθεί από την επιστημονική κοινότητα ως παντελώς στερούμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης και 
δεν θα πρέπει να εισαχθούν στην έννομη τάξη μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:44 | Α.Π. . Αξιότιμε κ. Υπουργέ μην γίνετε κι εσείς θύμα παραπλάνησης των θυτών.Η 
αμετάκλητη απόφαση έχει ως μόνο στόχο την παραπλάνηση των δικαστικών αρχών, την παραγραφή των 
αδικημάτων, την εκ νεου θυματοποίηση των θυμάτων.Προστατέψτε τα θύματα.Κακοποιητικοί πατεράδες 
στρέφονται με μένος εναντίον των συζύγων που βρήκαν το σθένος να καταγγείλουν τις κακοποιητικές 
συμπεριφορές.Και η μόνη καταφυγή τους είναι να αποκαλέσουν ψευτρες τις μανάδες και να πιπιλιζουν την 
καραμέλα της αποξένωσης. Ενός συνδρόμου που δεν είναι καν αναγνωρισμένο ως τέτοιο. Αλλά το χρησιμοποιούν 
ακόμα και έγκριτοι παιδοψυχιατροι προκειμένου να λάβουν διόλου ευκαταφρόνητες αμοιβες.Οι παθογένειες του 
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συστήματος είναι πολλές και τις γνωρίζετε.Καθιερώστε ελεγκτικούς μηχανισμούς και μηδενίστε τη συγκάλυψη 
των εγκλημάτων κατά των παιδιών μας. 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:36 | X.N. στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Είναι σίγουρα 
προβληματικό το πεδίο, αφού ξέρουμε τη διάρκεια που χρειάζεται για την αμετάκλητη καταδίκη. Τα παιδιά και οι 
γυναίκες θα βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο με αυτό το «παραθυράκι» 
 
31 Μαρτίου 2021, 00:31 | Φεμινισιτκή Συλλογικότητα ΘΕΟΔΩΡΑ Το άρθρο Α.Κ. 1532, το οποίο υπό το πρόσχημα 
της συγκεκριμενοποίησης διευρύνει υπέρμετρα και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνα τις προϋποθέσεις, υπό 
τις οποίες είναι δυνατή ακόμα και η ολική αφαίρεση της γονικής μέριμνας από γονέα. Η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς τις αποφάσεις και διατάξεις δικαστηρίων και εισαγγελιών ή στην υπάρχουσα συμφωνία των γονέων, η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα, η υπαίτια παραβίαση των όρων συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία, η παρεμπόδιση της επικοινωνίας, η κακή άσκηση και 
υπαίτια παράληψη της άσκησης της, η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει διατροφή ή ακόμα και η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της ζωής, είναι αναμφισβήτητο ότι αποτελούν σοβαρότατες αιτίες, που 
επιδρούν στις σχέσεις των γονέων μεταξύ τους και φυσικά σε αυτές με το παιδί και ιδίως στον τρόπο άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας και συμπεριφορές, που πρέπει αυτονόητα να αντιμετωπίζονται με έννομες συνέπειες. 
Αλλά δεν είναι δυνατόν να αναιρούν νομικά την ιδιότητα της μητέρας και του πατέρα και να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μέσο πίεσης σε κλονισμένες σχέσεις γονέων. Ας αναρωτηθούμε πόσες 
περιπτώσεις αφαίρεσης της γονικής μέριμνας γνωρίζουμε ακόμα και από ισοβίτες έγκλειστους τα προηγούμενα 
χρόνια. Εκτός βέβαια από γονείς διωκόμενους κομμουνιστές και πολιτικούς πρόσφυγες. Αυτά πάμε να 
ανασυστήσουμε ;  
 
30 Μαρτίου 2021, 23:03 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΝΗΣ  «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
30 Μαρτίου 2021, 23:29 | Ειρήνη Ιωάννου 1) Aντίκειται την ευρωπαϊκή νομθεσία, και συγκεκριμένα στην Οδηγία 
2011/93 περί child abuse, που ορίζει μεταξύ άλλων ότι:– Member States shall, in particular, take the necessary 
steps to ensure protection for children who report cases of abuse within their family.-Participation in criminal 
proceedings by child victims should not cause additional trauma to the extent possible, as a result of interviews or 
visual contact with offenders.H EE ορίζει να μην έχει το παιδί ούτε οπτική επαφή με τον κακοποιητή του και εσείς 
νομοθετείτε συνεπιμέλεια μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του.2) Η παραπάνω οδηγία επίσης ορίζει ότι: Member 
States shall also take the necessary measures to ensure that legal persons may be held liable where the lack of 
supervision or control by a person referred to in paragraph 1 has made possible the commission by a person under 
its authority, of any of the offences referred to in Articles 3 to 7 for the benefit of that legal person.Τυπικά, όποιος 
ψηφίσει αυτό το νόμο πρέπει να δεχτεί σωρεία μηνύσεων και οικονομικών αξιώσεων γιατί παρέλειψε να 
προστατεύσει κακοποιημλενο παιδί.3) Να συμπεριληφθούν στην αρίθμηση: -έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, -
κακές συνθήκες διαβίωσης, -παραμέληση της υγείας, -παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας4) Να 
απαλειφθεί κάθε αναφορά σε παπούδες και γιαγιάδες.  
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30 Μαρτίου 2021, 23:56 | Στέφανος Τσατάλμπασης  ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής 
άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις 
και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία 
των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον 
άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονεών ή της δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:20 | Γονείς κακοποιημένης μητέρας-εγγονιών  Είμαστε κι εμείς γιαγιά και παππούς γονείς 
κακοποιημένης μητέρας και 2 εγγονών.Γλιτώσαμε το παιδί μας και τα εγγονάκια μας απο του χαρου τα δοντια.Ο 
πρώην σύζυγος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα.Το παιδί μας και τα εγγονάκια μας δεν έχουν συνέλθει ακόμα.Μέχρι 
να γίνει το εφετείο κι αν πάει και στον Αρειο Παγο τι θα γίνει η κόρη μας και τα εγγονια μας,θα τα εκθέσετε στα 
χέρια του;Και στην προσπάθειά της να προστατέψει πάνω απο όλα τα παιδιά της και τον εαυτό της θα βρεθεί και 
κατηγορούμενη;Με κίνδυνο να χάσει επιμέλεια και γονικη μεριμνα;Και που θα τη δωσετε στον κακοποιητή ή στο 
ίδρυμα;Για να ικανοποιήσετε τον κακοποιητή;Θα ταπάρετε απο μία μάνα που ζεί μόνο γι ‘αυτά;Ντροπή μόνο αυτό 
εχουμε να πούμε!Ντροπή!Να το αποσύρετε!Ακου εκει Αμετακλητη,κι ώς τότε;Παιδιά και γυναίκες θυματα 
κακοποιών και βιαστών;Στα χέρια τους;Να το αποσύρετε.  
 
30 Μαρτίου 2021, 23:44 | Κώστας Μανιφαλας  Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του 
άλλου γονέα να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:30 | Mητέρα κακοποιημένης μητέρας Απόσυρση!!!!!!Έχουμε πρωτόδικη 
καταδικαστική!Ζητάτε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ!Πώς καταδικαστικε πρωτόδικα;Με ψευδεις κατηγορίες που λενε μερικοί;Και 
τι θα πούν οτι το κάναμε;Σώστε το παιδί μου και τα εγγονάκια μου απο τον κακοποιητή!Μέχρι τον Αρειο το κακό 
θα έχει γίνει,δε βλεπετε τι γινεται γύρω μας; 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:19 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά 
εκτός γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση 
παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:50 | Παναγιωτης Αβραμης Συνεπ́ειες κακης́ άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
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κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονεά ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:06 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
30 Μαρτίου 2021, 23:12 | Σοφία Μαμε Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα με σκοπό να 
αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν σε 
αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα) 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:49 | Παναγιωτης Αβραμης Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:07 | Γ.Τ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστουν́ ιδιώς: 1. η υπαιτ́ια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικης́ απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιουχ́ο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακη ́
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βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 23:55 | Κωνσταντίνος Αμπατζης  Άρθρο 14Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα 
με σκοπό να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν 
σε αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα) 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:28 | Γ.Κ.  Το ψεύδος έχει κοντά ποδαρια αξιότιμε κ. Υπουργέ.Είναι απάνθρωπο να περιμένει 
ένα παιδί την αμετάκλητη απόφαση προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του.Δεν είναι αυτή η λύση.Η λύση 
είναι να προσφέρετε στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης τον τρόπο να καταθέτουν 
τις μαρτυρίες τους, σε ασφαλές πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή πλαισίωση του 
θύματος.Ψυχολόγοι και παιδοψυχιατροι υπάρχουν. Επανδρώστε κέντρα, κάντε καμπάνιες προκειμένου τα 
θύματα να μιλήσουν και οι μητέρες να μη φοβούνται.Όταν όμως το πλαίσιο είναι τόσο ισχνό και διάτρητο, όταν 
μια μητερα φοβάται ότι θα κατηγορηθεί από τον ίδιο τον κακοποιητή ότι εκείνη λέει ψεμματα, πείτε πόσες θα 
βρουν το σθένος να καταγγείλουν;Μαύρες σελίδες γράφονται τόσα χρόνια σε χωριά και πόλεις συγκαλύπτοντας 
το μυστικό της παιδοφιλίας και ενδοοικογενειακής βίας.Ποιος θα μιλήσει; 
Ποιος θα σπάσει το απόστημα της βίας; Ποιος θα σώσει αυτές τις ψυχές;  
 
30 Μαρτίου 2021, 23:32 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
Παραλείπεται κατ’ αρχάς η αναφορά σε ουσιώδεις περιστάσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, όπως είναι 
η έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, οι επιβλαβείς για το παιδί συνθήκες διαβίωσης, η παραμέληση της φροντίδας 
της υγείας του παιδιού κλπ. Κατά δεύτερο, διευκολύνεται χωρίς απαιτούμενη τεκμηρίωση για τη σχετική 
τροποποίηση, η αφαίρεση της γονικής μέριμνας που έως σήμερα αφορούσε σπανιότατες περιπτώσεις και εύλογα, 
αφού κατά τεκμήριο η πλήρης αποξένωση του παιδιού από τον γονέα του δεν είναι προς το συμφέρον του. Μπορεί 
η μη καταβολή διατροφής ή η μη άσκηση δικαιώματος επικοινωνίας να θεωρηθεί επαρκής λόγος που να οδηγεί 
δυνητικά στην πλήρη εκβολή του γονέα από την ζωή του παιδιού του, αντί τα λαμβανόμενα μέτρα να κατατείνουν 
στην υποστήριξη του γονεϊκού ρόλου με την εμπλοκή κοινωνικών υπηρεσιών; Η εισαγωγή δε αφηρημένων και μη 
προσδιορίσιμων εννοιών όπως η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης ή η διάρρηξη των σχέσεων, μόνο έριδες, 
εντάσεις και ανασφάλεια μπορεί να προκαλέσουν, όταν μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης έχει προηγηθεί της λύσης του γάμου ή της κοινής συμβίωσης. Ουσιαστικά ενθαρρύνει 
την διαιώνιση αντιδικιών και την προσφυγή στη δικαιοσύνη με τέτοιο αίτημα σε όλες τις απαριθμώμενες 
περιπτώσεις. Η απαίτηση τέλος αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, αδικήματα που θίγουν τη 
γενετήσια ελευθερία και αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εκθέτει τα παιδιά σε προφανή κίνδυνο, καθόσον 
επί 5-7 έτη κατά μέσο όρο γίνεται αποδεκτό με την προτεινόμενη ρύθμιση να διατρέξει το παιδί κίνδυνο 
κακοποίησης από τον δράστη των παραπάνω αδικημάτων, σε αντίθεση με τις θετικές υποχρεώσεις του κράτους 
κατ’ άρθρο 19 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (κυρώθηκε με τον Ν. 2101/1992) και σύμφωνα με το 
άρθρο 31 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των 
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, κυρωθείσας με το Ν. 4531/2018. 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:23 | Σ.ΜΕΛΙΣΣΗΣ  Φραγμός στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς κατηγορίες. Συνιστούν 
απαράδεκτο τρόπο άσκησης γονικής μέριμνας, δηλητηριάζουν τον ψυχικό κόσμο του παιδιού και οδηγούν σε 
αποξένωση. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να επιφέρουν την αυτοδίκαιη αφαίρεση της γονικής μέριμνας. Προτείνω να 
προστεθεί 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα).  
 
30 Μαρτίου 2021, 23:02 | Φρατζέσκος Μαλισιόβας  Οι ψευδείς κατηγορίες προς τον άλλο γονέα θα πρέπει να 
προστεθούν ως λόγος κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Οι ψευδείς κατηγορίες αποτελούν μάστιγα 
 
30 Μαρτίου 2021, 23:01 | Ιωάννης Αμαλλος  Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς 
κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την αφαιρούν. 
Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα). 
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30 Μαρτίου 2021, 23:35 | Λ.Κ. Κατά αρχάς, τα σχόλια copy paste θα πρέπει να σας προβληματίσουν αξιότιμε κ. 
Υπουργέ. Προφανώς και όταν μια γυναικα και μητέρα προβαίνει σε καταγγελία για τόσο σοβαρά ζητήματα όπως 
ξυλοδαρμός ή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, έχει αποδείξεις ενοχής και καμιά μητέρα που σέβεται τον εαυτό 
της δεν θα έβαζε τον εαυτό της, αλλά κυρίως τα παιδιά της σε έναν κυκεώνα ψυχολογικό, δικαστικό και 
οικονομικό. Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος να περιπλέξει κατά αυτόν τον τρόπο της ζωή του; Δεν υπάρχει κίνητρο. 
Ίσα ίσα το στίγμα και η ταλαιπωρία και ο Γολγοθάς μίας μητέρας που καταγγέλει είναι ανασταλτικός παράγοντας. 
Ο μόνος λόγος που ξεπερνάει το φόβο, κατά αρχάς από τον ίδιο τον κακοποιητή, και βρίσκεται μπροστά στο 
γραφείο του εισαγγελέα είναι η προστασία των παιδιών της και μόνο απελπισία βιώνει, καθώς το κοινωνικό 
στίγμα είναι ασήκωτο βάρος. Αλλά η προστασία των παιδιών της δεν της αφήνουν κανένα περιθωριο. Μια αλήθεια 
που μονόδρομος πια είναι η δικαιοσύνη. Κι ας φέρει τα άνω κάτω στην ίδια της τη ζωή και κατά επέκτασιν των 
παιδιών, και όλου του συγγενικού περίγυρου. Πένθος και αρρώστια μαζί είναι αυτές οι καταστάσεις. Πραγματικά 
ολοι αυτοί οι πατεράδες (που προφανώς πρόκειται για τους ίδιους που γράφουν και ξαναγράφουν) που 
σχολιάζουν έπεσαν όλοι σε γυναίκες που χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης? Ας σοβαρευτούμε.Προφανώς 
όλοι οι κύριοι που γράφουν τα ίδια και τα ίδια για ψευδείς κατηγορίες αγνοούν ότι οι γυναίκες έχουν πια αρκετά 
μέσα να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Βοηθήστε ώστε να έχουμε τα ένδικα μέσα να 
αντιταχθούμε στην βαρβαρότητα. Στην θυματοποίηση των παιδιών μας. Στον χρηματισμό που βασιλεύει και δεν 
αφήνει τις υποθέσεις να προχωρήσουν αλλά συγκαλύπτονται.Όχι στη συγκάλυψη. Όχι στην εκμετάλλευση αθώων 
ψυχών. Αντί να περιμένετε τις αμετάκλητες αποφάσεις, ορίστε τρόπους να προστατεύονται τα θύματα και να μη 
θυματοποιούνται για χρόνια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:35 | Ελίνα  Όχι μόνο οι ψευδείς κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και οι ψευδείς 
κατηγορίες για δήθεν γονεϊκή αποξένωση δείχνουν το ήθος, την ποιότητα και το επίπεδο αυτού που ψεύδεται και 
γι’ αυτό πρέπει να τιμωρείται πολύ αυστηρά.  
 
30 Μαρτίου 2021, 22:24 | Νικόλαος Βέλλιος  Οι ψευδείς κατηγορίες προς τον άλλο γονέα θα πρέπει να 
προστεθούν ως λόγος κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Οι ψευδείς κατηγορίες αποτελούν μάστιγα. 
Μαθαίνουμε κάθε μέρα πραγματα απο τον κύκλο μας που είνα αδιανόητα. Η αποκλειστικη επιμελεια εχει 
γεννησει ολόκληρη κουλτούρα η οποία συνοψίζεται ως εξης: τα παιδια ειναι δικα μου, τα παίρνω κ φεύγω, στο 
δικαστηριο θα πω ότι ηταν κακοποιητικός. (Οι ιδιοι οι δικηγοροι νούθετουν κ παρακινουν πολλές φορές να 
ειπωνοντε χυδαιοτητες τετοιες) 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:22 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Μέχρι σήμερα έχουμε πολλές περιπτώσεις μαμάδων που 
παραβίαζαν τις δικαστικές αποφάσεις επικοινωνίας και δεν άφηναν τον μπαμπά να επικοινωνήσει με τα παιδιά 
του και ΑΘωόνταν στο δικαστήριο .Ακόμη και σε παραβιάσεις κατεξακολούθηση !θα πρέπει να γίνουν πιο 
αυστηρές οι ποινές για τις μαμάδες που δεν δίνουν τα παιδιά, ακόμη και αν χρησιμοποιούν την ψευδή δικαιολογία 
οτι δεν θέλει να ερθει το παιδί!Αντίστοιχα θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές για τους μπαμπάδες που 
μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν την διατροφή για τα τέκνα τους με διάφορες δικαιολογίες.Δυστυχώς έχουμε ακόμη 
και μαύρη εργασία και φοροδιαφυγή .Και κάποιους επαγγελματίες κακοπληρωτές!!που είναι ταυτόχρονα και στον 
Νόμο Κατσέλη και δεν δίνουν διατροφή και ζουν πολυτελή ζωή !Πολλοί αποκρύπτουν τα εισοδήματα τους. Επίσης 
για τις περιπτώσεις που έχει καταδικαστεί καποιος για μη καταβολή διατροφής, θα πρέπει να βοηθάει το κράτος 
για να μπορεί η μαμά να διεκδικήσει με κατάσχεση τα χρήματα τησ διατροφής για το παιδί χωρίς να μπαίνει σε 
επιπλέον έξοδα! Δεν γίνεται και να μην παίρνει χρήματα και να πρέπει να πληρώσει για να κάνει μια κατάσχεση 
με αμφίβολο αποτέλεσμα ! Βέβαια απο εδώ και πέρα θα πρέπει να μοιράζονται εξίσου ή και ανάλογα τα έξοδα 
των παιδιών και να μην βαρύνεται ο πατέρας μόνο ! Αλλά να συνεισφέρουν και οι δύο! Επίσης θα πρέπει να 
καταργηθεί ο παραλογισμός του ειναι τουλάχιστον απεχθές να πρέπει να πληρώνει ο μπαμπάς το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εξόδων του παιδιού και η μαμά να πληρώνεται που είναι μαμά!!!Εχοντας πει αυτό , θα πρέπει ο 
ισομοιρασμός των εξόδων να ισχύει για όλους , ακόμη και για αυτούς που δεν θα καταφέρουν να πάρουν 
συνεπιμέλεια ή ίσο χρονο , και η μαμά θα έχει παραπάνω ημέρες το παιδί ! 
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30 Μαρτίου 2021, 22:45 | Κωστας  H EΠIBAΛOMENH ΣYNEΠIMEΛEIA ΔEN MΠOPEI NA EΦAPMOΣTEI OPIZONTIA 
ΣE OΛOYΣ ,EIΔIKA ΣE ΓONEIΣ ΠOY BPIΣKONTAI ΣE MAKPOXPONIA ΣΦOΔPH ANTIΔIKIA EΞAITIAΣ TOY ΠATEPA ΠOY 
ΔIEKΔIKEI ME ENTONH ANAITIA ΠOΛEMIKH KATA THΣ MANAΣ ,MONO ΓIA NA IKANOΠOIHΣEI TON EΓΩKENTPIKO 
TOY XAPAKTHPA ΠOY BΛEΠEI TA ΠAIΔIA ΩΣ EΠEKTAΣH TOY EΓΩ TOY,XΩPIΣ NA EXEI KAN TA AΠAPAITHTA 
ΠPOΣONTA NA TA MEΓAΛΩΣEI MONOΣ TOY(ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΗΤΕΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΟΣΗ 
ΕΥΚΟΛΊΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ ΤΌΣΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΕΝΩ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΔΕΝ ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΤΟΥΣ 
Ή ΝΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥΣ ).ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΙΑΣ 
ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΓΕΝΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΌΤΕΡΗ 
ΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΙ;ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΠPEΠEI O ΔIKAΣTHΣ NA KPINEI 
EΞATOMIKEYMENA THN KAΘE OIKOΓENEIAKH YΠOΘEΣH OXI BEBAIA ME TIΣ ΠAPOYΣEΣ ΔIAΤΑΞEIΣ AΛΛA ME TO 
IΣXYON NOMOΣXEΔIO ΠOY EINAI ΠAIΔOKENTPIKO KAI ΛEITOYPΓEI AΛΗΘΙNΑ ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY TEKNOY KAI 
OXI ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY EΓΩKENTPIKOY ΠATEPA.ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΟΥΝ .ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΚΕΦ. Β Κ Γ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ 
ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΊ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΙ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:37 | Καλιρρόη Μουστρούφα  Το ηθος του ανθρώπου καθώς και ο τρόπος που θα μεγαλώσει 
το παιδί φαίνεται από την συμπεριφορά που έχει μετά τον χωρισμό. Οι ψευδείς κατηγορία για ενδοοικογενειακή 
βία δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου που ψεύδεται, θα πρέπει να τιμωρείται πολύ αυστηρά. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:50 | Κωστας σαμαρας  «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων 
ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας 
ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν 
να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η 
οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:06 | Κωστας σαμαρας το άρθρο 1532 τίθεται ως εξήςΠροστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 
7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλευσης γενετήσιας ζωή» 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:20 | Κ. Ν. Στην παράγραφο στ. Η αμετάκλητη καταδικη συνεπάγεται σε ελληνικούς 
δικαστικούς χρονους περίπου 8 με 10 ετη!! Αυτό εκθέτει πολλα παιδια σε πραγματικό κίνδυνο. Σε αυτη την 
παράγραφο δίνουμε άλλοθι στους ασελγεις κ στους εκμεταλλευτές. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:27 | Αναστάσιος Αλτούνης Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν 
ψευδείς κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν. Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:45 | Αχιλλέας Γ  ΔΕΝ πρέπει να λησμονείται ότι η θέσπιση και επιβολή των νόμων ξεκίνησε 
και βασίστηκε στην αναγκαιότητα διαφύλαξης και απόδοσης της ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ.Είναι επίσης αυτονόητο ότι οι 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί σε βάρος του άλλου γονέα, ένα αρκετά συχνό φαινόμενο στις περιπτώσεις μη 
συναινετικου διαζυγίου, ουδέποτε είχαν ως γνώμονα το καλό του παιδιού. Είναι απλά απόρροια άλλων 
πραγμάτων…Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθεί ότι κακή άσκηση γονικής μέριμνας συνιστά επίσης και: 
7)οι αβάσιμες/ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:18 | Μαρία  7. οι δικομανής γονείς με αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμούς εις 
βάρος του άλλου γονέα.  
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30 Μαρτίου 2021, 22:51 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΑΝΟΥ  Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια παρεμποδίζει και αποτρέπει τα 
διαζύγια διαταραγμένων γάμων μιας και η μητέρα και στις δύο περιπτώσεις όσο και αν το θέλει, δεν θα μπορεί 
να προστατέψει ούτε τα παιδιά της ούτε και τον εαυτό της από το κακοποιητικό περιβάλλον. Αυτό θέλουμε; Να 
ξέρει όλη η γειτονιά ότι υπάρχει διαρκής κακοποίηση, να ακούγονται καθημερινά κλάματα και φωνές και να 
υποχρεώνονται τα αθώα αυτά πλάσματα, τα παιδιά, να υπομένουν νοσηρές οικογενειακές τραγωδίες και να 
φορτώνονται με ψυχολογικά τραύματα, απλώς επειδή η μητέρα θα αποτρέπεται με τέτοια νομοθέτηση να τα 
απομακρύνει από το προβληματικό και κακοποιητικό περιβάλλον. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:05 | Κατερίνα Φώσκολο υ  Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:54 | Μαρία Τα το άρθρο Α.Κ. 1532, το οποίο υπό το πρόσχημα της συγκεκριμενοποίησης 
διευρύνει υπέρμετρα και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνα τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες είναι δυνατή 
ακόμα και η ολική αφαίρεση της γονικής μέριμνας από γονέα. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστηρίων και εισαγγελιών ή στην υπάρχουσα συμφωνία των γονέων, η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα, η υπαίτια παραβίαση των όρων συμφωνίας των γονέων 
ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία, η παρεμπόδιση της επικοινωνίας, η κακή άσκηση και υπαίτια 
παράληψη της άσκησης της, η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει διατροφή ή ακόμα και η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της ζωής, είναι αναμφισβήτητο ότι αποτελούν σοβαρότατες αιτίες, που 
επιδρούν στις σχέσεις των γονέων μεταξύ τους και φυσικά σε αυτές με το παιδί και ιδίως στον τρόπο άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας και συμπεριφορές που πρέπει αυτονόητα να αντιμετωπίζονται με έννομες συνέπειες. 
Αλλά δεν είναι δυνατόν να αναιρούν νομικά την ιδιότητα της μητέρας και του πατέρα και να αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μέσο πίεσης σε κλονισμένες σχέσεις γονέων. Ας αναρωτηθούμε πόσες 
περιπτώσεις αφαίρεσης της γονικής μέριμνας γνωρίζουμε ακόμα και από ισοβίτες έγκλειστους τα προηγούμενα 
χρόνια. Εκτός βέβαια από γονείς διωκόμενους κομμουνιστές και πολιτικούς πρόσφυγες. Αυτά πάμε να 
ανασυστήσουμε ; 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:41 | Αλκιβιάδης Αλερτάς Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: ..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:03 | Ανέστης Μαζης  Να ορισθούν επίσης ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι αβάσιμες 
/ ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα είναι συχνότερες από το κοινό κρυολόγημα!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:17 | Σοφία Λυτρίδου  Τιμωρείστε όσους γονείς λένε ψέματα για τον άλλο γονέα. 
Τραυματίζονται ανεπανόρθωτα αθώες παιδικές ψυχές. Προσθέστε ότι οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
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30 Μαρτίου 2021, 22:41 | Ευγενία Κωνσταντινίδου  Η ποιότητα του χαρακτήρα του ανθρώπου καθώς και ο 
τρόπος που θα μεγαλώσει το παιδί φαίνεται από την συμπεριφορά που έχει μετά τον χωρισμό. Οι ψευδείς 
κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου που ψεύδεται, θα πρέπει να τιμωρείται 
πολύ αυστηρά. 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:27 | Κονδυλια Λιουρκα  Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του 
άλλου γονέα να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας 
 
30 Μαρτίου 2021, 22:25 | Νικολαος Αποστολου  Το Αρθρο 5 να αλλαξει ως εξης, 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων.Το Αρθρο 8 να αλλαξει ως εξης 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματαΤο Αρθρο 12 να αλλαξει ως εξης Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Το Αρθρο 14 να 
αλλαξει ως εξης Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
30 Μαρτίου 2021, 21:49 | Νικόλαος Αλεξόπουλος  Άρθρο 14Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα 
με σκοπό να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν 
σε αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα)  
 
30 Μαρτίου 2021, 21:51 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΥΓΛΕΣ  Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα μου συμβεί άμα χωρίσω καθ’ ότου 
σχεδόν όλοι οι χωρισμένοι φίλοι μου έχουν και μια ψευδή κατηγορία για ξυλοδαρμό από την πρώην σύζυγο. 
Νομοθετήστε κατά του φαινομένου αυτού. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:43 | Ανδρέας Ροδόστογλου ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθισ́ταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής άσκησης (…) 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
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τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
30 Μαρτίου 2021, 21:01 | Μαρινος Ζαμινος  Αρθρο 14 να αλλαξει ως εξης Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε 
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης 
του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:21 | Πέτρος Μεταλλινός  ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθισ́ταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής άσκησης (…) 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
30 Μαρτίου 2021, 21:55 | Κατερίνα Κοσσιβάκη  Οι ψευδείς κατηγορίες για ξυλοδαρμό από τον γονέα που 
συνήθως ασκεί την επιμέλεια είναι μια τακτική που κρατάει καλά εδώ και πολλά χρόνια, είναι κοινό μυστικό στα 
πηγαδάκια των χωρισμένων γυναικών. 
Επιτέλους διορθώστε την τακτική αυτή. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:58 | Μιχάλης Αλέξης  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: …7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 21:36 | Γιώργος Δικαίος Άρθρο 14  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
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διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και 
ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της 
γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίαςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!!  
 
30 Μαρτίου 2021, 21:18 | M.M  Και σε αυτήν την διάταξη ο νόμος προσπαθεί να εξειδικεύσει την αόριστη νομική 
έννοια της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Πέρα από το ερμηνευτικό πρόβλημα που παρουσιάζει η διάταξη 
και την ευθεία αντίθεση στην οποία έρχεται με την διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ, –η οποία απαιτεί για τον 
περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος επικοινωνίας για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας κ.α. 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ενώ η παρούσα διάταξη αρκείται σε απλές αιτιάσεις για την αφαίρεση της 
επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας–, παρουσιάζει και πρόβλημα απόδειξης και σχηματισμού δικανικής κρίσης του 
δικαστηρίου, αναφορικά με την διαπίστωση της διατάραξης της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς και 
κυρίως αναφορικά με το πώς αυτή η διατάραξη θα διαπιστώνεται ότι οφείλεται στον άλλο γονέα. Με την 
κατάθεση μαρτύρων στην καλύτερη περίπτωση επηρεασμένων από την αντιδικία των γονέων και στην χειρότερη 
καθοδηγούμενων ή με ψυχοκοινωνική έκθεση ενός αρμοδίου φορέα; Και αν αποδεικτικά οι μάρτυρες είναι 
αρκετοί για τον σκοπό αυτόν γιατί δεν προβλέπεται στον νόμο αναφορά για την αξιοπιστία τους, ενώ υπάρχει 
αναφορά για την μη επιρροή του τέκνου από τον έναν γονέα κατά την έκφραση της άποψής του; Παρομοίως πώς 
θα αποδεικνύεται η μη υπαιτιότητα στην μη συμμόρφωση με αποφάσεις επικοινωνίας από τον έχοντα την 
επιμέλεια γονέα, όταν για τον ισχυρισμό ότι διαπράττονται ή διαπράχθηκαν τα μνημονευόμενα στο νόμο ποινικά 
αδικήματα από τον γονέα που ασκεί την επικοινωνία θα χρειάζεται αμετάκλητη ποινική απόφαση, και κάθε άλλη 
παράβαση δικαιώματος επικοινωνίας θα θεωρείται εξ αντιδιαστολής υπαίτια και άρα ικανή να οδηγήσει στην 
αφαίρεση της επιμέλειας ή και της γονικής μέριμνας; Από την επισκόπηση των προτεινόμενων άρθρων 
παρατηρείται μία δυσπιστία στην μέχρι και σήμερα κρίση του δικαστή, μία αμφισβήτηση στις καλές προθέσεις 
του γονέα που ασκεί την επιμέλεια και μία υπερβάλλουσα πίστη στην αλήθεια των ισχυρισμών του γονέα που 
είναι φορέας του δικαιώματος επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτόν το νομοσχέδιο παραβιάζει θεμελιώδεις 
συνταγματικές, ουσιαστικές και δικονομικές αρχές και ιδίως την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου (άρθρο 4 
Συντάγματος) ενώ επιρρίπτει υπερβολικά βάρη απόδειξης στο ένα μέρος-γονέα που ασκεί την επιμέλεια έναντι 
του άλλου μέρους – γονέα που ασκεί την επικοινωνία, τον οποίο αντιθέτως διευκολύνει με τεκμήρια και παράθεση 
ειδικών προϋποθέσεων. Δεν είναι υπερβολικό να προβλέψουμε ότι υπό το καθεστώς του νέου νομοσχεδίου το 
ισχυρό οικονομικά μέρος θα ασκεί αλλεπάλληλα ένδικα βοηθήματα κατά του άλλου (με οποιαδήποτε αφορμή), 
σκοπεύοντας στην εξόντωσή του. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο άρθρο παραλείπεται η έστω στοιχειώδης αναφορά 
σε σοβαρές περιστάσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, όπως είναι η έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, η 
παραμέληση της φροντίδας της υγείας του κ.λπ. ενώ αντίθετα εξειδικεύεται ως επαρκής λόγος της πλήρους 
αποβολής του ενός γονέα από τη ζωή του τέκνου, το να μην καταβληθεί διατροφή για αυτό! Η ακατανόητη 
απαίτηση ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης για ενδοοικογενειακή βία, για αδικήματα που θίγουν τη γενετήσια 
ελευθερία και αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εκθέτει τα τέκνα σε προφανή κίνδυνο, καθόσον για μια 
αμετάκλητη καταδίκη ως γνωστόν απαιτούνται περί τα 8 έτη, χρόνος μέσα στον οποίο είναι πιθανόν τα τέκνα να 
διατρέξουν εκ νέου κίνδυνο κακοποίησης από τον γονέα-δράστη αυτών των αδικημάτων!!!!  
 
30 Μαρτίου 2021, 21:08 | Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου  Άρθρο 14Oι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί 
εις βάρος του άλλου γονέα είναι συχνότερες από το κοινό κρυολόγημα!! Να ορισθούν επίσης ως κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.  
 
30 Μαρτίου 2021, 21:35 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  Το αποκρουστικό φαινόμενο των ψευδών κατηγοριών 
για ενδοοικογενειακή βία δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου που ψεύδεται και δείχνει τον τρόπο που έχει μάθει 
να διαχειρίζεται και να αντιδρά στην ζωή του. Αυτήν την κοινωνία θέλουμε; Με αυτούς τους πολίτες; Πρέπει να 
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καταλάβουν αυτοί που το διαπράττουν ότι αυτό θα έχει τραγικές συνέπειες για τους ίδιους. Νομοθετήστε προς 
αυτήν την κατεύθυνση.  
 
30 Μαρτίου 2021, 21:50 | Αικατερίνη Ζεκυριά  Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα  
 
30 Μαρτίου 2021, 21:19 | ΧΑΡΗΣ Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά 
καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεϊκή 
αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται 
ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών 
πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςTο άρθρο 1532 τίθεται ως εξής: 
Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
γενετήσιας ζωή».  
 
30 Μαρτίου 2021, 20:31 | Διαμαντής Αθανασίου  Άρθρο 14Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα 
με σκοπό να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν 
σε αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα) 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:18 | Γκαραμπέτ Ατζέμογλου  Άρθρο 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν sτο τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας 2. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων 6. η καταδίκη του 
γονέα με οριστική δικαστική απόφαση για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας προς το τέκνο ή για εγκλήματα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 7. οι αβάσιμες, ψευδείς 
και συκοφαντικές κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
 30 Μαρτίου 2021, 20:35 | ΝΤΙΝΟΣ  Κύριε Υπουργέ,Πώς είναι δυνατόν πριν το διαζύγιο το 99% των πατεράδων να 
είναι σωστή οικογενειάρχες και μετά το χωρισμό η συντριπτική πλειοψηφία των πατεράδων να κατηγορείται για 
ενδοοικογενειακή βία είτε προς την μητέρα είτε προς το παιδί. Αυτό όπως κι εσείς γνωρίζεται θέλει τουλάχιστον 
5 χρόνια για να αποδείξει ο πατέρας (συνήθως) ότι είναι αθώος αλλά μέχρι τότε έχει χάσει το παιδί του. Αυτό θα 
πρέπει να είναι ένδειξη για απευθείας αλλαγή επιμέλειας τέκνου. Σας παρακαλώ προσθέστε την παράγραφο αυτή 
στο Άρθρο 14.  
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30 Μαρτίου 2021, 20:21 | Κωνσταντίνος Μπατάνης . Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
30 Μαρτίου 2021, 20:28 | Θεόδωρος Αβράμπος  Άρθρο 14 Oι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα είναι συχνότερες από το κοινό κρυολόγημα!! Να ορισθούν επίσης ως κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.  
 
30 Μαρτίου 2021, 20:02 | Γεωργιος Κρανιωτης  Άρθρο 14Τιμωρείστε όσους γονείς λένε ψέματα για τον άλλο 
γονέα. Τραυματίζονται ανεπανόρθωτα αθώες παιδικές ψυχές. Προσθέστε ότι οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 20:49 | Ευαγγελος Δελλιος Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:  7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:17 | ΜΙΜΗΣ  ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ.ΤΕΤΟΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ 
 
30 Μαρτίου 2021, 19:37 | Δημητρης Δ. ‘ Αρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:05 | Ζαχαρίας Δανιηλάκης  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: …. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:55 | Δημήτριος Παπαγιώτης  Συνέπειες κακής άσκησης Οι ψευδείς κατηγορίες, ακόμη και 
όταν αυτές διατυπώνονται από μάρτυρες στην έδρα ή με ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων προς τον άλλο γονέα, θα 
πρέπει να προστεθούν ως λόγος κακής άσκησης της γονικής μέριμνας  
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30 Μαρτίου 2021, 18:10 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ  Η άρνηση του γονέα που υποχρεούται να καταβάλλει διατροφή είναι 
σύνηθες φαινόμενο. Η λύση το δικαστήριο. Η άρνηση του παιδιού να μην ακολουθήσει τον πατέρα και να καθίσει 
στο σπίτι της μητέρας τις Τετάρτες ή τα Σάββατα, γιατί απλά θέλει να ξεκουραστεί είναι κακή άσκηση της 
επιμέλειας και πρέπει να έρχονται τα περιπολικά; Η επικοινωνία δεν νομοθετείται κύριοι κερδίζεται και πρέπει να 
αποφασίζει μόνο του το παιδάκι το καημένο, το οποίο χρειάζεται χρήματα για να ζήσει, να σπουδάσει, να γίνει 
αυτόνομο και όχι να σκορπίζονται σε άσκοπες διαμάχες. Το συμφέρον του παιδιού μόνο αυτό δεν είναι. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:04 | Μαργαρίτα  Οι ψευδείς κατηγορίες, η εργαλειοποίηση και η αποξένωση του παιδιού 
από τον γονέα που έχει την επιμέλεια πρέπει να συνιστούν κακή άσκηση της επιμέλειας και να αφαιρείται άμεσα 
η επιμέλεια από τον αποξενωτή γονέα και όχι να περιμένουμε 5 χρόνια να εκδικαστούν οι παραβιάσεις της 
δικαστικής απόφασης,δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον αποξενωτή να παγιώσει την κατάσταση αποξένωσης. 
Εδώ επιβάλεται η εξέταση του αποξενωτή από ειδικό ψυχικής υγείας. Η δικαιολογία οτι δήθεν το παιδί δεν 
επιθυμεί την επικοινωνία είναι ο ορισμός της γονικής αποξένωσης. Ο νόμος πρέπει να είναι σαφής και να μην 
επιτρέπει να γίνονται παιχνίδια στην πλάτη των παιδιών. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:58 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από το 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:10 | Μαρία  Το άρθρο να γίνει παρακαλώ: η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άρνηση του γονέα να 
καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων.η 
καταβολή της διατροφής είναι βασικότατη για τους βιοποριστικούς λόγους του τέκνου. Να μην υπάρχει καμία 
δικαιολογία που να προστατεύει τους «φιλότιμους» μπαμπάδες. Και επειδή στις περιπτώσεις αυτές δεν προκύπτει 
ενδεχόμενο ενδιαφέροντος για τις συνέπειες της κακής άσκησης (εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το παιδί) 
να υπάρχει άμεσα χρηματική ποινή όταν δεν καταβάλετε διατροφή. 
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30 Μαρτίου 2021, 18:24 | ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  Εγώ ενα πράγμα βλέπω όλο αυτό τον καιρό.Κάποιους να 
διεκδικούν εγωιστικά και για να μην πληρώνουν διατροφή κι ενα νομοσχέδιο στα μέτρα τους.Άμεση απόσυρση 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:51 | αρης  Η άμμεση τιμωρία του αποξενωτή γονέα δεν επιτυγχάνεται με το ανωτέρω 
άρθρο.Στις αποφάσεις επικοινωνίας η αγωγή δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο όταν δεν υπάρχει τελεσιδικία. εχει 
απόφαση και δεν μπορείς να την εκτελέσεις, δεν μπορεις να δεις τα παιδια σου.Η απόφαση διατροφής αποτελέι 
εκτελεστό τίτλο και ο πατέρας (κατ 99%) αν δεν έχει τα χρήματα να ανταποκριθεί η μητέρα άμεσα με ένα 
απόγραφο προβαίνει σε κατάσχεση. Οι δαπάνες απογράφου βαρύνουν τον καθ’ου. Η παρεμπόδιση επικοινωνίας 
πως τιμωρεί τον αποξενωτή? με έγκληση που θα δικασθεί μετα απο 5-6 χρόνια και θα τιμωρηθεί με 3 μήνες 
κράτηση και αυτή η ποινή αν επιβληθεί. Η δικαιοσύνη την αποξενωτρια την αντιμετωπίζει με πρωτοφανη 
ανοχή.θεραπεία να κινείται αυτέπάγγελτα απο την εισαγγελέια η διαδικασία όπως και στην ενδοοικογενειακή βία 
και ο αποξενωτής εγκληματίας γονέας να τιμωρείται άμεσα,αλλαγή Ποινικου κώδικα περι συκοφαντικής 
δυσφήμησης στην ειδική διαδικασία των οικογενειακών. Οι ψευδείς καταγγελίες ενός γονέα προς τον άλλον μόνο 
όταν υπάρχει η ιδιότητα του γονέα και αφορά το παιδί να τιμωρείται με κάθειρξη.Αυτην την στιγμή εχουμε 
κατεγγελίες και ψευδείς κατηγορίες κατα δηλωση. αναπόδεικτες, μηδεν τιμωρία για τον 
συκοφάντη.Συλλαμβάνονται ανθρώποι χωρίς ουδείς να εξετάσει αν έχει συμβεί καν το αδίκημα. Αν αποδειχθεί 
ψευδής η κατηγορία ΟΥΔΕΙΣ ΤΙΣ ΤΙΜΩΡΕΊ. Η διαδικάσια δεν ειναι αυτεπαγγελτη και πρεπει το θύμα ( ο πατερας) 
να υποβάλει νέα μήνυση, οταν κάποτε δικασθεί οι δικαστες τις συκοφάντισες τις περιστοιχίζουν με τόση στοργή… 
στυλ μην το ξανακάνεις, δεν το ηθελες αλλα θα ειναι η τελευταια σου φορα και κατι τέτοιες συμπεριφορες.Το 
αυτό θα θεραπευθεί με αυτεπαγγελτο αδίκημα να ενταχθει και αυτό στην ενδοοικογενειακη βία και να τιμωρείται 
με καθειρξη. Υπαρχει κενό δικαίου με τις ψευδείς καταγγελίες. ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ, αυτό τις εχει πολλαπλασιάσει. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:26 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
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ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:11 | Αννα Δανιδου  Άρθρο 14Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα με σκοπό 
να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν σε 
αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα) 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:29 | Fertis Makis  Είναι ξεκάθαρη η θυματοποίηση του θύτη και η μετατροπή των θυμάτων 
σε θύτες στο νομοσχέδιο.Λυπάμαι για τα παιδάκια και τις γυναίκες ειλικρινά!Να μη ψηφιστεί για το καλό των 
παιδιών.Εδω βλέπω όλα για τον έτερο γονέα.Ούτε απο τη βία προστασία.  
 
30 Μαρτίου 2021, 18:47 | Χριστίνα Σερβετά Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.   
 
30 Μαρτίου 2021, 18:04 | Στυλανη Γρεκα  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: … 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα.   
 
30 Μαρτίου 2021, 18:11 | Κώστας Σερβετάς Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 



4276 
 

διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:36 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  ΑΡΘΡΟ 1532 ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ 
ΙΔΙΩΣ α. Η ΥΠΑΙΤΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ Η’ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ β. Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ γ. Η 
ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η’ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ Η’ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ 
ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ δ. Η ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΟΝΕΑ ε. Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η’ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ στ. Η ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Η’ ΑΝ ΟΧΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ, 
ΓΙΑ ΑΚΛΟΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η’ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η’ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΙ 
ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η’ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:14 | ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΑΡΘΡΟ 1532 ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΙΔΙΩΣ α. Η 
ΥΠΑΙΤΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ Η’ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ β. Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ γ. Η 
ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η’ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ Η’ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ 
ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ δ. Η ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΟΝΕΑ ε. Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η’ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ στ. Η ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Η’ ΑΝ ΟΧΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ, 
ΓΙΑ ΑΚΛΟΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η’ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η’ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΙ 
ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η’ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:03 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ  Προκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μερ́ιμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονεις́ θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.  
 
30 Μαρτίου 2021, 18:17 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές  Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχες́:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρεφ́εται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά ́
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
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παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:22 | Αντωνία Γρεκα  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 18:48 | Παύλος Παπαποστόλου - Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
30 Μαρτίου 2021, 17:27 | Αντώνης Παύλου  Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό θα 
πρέπει να προστεθεί και να θεωρείται επίσης κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι ψεύτικες και συκοφαντικές 
κατηγορίες εναντίον του άλλου γονέα . 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:52 | Ελενη Γκιοκα  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και  εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
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γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:15 | Γιώτα  Οι ψευδείς κατηγορίες και η εργαλειοποίηση και αποξένωση του παιδιού από 
τον άλλο γονέα πρέπει να συνιστούν κακή άσκηση της επιμέλειας και να αφαιρείται άμεσα η επιμέλεια από αυτόν 
τον γονέα. Η είναι ο ορισμός της γονικής αποξένωσης. Ο νόμος πρέπει να είναι απόλυτα σαφής και να μην υπάρχει 
καμία περίπτωση παρερμηνείας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:59 | Μαρίνα Αθανασίου  Κακή άσκηση γονικής μέριμνας με αυστηρές ποινές η γονική 
αποξένωση,οι συκοφαντίες,η δηλητηρίαση του παιδιού για τον ένα γονέα αλλά και το περιβάλλον του,η 
συστηματική παρεμπόδιση επικοινωνίας και η παρέμβαση του άλλου γονέα την ώρα επικοινωνίας χωρίς λόγο και 
με υβριστικούς χαρακτηρισμούς.Επισης το μανιπολαρισμα του παιδιού και η εργαλειοποιηση του ως 
παπαγαλάκια κ μέσο εκδίκησης. 
 
30 Μαρτίου 2021, 17:14 | Ελένη Σ.  Δηλαδή όταν μια μητέρα προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική 
υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- πατέρα, καθώς αναμένεται η αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση (έως και 10 χρόνια μετά) θα κινδυνεύει με σύλληψη και αυτόφωρο ή/και απώλεια της επιμέλειας του 
παιδιού. Δηλαδή οι μητέρες- θύματα έμφυλης βίας θα εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε 
κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά το διαζύγιο θα έρχονται 
σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. Με ποιον τρόπο προστατεύεται εντέλει η ψυχική υγεία του 
παιδιού, αλλά και η ψυχική και σωματική υγεία μιας γυναίκας που έχει επιβιώσει από μια βίαιη κατάσταση; Πως 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια τους; 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:04 | Μανώλης Ανδρουλιδάκης  Προτείνω την εξής προσθήκη:«ζ. Οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.» 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:40 | Μαρια  Κυριε Υπουργε, Έλεος πια με αυτην την καραμέλα!θα πρεπει οπωσδήποτε να 
προστεθεί οτι κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν και οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί 
εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:04 | Κωνσταντίνα Γιαταγάνα  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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30 Μαρτίου 2021, 16:04 | Αναστασια Σιδερη  1.Το νομοσχέδιο που κατατεθηκε ευτυχως δε περιεχει το 
παραλογισμο της υποχρεωτικης συνεπιμελειας αλλα προβλεπει κατι πολυ πιο επικινδυνο . Την σχετικοποιηση και 
δυνητικη απεμπόληση της γονικής μέριμνας για διαφωνιες για αστειους λογους επιμέλειας Και επιχειρεί να 
απαριθμήσει λόγους για τους οποίους θα πρέπει να αφαιρείται η γονική μέριμνα δηλαδή η ΄΄μεγαλύτερη δυνατή 
ποινή΄΄, και ταπείνωση που μπορεί να επιβληθεί σε έναν γονέα, αφού οδηγεί σε πλήρη αποξένωση από το παιδί 
και με το υπάρχον δίκαιο επιβάλλεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον εφόσον το δικαστήριο το θεωρήσει 
αναγκαίο.Η παραδοξολογία έγκειται στο ότι στην προσπάθεια ενδεικτικής απαρίθμησης δεν προτάσσονται λόγοι 
όπως, έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, κακές συνθήκες διαβίωσης, παραμέληση της υγείας, παρεμπόδιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, εγκατάλειψη, εκμετάλλευση του μέσω εργασίας, που δε συνάδει με την ηλικία του 
κ.α. Αντιθέτως προτάσσονται λόγοι, όπως η μη διευκόλυνση της επικοινωνίας,( σε αυτό ακριβώς το σημείο οφείλει 
το υπουργείο να μας διευκρινίσει όταν αναφέρεται στην παραβίαση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας, που 
αποτέλεσε το μοναδικό επιχείρημα του να προβεί στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, ποία είναι η 
στατιστική μελέτη που τεκμηριώνει το εν λόγω επιχείρημα;). Δεδομένου ότι η ήδη υπάρχουσα νομολογία ποτέ 
δεν αποκλείει το δικαίωμα της επικοινωνίας του γονέα με το τεκνό παρά μόνο σε πολύ σπάνια περίπτωση, γεγονός 
που πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με τις συστάσεις των ειδικών ψυχικής υγείας, που επανειλημμένα 
αναφέρουν την ανάγκη άμεσης διακοπής της σε περιπτώσεις κακοποίησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο 
προστατευτικός – κατάλληλος γονέας να βρίσκεται σε μόνιμη σύγκρουση καθηκόντων. Το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο όχι μόνο δεν θα λύσει τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά βάζει σε κίνδυνο αυτήν τη κατηγορία 
ευάλωτων παιδιών. Στη δικαστηριακή πρακτική θα συμβαίνει και το εξής παράδοξο, σύμφωνα με το εν λόγω 
νομοσχέδιο: ο γονέας που θα καταδικάζεται για το αδίκημα της παραβίασης απόφασης επικοινωνίας, θα 
βρίσκεται αντιμέτωπος στα αστικά δικαστήρια με το ενδεχόμενο να του αφαιρεθεί η γονική μέριμνα λόγω κακής 
άσκησης σύμφωνα με το 1532. Ωστόσο, ο γονέας, που ενδεχομένως να έχει διαπράξει ποινικά κολάσιμη πράξη σε 
βάρος του τέκνου να καλύπτεται από το αμετάκλητο (πρέπει να έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση, δηλαδή) της 
δικαστικής απόφασης, που φέρει το νομοσχέδιο και να βρίσκεται στην προνομιακή θέση να διεκδικεί την 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας με όπλο το σύνδρομό της γονεϊκής αποξένωσης («ότι το παιδί ψεύδεται», όπου 
και αυτό εισάγεται στο νομοσχέδιο), την προσπάθεια συναισθηματικής αποξένωσης του από τον άλλο γονέα ή 
από τους παππούδες, τη μη καταβολή διατροφής και τη μη χρήση του δικαιώματος επικοινωνίας, συμπεριφορές 
δηλαδή που παρ’ ότι κατακριτέες και επιζήμιες για το συμφέρον των παιδιών, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε 
να οδηγούν σε αφαίρεση της γονικής μέριμνας.2.Μετά την απαρίθμηση λόγων (που θα συνιστούσαν ενδεχομένως 
βάση για αλλαγή του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια και όχι προφανώς βάση για πλήρη στέρηση της γονικής 
μέριμνας) , διαβάζουμε και την μόνη σοβαρή, κατά την άποψή μας, περίπτωση κατά την οποία πρέπει να 
αφαιρείται η γονική μέριμνα και συγκεκριμένα την κακοποίηση, την βία, την προσβολή της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας. Το παράδοξο έγκειται στο ότι στη μία περίπτωση (εκ των απαριθμούμενων που πράγματι θα 
δικαιολογούσε αυτή την «βαρύτατη για το γονέα ποινή», το νομοσχέδιο θέτει τον κακοποιητικό γονέα στο 
απυρόβλητο, και μάλιστα για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει και την δεκαετία έως να τελεσιδικήσει 
η υπόθεση).3. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου (άρθρο 1532) αφορά στους παππούδες και τις 
γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις οποίες συνδέει με λόγο 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων, που αφορούν την 
επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων, το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που το ανατρέφει.4. 
Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες (άρθρο 1532) που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων», τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια, ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας 
δηλαδή σε πλήρη και ολοκληρωτικό αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα. Πρόκειται εμφανώς για 
παραδοξολογία.5. Γιναμε Σουηδια και δε το ξεραμε? Τέλος, στην αιτιολογική έκθεση – ανάλυση συνεπειών 
ρύθμισης, που συνοδεύει το νομοσχέδιο  αναγράφεται ότι η νομοθετική πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα επειδή 
«Περαιτέρω, απαιτείται η προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες της 
Ευρώπης, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας». (σελ. 3) Στη συνέχεια, 
ωστόσο, το Υπουργείο παραδέχεται ότι δεν ελήφθησαν άλλες πρακτικές από άλλες χώρες της ΕΕ ούτε πρακτικές 
διεθνών οργανισμών (σελ. 5). Στην δε παράθεση στοιχείων νομιμότητας «κεφάλαιο Στ. έκθεση νομιμότητας» έχει 
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σημειωθεί ότι η νομοθετική πρωτοβουλία τελεί σε συμμόρφωση με οδηγία και κανονισμό της ΕΕ (σελ. 13 της 
αιτιολογικής έκθεσης – ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης). Ωστόσο, το υπουργείο παραλείπει να παραθέσει 
πληροφορίες για το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο που επικαλείται (το ευρωπαϊκό Δίκαιο, δηλαδή).Τονίζουμε, 
ωστόσο, ότι κανένας κανόνας πρωτογενούς (εθνικού) ή παράγωγου ενωσιακού δικαίου δεν άπτεται της ρύθμισης 
θεμάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας και ουδεμία οδηγία και κανονισμός της ΕΕ υπάρχει, που να ρυθμίζει 
ουσιαστικές διατάξεις αστικού δικαίου στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου στα ζητήματα αυτά. Εν γένει, τα 
συναφή θέματα παραμένουν στο αποκλειστικό πεδίο του εθνικού δικαίου και η ΕΕ νομοθετεί μόνο διαδικαστικούς 
κανόνες για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ελευθεριών του 
δικαίου της ΕΕ από τους ευρωπαίους πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:16 | Χρήστος Βασιλάκης  Σύμφωνα με έρευνες και μελέτες, οι ισχυρισμοί των μητέρων για 
κακοποίηση των παιδιών και των ίδιων, μετά το χωρισμό, αποτελούν σε ποσοστό 67% των περιπτώσεων ψευδείς, 
αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες. Το υπόλοιπο ποσοστό 33% αποτελούν όμοιους ισχυρισμούς των συγγενών 
της μητέρας. Και των πληρωμένων πλανόδιων «ειδικών» της. Να οριστεί ως διακριτή περίπτωση κακής άσκησης 
της γονικής μέριμνας οι ψευδείς και αβάσιμες κατηγορίες του ενός γονέα σε βάρος του άλλου, καθώς και η 
ψυχολογική χειραγώγηση του τέκνου από τον ένα γονέα (ή συγγενείς του) με σκοπό να αρνείται την επικοινωνία 
με τον άλλο γονέα. Αυτές οι συμπεριφορές γονικής αποξένωσης και ψευδών κατηγοριών του ενός γονέα προς τον 
άλλο θα πρέπει να τιμωρούνται κατά τρόπο αποτρεπτικό. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:09 | Βασιλεια Γιαννωτα  Άρθρο 14Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα με 
σκοπό να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν 
σε αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα).  
 
30 Μαρτίου 2021, 16:29 | Αλεξανδρα  ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ. ΘΑ 
ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΦΑΙΜΑΞΗ. ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ 
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ.  ΑΝ 
ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ.ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ. 
 
30 Μαρτίου 2021, 16:01 | Απόστολος Ασλανίδης  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:08 | Σταματίνα Αυγερινού .Δώστε τέρμα σε όσους λένε ψέματα. Τελικός αποδέκτης σε αυτές 
τις απαράδεκτες ενέργειες είναι τα παιδιά μας. Συμπληρώστε σας παρακαλώ να συνιστούν κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας οι αβάσιμες ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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30 Μαρτίου 2021, 15:29 | Μάριος Κ.  Μετά την απαρίθμηση λόγων (που θα συνιστούσαν ενδεχομένως βάση για 
αλλαγή του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια και όχι προφανώς βάση για πλήρη στέρηση της γονικής μέριμνας) 
, διαβάζουμε και την μόνη σοβαρή κατά την άποψή μας περίπτωση κατά την οποία πρέπει να αφαιρείται η γονική 
μέριμνα και συγκεκριμένα την κακοποίηση, την βία, την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το παράδοξο 
έγκειται στο ότι στη μία περίπτωση (εκ των απαριθμούμενων που πράγματι θα δικαιολογούσε αυτή την 
«βαρύτατη για το γονέα ποινή» , το νομοσχέδιο θέτει τον κακοποιητικό γονέα στο απυρόβλητο, και μάλιστα για 
χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει και την δεκαετία. Έτσι για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση προκειμένου να του αφαιρεθεί η γονική μέριμνα ενώ για το γονέα που 
κατηγορείται για ψυχική απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου , αρκεί πιθανολόγηση αφού η 
<> δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα για να τελεσιδικήσει και επ΄αυτής απόφαση!!!!Οι νομικοί δεν παραγνωρίζουμε 
το τεκμήριο αθωότητας που πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε όμως ότι η ενδεικτική απαρίθμηση 
ήταν ατυχής και η προσπάθεια περιπτωσιολογικής αντιμετώπισης εσφαλμένη. Ο δικαστής είναι ο μόνος αρμόδιος 
να κρίνει πότε υφίσταται σοβαρός λόγος για αφαίρεση γονικής μέριμνας δεν χρειάζεται υποδείξεις και μάλιστα 
σχετιζόμενες με αόριστες νομικές έννοιες και πρέπει σε σοβαρές περιπτώσεις να μπορεί να διατάσσει κάθε 
πρόσφορο μέτρο χωρίς δικονομικούς περιορισμούς. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:30 | Σ. Μαντά  Όταν η Ελλάδα έρχεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη 
ισότητας των φύλων για το 2019, η άποψη ότι το προωθούμενο νομοθέτημα προωθεί την ισότητα μεταξύ των 
γονέων και άρα μεταξύ των φύλων, είναι τουλάχιστον προσχηματική. Γιατί παραβλέπει την πραγματικότητα των 
υπαρχουσών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μέσα στις οποίες η γυναίκα βιώνει τρομακτικές ανισότητες, 
καταπιέσεις, διακρίσεις και επιφορτίζεται με τα βάρη της κοινωνικής αναπαραγωγής (οικιακή εργασία, φροντίδα 
παιδιών, ηλικιωμένων κλπ).Επιπρόσθετα, η εξατομικευμένη κρίση με την αρωγή κοινωνικών υπηρεσιών και την 
θεσμοθέτηση εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ρύθμιση των 
οικογενειακών διαφορών με τρόπο που να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.  
 
30 Μαρτίου 2021, 15:48 | Ορφέας Ιωαννίδης  Το νομοσχέδιο επιχειρεί να απαριθμήσει λόγους για τους οποίους 
θα πρέπει να αφαιρείται η γονική μέριμνα δηλαδή η ΄΄μεγαλύτερη δυνατή ποινή΄΄ που μπορεί να επιβληθεί σε 
έναν γονέα αφού οδηγεί σε πλήρη αποξένωση από το παιδί και με το υπάρχον δίκαιο επιβάλλεται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και μόνον εφόσον το δικαστήριο το θεωρήσει αναγκαίο. Στην προσπάθεια ενδεικτικής απαρίθμησης 
δεν προτάσσονται λόγοι όπως, έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, κακές συνθήκες διαβίωσης, παραμέληση της 
υγείας, παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εγκατάλειψη , εκμετάλλευση του μέσω εργασίας που δε 
συνάδει με την ηλικία του κ.α. Αντιθέτως προτάσσονται λόγοι όπως η μη διευκόλυνση της επικοινωνίας, η 
προσπάθεια συναισθηματικής αποξένωσης του από τον άλλο γονέα ή από τους παππούδες, η μη καταβολή 
διατροφής και η μη χρήση του δικαιώματος επικοινωνίας, συμπεριφορές δηλαδή που παρότι κατακριτέες και 
επιζήμιες για το συμφέρον των παιδιών σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να οδηγούν σε αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας. Αντιθέτως άλλες συμπεριφορές που αφορούν την υγεία ,την ασφάλεια, το περιβάλλον διαβίωσης, την 
παρεμπόδιση της εκπαίδευσης η την καθοιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση , περιέργως δεν θεωρούνται 
ενδεικτικές. Ταυτοχρόνως το νομοσχέδιο που επρόκειτο να προάγει το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού και με 
τους δύο γονείς, προτρέπει εντούτοις το δικαστή να αφαιρεί την γονική μέριμνα, δηλαδή να αποξενώνει πλήρως 
το παιδί από το γονέα , πολύ πιο εύκολα από ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα και μάλιστα να συσχετίζει την απόφαση 
αυτή με αόριστες νομικές έννοιες δηλαδή δυσαπόδειχτους ισχυρισμούς που αφήνουν μεγάλο ανοικτό πεδίο σε 
αυθαίρετες ερμηνείες και ατέρμονες αντιπαραθέσεις . Για να εξυπηρετηθεί δηλαδή το συμφέρον του τέκνου να 
επικοινωνεί και με τους δύο γονείς, προκρίνουμε τη λύση να το αποξενώσουμε με ευκολία από το έναν γονέα. 
Πρόκειται για περίπτωση που το αποτέλεσμα της ρύθμισης αντιστρατεύεται τα υποτιθέμενα κίνητρα του 
νομοθέτη! 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:33 | Εφη Αργυράκη Δεληγιωργη Άρθρο 14Οι ψευδείς κατηγορίες προς τον άλλο γονέα θα 
πρέπει να προστεθούν ως λόγος κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Οι ψευδείς κατηγορίες αποτελούν μάστιγα. 
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30 Μαρτίου 2021, 15:04 | Ιωάννης Αζέλης  Άρθρο 14Τιμωρείστε όσους γονείς λένε ψέματα για τον άλλο γονέα. 
Τραυματίζονται ανεπανόρθωτα αθώες παιδικές ψυχές. Προσθέστε ότι οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 15:40 | Βασίλης Αδριανουπολίτης  Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς 
κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:29 | Μαρινα  Θέμα πρώτο: Μεταρρύθμιση.Τι λέει το λεξικό Τριανταφυλλίδη για τον όρο; 
Απάντηση: Η εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων ή μεθόδων σε ένα σύνολο, σε έναν θεσμό, επιδιώκοντας 
αλλαγή προς το καλύτερο. Παραδείγματος χάριν η γλωσσική μεταρρύθμιση από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 
Τι λέει ο κ. Τσιάρας, ο υπουργός δικαιοσύνης; Ότι η μεταρρύθμιση είναι η αλλοίωση ενός ολόκληρου νομοθετικού 
έργου με επιτυχία 40 ετών. Κρατάμε ότι αλλοιώνεται τμήμα συνόλου μεταρρύθμισης. Έτσι καταρρέει η αρχική 
μεταρρύθμιση. Συνεπώς, έχουμε αντιμεταρρύθμιση, στην οποία όσοι και όσες αντιπαρατίθενται δεν στρέφονται 
εναντίον της εξέλιξης, αλλά της οπισθοδρόμησης σε χρόνια και νοοτροπίες πριν την αρχική μεταρρύθμιση.Θέμα 
δεύτερο: Το νομοσχέδιο ενδιαφέρεται για το παιδί Η αλήθεια κρύβεται στις απαντήσεις που μας δίνει η πολιτική 
οικονομία. Το νομοσχέδιο υπόσχεται οικονομικές προσδοκίες σε διάφορες ειδικότητες πτυχιούχων 
επαγγελματιών, ακόμα και σε μέσα ενημέρωσης που μόλις εγκαινίασαν μια νέα οικονομική πίτα, διότι συστήνεται 
ένας νέος οικονομικός τομέας, αυτός της ιδιωτικής δικαιοσύνης. Καλλιεργεί προσδοκίες σε υπόχρεους και 
υπόχρεες διατροφής, που δεν τους υπόσχεται μεν κέρδος, αλλά μείωση των «εξόδων» για το παιδί τους λόγω 
μείωσης της διατροφής με την αλλαγή χρόνων επικοινωνίας. Κρατάμε, συνεπώς, ότι η επικείμενη νομοθέτηση όχι 
μόνο ως πρόσχημα το παιδί. Εδώ ας κρατήσουμε και μία ακόμα σημείωση. Η γενεαλογία της οπτικής του παιδιού 
ως αποκτήματος, που πρέπει να κατέχεται ή να διαιρείται ως εν δυνάμει οικονομική μονάδα ανάγεται στον 
Μεσαίωνα και  Είναι κάτι που δεν άλλαξε ο καπιταλισμός, αλλά σε μορφές του, όπως η σημερινή, το επιδείνωσε 
κιόλας. Θέμα τρίτο: Συνεπιμέλεια Η λέξη έχει εντελώς διαφορετικό νόημα και κυρίως περιεχόμενο, όταν 
διατυπώνεται στο πολιτικό περιβάλλον των σκανδιναβικών χωρών ή σε όσες χώρες του δυτικού κόσμου διαθέτουν 
τις ίδιες προϋποθέσεις. Έχει εκ διαμέτρου αντίθετο και αρνητικό περιεχόμενο όταν τη διατυπώνει κανείς στο 
πολιτικό περιβάλλον αφενός των ΗΠΑ ή της Αγγλίας των Ρήγκαν και Θάτσερ τότε που ανασυντασσόταν ο 
λαϊκιστικός ευαγγελικός νεοπουριτανισμός συσκευασμένος στο ιδεολόγημα της Νέας Δεξιάς, σε συνύπαρξη με 
τον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό τη δεκαετία του ’80 ή όταν επαναθερμάνθηκε με τον πρόσφατο τραμπισμό. 
Είναι ακόμα χειρότερο, όμως, όταν διατυπώνεται σε αρνητικότερο κακέκτυπο του προαναφερθέντος αρνητικού , 
δηλαδή ως παράγωγο της οικονομικής κρίσης του ακροδεξιού λαϊκισμού και εκφασισμού ή της μεταμοντέρνας 
του μετάλλαξης του «σοβαρού» φασισμού σε χώρες όπως ή Ιταλία του Σαλβίνι, η Πορτογαλία και η Ισπανία 
κομμάτων όπως το ΒΟΞ ή η Γαλλία της Λεπέν. Η ιστορία μας ομολογεί ότι η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η 
θετική συνεπιμέλεια (ας ονομάσουμε έτσι το σκανδιναβικό μοντέλο) είναι συναινετική και προϋποθέτει δεδομένη 
παιδεία γενική, αλλά και ειδική για την έμφυλη ισότητα, ελάχιστη οικονομική άνεση, αλλά και ανεξαρτησία ακόμα 
και των χαμηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών, ύπαρξη κοινωνικών δομών υποστήριξης , φροντίδας και 
ελέγχου για τα ζευγάρια πριν το γάμο, μετά το γάμο και την απόκτηση παιδιών στη μετά το διαζύγιο οικογένεια. 
Τέλος, την ύπαρξη οικογενειακών δικαστηρίων με την συνύπαρξη ειδικών συμβούλων επιστημόνων του Δημοσίου 
, που συνδράμουν το δικαστικό προσωπικό για ad hoc αποφάσεις ανά παιδί και δευτερευόντως για τους γονείς 
τους. Θέμα τέταρτο: η προπαγάνδα της νομοθέτησης (βλέπε –κατά τη γνώμη μου- αντιγραφή των μεθόδων των 
μνημονίων) Για να περάσει η αντιμεταρρύθμιση, που μας απασχολεί, κατασκευάστηκε δήθεν επιστήμη και το 
γλωσσάριό της (βλέπε γονική αποξένωση και όλα τα παράγωγα, ψευτοέρευνες κλπ). Υπάρχει πολιτική διγλωσσία 
και διπλή πρακτική από κοινοβουλευτικά κόμματα ή παντελής απουσία μέχρι σήμερα άλλων, υπάρχουν όμως και 
εξαιρέσεις. Ακολουθείται η μονομερής υπέρ του λόμπυ Τσιάρα, αντιδημοσιογραφική, αντιδεοντολογική, 
επικοινωνιακή κάλυψη του θέματος σε όλα τα καθιερωμένα, συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έτσι, δημιουργείται 
ένα μονομερώς πληροφορημένο κοινό, απληροφόρητο στην ουσία για το διακύβευμα της τυχόν νομοθέτησης. Για 
τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της χρήσης των ετεροσυμπτωτικών δημοφιλών προσωπικοτήτων. 
Αξιοποιούνται για την πρόθεση και την προώθηση της νομοθέτησης γλωσσικά τάγματα εφόδου. Ευτυχώς, λόγω 
καραντίνας δραστηριοποιούνται οργανωμένα και συστηματικά στους δρόμους, αναρτώντας παραπιστικά πανό –
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δε ξέρω αν θυμάται κανένας ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή , πριν «νομιμοποιηθεί» στον κοινωνικό διάλογο -
, στο διαδίκτυο τραμπουκίζοντας οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω γιατί κανείς 
δεν θυμάται ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή. Τέλος, υπάρχει μια ασύλληπτη διαφορά πόρων που έχουν 
επενδυθεί υπέρ αυτής της νομοθέτησης τόσο από ιδιωτικούς φορείς , όσο και από δημόσιους, γεγονός 
απαράδεκτο. Τα τελευταία παραδείγματα που εκδιπλώθηκαν εν όψει της αναφοράς του θέματος στη Βουλή είναι 
τα ακόλουθα: • Ιδιωτική εταιρία διαχείρισης διαφημιστικών χώρων σε δημόσιους χώρους , που παρέχει δωρεάν 
χορηγικά προβολή καμπάνιας για την αντιδραστική νομοθέτηση. Εδώ, μιας και μιλάμε για το ενδιαφέρον μας για 
τα παιδιά, ας θυμίσουμε ότι η εν λόγω εταιρία είναι μετασχηματισμός προηγούμενης, που είχε καταδικαστεί 
αμετάκλητα ως υπαίτια για την πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων με νεκρούς νέους οδηγούς, ενώ μία από τις 
σημερινές δραστηριότητές της είναι η συμμετοχή της σε νόμιμα καταστήματα τζόγου –μικρά καζίνο, που 
υπάρχουν πλέον σε αναρίθμητες γειτονιές στην Ελλάδα. • Εταιρία μεταφορών που ελέγχει το κράτος, η ΟΣΥ ΑΕ, 
που ανήκει στον επίσης κρατικά ελεγχόμενο ΟΑΣΑ και είναι χορηγός παρόμοιας καμπάνιας σε συνεργασία με 
ιδιωτικό φορέα που προωθεί την νομοθέτηση της δήθεν συνεπιμέλειας. Θυμίζω ότι μόλις πέρσι , πάλι εταιρία 
μεταφορών κρατικά ελεγχόμενη είχε συνεργαστεί με ιδιωτικό φορέα χορηγικά για να προωθήσει την απαγόρευση 
της νομοθέτησης των αμβλώσεων . Κρατάμε ότι σε αυτό το εντελώς άνισο επικοινωνιακό επίπεδο, για το οποίο 
υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αγωνίζονται δημοκρατικοί άνθρωποι της κοινωνίας, επιστήμονες και 
επιστημόνισσες, συλλογικότητες , φορείς, φεμινιστές και φεμινίστριες, κοινωνίστριες και κοινωνιστές να 
καταγραφεί και η δική τους άποψη ή και να υπερισχύσει, όπως θα μπορούσε να γίνει σε ένα πραγματικά 
δημοκρατικό περιβάλλον. Προσωπικά δίνω θερμά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα πρόσωπα. Συμπερασματικά… Το 
νομοσχέδιο δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά αντιμεταρρύθμιση. Νομοθετείται σε ένα πλαίσιο κατασκευασμένο και 
ένα πλαστό επικοινωνιακό περιβάλλον, ακριβώς επειδή έχει να εξυπηρετήσει αντιμεταρρύθμιση. Πρόκειται για 
ένα μη επικοινωνιακό, αλλά βαθιά πολιτικό γεγονός, που θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και 
δυσβάσταχτες επιπτώσεις στις ενδοοικογενειακές σχέσεις εντός και μετά το γάμο , με χρονικό βάθος. Αποτελεί 
ουσία οικονομικό γεγονός, που στηρίζεται στον κοινωνικό αυτοματισμό για να ικανοποιήσει προεκλογικά 
συγκεκριμένες επαγγελματικές στρωματώσεις , από την τσέπη όμως συμπολιτών τους και όχι του υπόχρεου 
κράτους. Στόχος του είναι να αποσύρει τη λογική, δικαστική κρίση για κάθε παιδί και τους γονείς του ξεχωριστά, 
διότι κρίθηκε ότι είναι εμπόδιο για τα παραπάνω συμφέροντα, αναιρώντας την μόνη προστασία που είχε ο/η 
γονέας μετά το διαζύγιο σε ένα οικονομικά άδικο και κακοποιητικό και ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, 
θέλω να προσθέσω και να ρωτήσω πότε συζητάμε με αναχρονιστικούς όρους στην Ελλάδα αυτό το θέμα. 
Απάντηση: όταν την ίδια στιγμή στην ΕΕ, που ούτε τον σοσιασλισμό ούτε τον κοινωνισμό διακονεί, η αρμόδια 
επιτροπή για την ισότητα των φύλων αύριο (25η μαρτίου) συνεδριάζει για δεύτερη από τις τρεις φορές που θα 
χρειαστούν για να στείλει κείμενο –απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο , που θα προβλέπει νέα δεδομένα για την 
ειδική μέριμνα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στο συντροφικό, συζυγικό και μετασυζυγικό βίο με αλλαγή 
του καθεστώτος για την επιμέλεια και την επικοινωνία κατά τρόπο αυστηρότερο και μάλιστα με άμεσες ενέργειες, 
όχι τώρα που μιλάμε για ύπαρξη αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Στη συνέχεια θα απαιτηθεί σχετική 
νομοθέτηση και από τα κράτη –μέλη, αφού κυρωθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και περάσει και το Συμβούλιο της 
ΕΕ. Επίσης, έχει αρχίσει η συζήτηση για το νομικό πλαίσιο και ρυθμίσεις για νέους τύπους οικογένειας , που έχουν 
προκύψει στη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι το σημαινόμενο περιεχόμενο της λέξης «συνεπιμέλεια», όπως τη 
διατυπώνει ο κύριος Τσιάρας και το σχετικό λόμπυ που στηρίζει και από το οποίο στηρίζεται. Ομολογείται –κατά 
συμβιβασμό κατά τη γνώμη μου- σε ιδιωτικές συνομιλίες ως «υποχρεωτική συνεπιμέλεια». Λάθος και αυτή η 
διατύπωση κατά τη γνώμη μου, διότι στην ουσία έχουμε εξαναγκασμένη συνεπιμέλεια, αφού επιχειρείται με 
συγκαλυμμένη ή και απτή βία. Όχι σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:46 | Μαρινα  Θέμα πρώτο: Μεταρρύθμιση Τι λέει το λεξικό Τριανταφυλλίδη για τον 
όρο;Απάντηση: Η εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων ή μεθόδων σε ένα σύνολο, σε έναν θεσμό, επιδιώκοντας 
αλλαγή προς το καλύτερο. Παραδείγματος χάριν η γλωσσική μεταρρύθμιση από την καθαρεύουσα στη δημοτική. 
Τι λέει ο κ. Τσιάρας, ο υπουργός δικαιοσύνης; Ότι η μεταρρύθμιση είναι η αλλοίωση ενός ολόκληρου νομοθετικού 
έργου με επιτυχία 40 ετών. Κρατάμε ότι αλλοιώνεται τμήμα συνόλου μεταρρύθμισης. Έτσι καταρρέει η αρχική 
μεταρρύθμιση. Συνεπώς, έχουμε αντιμεταρρύθμιση, στην οποία όσοι και όσες αντιπαρατίθενται δεν στρέφονται 
εναντίον της εξέλιξης, αλλά της οπισθοδρόμησης σε χρόνια και νοοτροπίες πριν την αρχική μεταρρύθμιση. Θέμα 
δεύτερο: Το νομοσχέδιο ενδιαφέρεται για το παιδί. Η αλήθεια κρύβεται στις απαντήσεις που μας δίνει η πολιτική 
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οικονομία. Το νομοσχέδιο υπόσχεται οικονομικές προσδοκίες σε διάφορες ειδικότητες πτυχιούχων 
επαγγελματιών, ακόμα και σε μέσα ενημέρωσης που μόλις εγκαινίασαν μια νέα οικονομική πίτα, διότι συστήνεται 
ένας νέος οικονομικός τομέας, αυτός της ιδιωτικής δικαιοσύνης. Καλλιεργεί προσδοκίες σε υπόχρεους και 
υπόχρεες διατροφής, που δεν τους υπόσχεται μεν κέρδος, αλλά μείωση των «εξόδων» για το παιδί τους λόγω 
μείωσης της διατροφής με την αλλαγή χρόνων επικοινωνίας. Κρατάμε, συνεπώς, ότι η επικείμενη νομοθέτηση όχι 
μόνο ως πρόσχημα το παιδί. Εδώ ας κρατήσουμε και μία ακόμα σημείωση. Η γενεαλογία της οπτικής του παιδιού 
ως αποκτήματος, που πρέπει να κατέχεται ή να διαιρείται ως εν δυνάμει οικονομική μονάδα ανάγεται στον 
Μεσαίωνα και είναι κάτι που δεν άλλαξε ο καπιταλισμός, αλλά σε μορφές του, όπως η σημερινή, το επιδείνωσε 
κιόλας. Θέμα τρίτο: Συνεπιμέλεια. Η λέξη έχει εντελώς διαφορετικό νόημα και κυρίως περιεχόμενο, όταν 
διατυπώνεται στο πολιτικό περιβάλλον των σκανδιναβικών χωρών ή σε όσες χώρες του δυτικού κόσμου διαθέτουν 
τις ίδιες προϋποθέσεις. Έχει εκ διαμέτρου αντίθετο και αρνητικό περιεχόμενο όταν τη διατυπώνει κανείς στο 
πολιτικό περιβάλλον αφενός των ΗΠΑ ή της Αγγλίας των Ρήγκαν και Θάτσερ τότε που ανασυντασσόταν ο 
λαϊκιστικός ευαγγελικός νεοπουριτανισμός συσκευασμένος στο ιδεολόγημα της Νέας Δεξιάς, σε συνύπαρξη με 
τον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό τη δεκαετία του ’80 ή όταν επαναθερμάνθηκε με τον πρόσφατο τραμπισμό. 
Είναι ακόμα χειρότερο, όμως, όταν διατυπώνεται σε αρνητικότερο κακέκτυπο του προαναφερθέντος αρνητικού , 
δηλαδή ως παράγωγο της οικονομικής κρίσης του ακροδεξιού λαϊκισμού και εκφασισμού ή της μεταμοντέρνας 
του μετάλλαξης του «σοβαρού» φασισμού σε χώρες όπως ή Ιταλία του Σαλβίνι, η Πορτογαλία και η Ισπανία 
κομμάτων όπως το ΒΟΞ ή η Γαλλία της Λεπέν. Η ιστορία μας ομολογεί ότι η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η 
θετική συνεπιμέλεια (ας ονομάσουμε έτσι το σκανδιναβικό μοντέλο) είναι συναινετική και προϋποθέτει δεδομένη 
παιδεία γενική, αλλά και ειδική για την έμφυλη ισότητα, ελάχιστη οικονομική άνεση, αλλά και ανεξαρτησία ακόμα 
και των χαμηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών, ύπαρξη κοινωνικών δομών υποστήριξης , φροντίδας και 
ελέγχου για τα ζευγάρια πριν το γάμο, μετά το γάμο και την απόκτηση παιδιών στη μετά το διαζύγιο οικογένεια. 
Τέλος, την ύπαρξη οικογενειακών δικαστηρίων με την συνύπαρξη ειδικών συμβούλων επιστημόνων του Δημοσίου 
, που συνδράμουν το δικαστικό προσωπικό για ad hoc αποφάσεις ανά παιδί και δευτερευόντως για τους γονείς 
τους. Θέμα τέταρτο: η προπαγάνδα της νομοθέτησης (βλέπε –κατά τη γνώμη μου- αντιγραφή των μεθόδων των 
μνημονίων) Για να περάσει η αντιμεταρρύθμιση, που μας απασχολεί, κατασκευάστηκε δήθεν επιστήμη και το 
γλωσσάριό της (βλέπε γονική αποξένωση και όλα τα παράγωγα, ψευτοέρευνες κλπ). Υπάρχει πολιτική διγλωσσία 
και διπλή πρακτική από κοινοβουλευτικά κόμματα ή παντελής απουσία μέχρι σήμερα άλλων, υπάρχουν όμως και 
εξαιρέσεις. Ακολουθείται η μονομερής υπέρ του λόμπυ Τσιάρα, αντιδημοσιογραφική, αντιδεοντολογική, 
επικοινωνιακή κάλυψη του θέματος σε όλα τα καθιερωμένα, συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έτσι, δημιουργείται 
ένα μονομερώς πληροφορημένο κοινό, απληροφόρητο στην ουσία για το διακύβευμα της τυχόν νομοθέτησης. Για 
τη δουλειά αυτή χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της χρήσης των ετεροσυμπτωτικών δημοφιλών προσωπικοτήτων. 
Αξιοποιούνται για την πρόθεση και την προώθηση της νομοθέτησης γλωσσικά τάγματα εφόδου. Ευτυχώς, λόγω 
καραντίνας δραστηριοποιούνται οργανωμένα και συστηματικά στους δρόμους, αναρτώντας παραπιστικά πανό –
δε ξέρω αν θυμάται κανένας ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή , πριν «νομιμοποιηθεί» στον κοινωνικό διάλογο -
, στο διαδίκτυο τραμπουκίζοντας οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω γιατί κανείς 
δεν θυμάται ότι το ίδιο έκανε και η Χρυσή Αυγή. Τέλος, υπάρχει μια ασύλληπτη διαφορά πόρων που έχουν 
επενδυθεί υπέρ αυτής της νομοθέτησης τόσο από ιδιωτικούς φορείς , όσο και από δημόσιους, γεγονός 
απαράδεκτο. Τα τελευταία παραδείγματα που εκδιπλώθηκαν εν όψει της αναφοράς του θέματος στη Βουλή είναι 
τα ακόλουθα: • Ιδιωτική εταιρία διαχείρισης διαφημιστικών χώρων σε δημόσιους χώρους , που παρέχει δωρεάν 
χορηγικά προβολή καμπάνιας για την αντιδραστική νομοθέτηση. Εδώ, μιας και μιλάμε για το ενδιαφέρον μας για 
τα παιδιά, ας θυμίσουμε ότι η εν λόγω εταιρία είναι μετασχηματισμός προηγούμενης, που είχε καταδικαστεί 
αμετάκλητα ως υπαίτια για την πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων με νεκρούς νέους οδηγούς, ενώ μία από τις 
σημερινές δραστηριότητές της είναι η συμμετοχή της σε νόμιμα καταστήματα τζόγου –μικρά καζίνο, που 
υπάρχουν πλέον σε αναρίθμητες γειτονιές στην Ελλάδα. • Εταιρία μεταφορών που ελέγχει το κράτος, η ΟΣΥ ΑΕ, 
που ανήκει στον επίσης κρατικά ελεγχόμενο ΟΑΣΑ και είναι χορηγός παρόμοιας καμπάνιας σε συνεργασία με 
ιδιωτικό φορέα που προωθεί την νομοθέτηση της δήθεν συνεπιμέλειας. Θυμίζω ότι μόλις πέρσι , πάλι εταιρία 
μεταφορών κρατικά ελεγχόμενη είχε συνεργαστεί με ιδιωτικό φορέα χορηγικά για να προωθήσει την απαγόρευση 
της νομοθέτησης των αμβλώσεων . Κρατάμε ότι σε αυτό το εντελώς άνισο επικοινωνιακό επίπεδο, για το οποίο 
υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αγωνίζονται δημοκρατικοί άνθρωποι της κοινωνίας, επιστήμονες και 
επιστημόνισσες, συλλογικότητες , φορείς, φεμινιστές και φεμινίστριες, κοινωνίστριες και κοινωνιστές να 
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καταγραφεί και η δική τους άποψη ή και να υπερισχύσει, όπως θα μπορούσε να γίνει σε ένα πραγματικά 
δημοκρατικό περιβάλλον. Προσωπικά δίνω θερμά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα πρόσωπα. Συμπερασματικά… Το 
νομοσχέδιο δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά αντιμεταρρύθμιση. Νομοθετείται σε ένα πλαίσιο κατασκευασμένο και 
ένα πλαστό επικοινωνιακό περιβάλλον, ακριβώς επειδή έχει να εξυπηρετήσει αντιμεταρρύθμιση. Πρόκειται για 
ένα μη επικοινωνιακό, αλλά βαθιά πολιτικό γεγονός, που θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και 
δυσβάσταχτες επιπτώσεις στις ενδοοικογενειακές σχέσεις εντός και μετά το γάμο , με χρονικό βάθος. Αποτελεί 
ουσία οικονομικό γεγονός, που στηρίζεται στον κοινωνικό αυτοματισμό για να ικανοποιήσει προεκλογικά 
συγκεκριμένες επαγγελματικές στρωματώσεις , από την τσέπη όμως συμπολιτών τους και όχι του υπόχρεου 
κράτους. Στόχος του είναι να αποσύρει τη λογική, δικαστική κρίση για κάθε παιδί και τους γονείς του ξεχωριστά, 
διότι κρίθηκε ότι είναι εμπόδιο για τα παραπάνω συμφέροντα, αναιρώντας την μόνη προστασία που είχε ο/η 
γονέας μετά το διαζύγιο σε ένα οικονομικά άδικο και κακοποιητικό και ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Επίσης, 
θέλω να προσθέσω και να ρωτήσω πότε συζητάμε με αναχρονιστικούς όρους στην Ελλάδα αυτό το θέμα. 
Απάντηση: όταν την ίδια στιγμή στην ΕΕ, που ούτε τον σοσιασλισμό ούτε τον κοινωνισμό διακονεί, η αρμόδια 
επιτροπή για την ισότητα των φύλων αύριο (25η μαρτίου) συνεδριάζει για δεύτερη από τις τρεις φορές που θα 
χρειαστούν για να στείλει κείμενο –απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο , που θα προβλέπει νέα δεδομένα για την 
ειδική μέριμνα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας στο συντροφικό, συζυγικό και μετασυζυγικό βίο με αλλαγή 
του καθεστώτος για την επιμέλεια και την επικοινωνία κατά τρόπο αυστηρότερο και μάλιστα με άμεσες ενέργειες, 
όχι τώρα που μιλάμε για ύπαρξη αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Στη συνέχεια θα απαιτηθεί σχετική 
νομοθέτηση και από τα κράτη –μέλη, αφού κυρωθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και περάσει και το Συμβούλιο της 
ΕΕ. Επίσης, έχει αρχίσει η συζήτηση για το νομικό πλαίσιο και ρυθμίσεις για νέους τύπους οικογένειας , που έχουν 
προκύψει στη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι το σημαινόμενο περιεχόμενο της λέξης «συνεπιμέλεια», όπως τη 
διατυπώνει ο κύριος Τσιάρας και το σχετικό λόμπυ που στηρίζει και από το οποίο στηρίζεται. Ομολογείται –κατά 
συμβιβασμό κατά τη γνώμη μου- σε ιδιωτικές συνομιλίες ως «υποχρεωτική συνεπιμέλεια». Λάθος και αυτή η 
διατύπωση κατά τη γνώμη μου, διότι στην ουσία έχουμε εξαναγκασμένη συνεπιμέλεια, αφού επιχειρείται με 
συγκαλυμμένη ή και απτή βία.. 
 
30 Μαρτίου 2021, 14:59 | Μιχαηλ Αγγελόπουλος  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:06 | Λεωνιδας Αγγελιδης  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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30 Μαρτίου 2021, 13:49 | Γεώργιος Αγιομυργιαννάκης  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας,4. Η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, 5. Η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:11 | Δεσποινα Αποστολίδου Δεν αρκεί να προστεθεί το :ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με 
σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής 
ισορροπίαςΠρέπει να υπάρχει και τρόπος να τεκμηριωθεί αυτό! Αν περιμένεις να γίνονται τέρατα για να καλέσεις 
την αστυνομία καήκαμε θα διαλυθούν τα παιδιά μας! Να προστατευθούν πριν φτάσουμε εκεί!Πότε θα γίνουν 
αυτά τα πράγματα και πότε θα διερευνηθούν και θα βγει απόφαση και μέχρι τότε τι θα κάνουν τα παιδιά μας και 
με όσους δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους ή τις ψυχικές αντοχές να κινήσουν τις διαδικασίες τι θα 
γίνεται;;;;Δεν αρκεί να προστεθεί αυτή η λεπτομέρεια!Να μην περάσει αυτό το έκτρωμα!  
 
30 Μαρτίου 2021, 13:05 | Δεσποινα Αποστολίδου Η κακή άσκηση επιμέλειας είναι ένα θέμα πολύ πιο περίπλοκο 
και όταν φωτογραφίζετε συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή του αποξενωτή γονέα, το υποβιβάζετε.Γιατί μιλάτε για 
αποξενωτή; Γιατί φωτογραφίζετε συγκεκριμένη περίπτωση; Και πως μπορείτε να χαρακτηρίζετε «αποξενωτή» 
χωρίς να εξετάσετε τις λεπτομέρειες της κάθε περίπτωσης;Και γιατί ένας γονέας όταν αρνείται να είναι υπόδουλος 
πρέπει να είναι αποξενωτής; Σεβασμός λέγεται και τον δικαιούται. Εγώ προτείνω αντί να γίνουν σεμινάρια στους 
δικαστές πως να υποδουλώσουν την μάνα και το παιδί στον αφέντη πατέρα, να γίνουν σεμινάρια στους πατεράδες 
πως να είναι συνεργατικοί γονείς! Γιατί αυτό λείπει από την Ελληνική κοινωνία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:07 | Αννα  Το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και τη καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ.«Το νομοσχέδιο παρέκαμψε πλήρως το πόρισμα Ι. Τέντε (ε.ε. Αρείου Πάγου), 
δεν διαβουλεύτηκε με κανέναν από τους ειδικούς, ενώ οι διατάξεις του, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί, 
προωθήθηκαν από ομάδες συμφερόντων συγκεκριμένων κατηγοριών πατεράδων με εκκρεμείς οικογενειακές 
υποθέσεις. Περαιτέρω, οι ομάδες αυτών των συμφερόντων διακατέχονται και προωθούν μια απαράδεκτη για το 
νομικό μας πολιτισμό ρητορεία, επιτίθενται σε βάρος των μητέρων και των φεμινιστριών που αντιτίθενται στο 
νομοσχέδιο με προσβλητικές εκφράσεις, και προάγουν το μίσος. Φτάνουν δε στο σημείο να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις, δημοσιεύματα και υποτιθέμενες αναλύσεις προκειμένου να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και 
να πείσουν την κοινωνία ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει έμφυλο πρόσημο και ότι οι γυναίκες ασκούν βία 
εξίσου. Η αντιστροφή αυτή της πραγματικότητας, η παραχάραξη της ιστορίας και η νέα καταγραφή της κοινωνικής 
πραγματικότητας αντιστοιχεί στα νέα ακροδεξιά μορφώματα που έχουν καταλάβει δημόσιο λόγο για διάφορα 
θέματα διεθνώς».Τα παραπάνω αναφέρουν σε εκτενές κείμενο όχι μόνο εκπρόσωποι της Ένωσης Δικηγόρων, 
αλλά το σύνολο των οργανώσεων που σχετίζονται με τα θέματα έμφυλων διακρίσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού κ.λπ.  
 
30 Μαρτίου 2021, 13:39 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ  «…Έρευνες έχουν δείξει πως σε παγκόσμιο επίπεδο τα 
αγόρια κακοποιούνται πιο συχνά από τα κορίτσια, και οι θύτες είναι στην πλειοψηφία τους οι μητέρες. Η 
πλειοψηφία των αγοριών ως θύματα ενδοοικογενιακής βίας αποτυπώνεται και στην Ελλάδα σε ποσοστό 48.5% 
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στα αγόρια έναντι των κοριτσιών στο 44%. Και οι μητέρες έχουν πάλι τα πρωτεία με 36% να είναι οι μητέρες έναντι 
του 20.5% που είναι οι πατέρες. Να σημειωθεί πως αυτά αφορούν τα σοβαρά περιστατικά κακοποίησης παιδιών 
για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα νούμερα λοιπόν και παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα συγκεκριμένα μας 
δείχνουν πως τα περισσότερα παιδιά που κακοποιούνται είναι αγόρια και σχεδόν δυο φορές πιο συχνά αυτές που 
τα κακοποιούν είναι οι μητέρες τους. Και αυτό το φαινόμενο έρχεται σε αντίθεση με το πατριαρχικό αφήγημα της 
υποτιθέμενης “‘έμφυλης” βίας. Τα νούμερα αυτά έρχονται από το Χαμόγελο του Παιδιού…» 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:36 | Δεσποινα Αποστολίδου Σας παρακαλώ πολύ να προβλέψετε και τον χρόνο στον οποίο 
εγώ θα μπορώ να πάω στον γιατρό ή ότι άλλο χρειάζομαι να κάνω γιατί προκειμένου να μην εμποδιστεί η 
επικοινωνία του πατέρα με τα παιδιά, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή είμαι φυλακισμένη και έχω 3 χρόνια να πάω στον 
γυναικολόγο τον ενδοκρινολόγο τον οδοντίατρο και τον ορθοπεδικό. Στον ορθοπεδικό κατάφερα να πάω τώρα και 
να κάνω 20 φυσιοθεραπείες γιατί το πρόβλημά μου είχε χρονίσει και δεν έφευγε καθώς καθυστέρησα 1,5 χρόνο 
υπέμενα να πονάω και όταν επιτέλους τα κατάφερα κατέληξα με ένα εξώδικο, τραμπουκισμούς και φασαρίες που 
με εμποδίζουν να φροντίσω σωστά τα παιδιά και τον εαυτό μου. Και τώρα θα έχω να ανησυχώ και να μην 
κατηγορηθώ για κακή άσκηση της επιμέλειας. Τι προβλέπεται για αυτήν την περίπτωση και τι πρέπει να κάνω για 
να εξασφαλίσω ότι δεν θα κατηγορηθώ για κάτι τέτοιο; Και γιατί είναι αμετάκλητη η απόφαση έτσι και 
κατηγορηθώ; Και δεν μου φτάνουν όλα μου τα βάσανα, θα έχω να ανησυχώ και για αυτό; Ψυχολογική υποστήριξη 
προβλέπεται για όλη αυτήν την καθημερινή ταλαιπωρία; γιατί πως πιστεύετε ότι θα επιδράσει πάνω μου όλη αυτή 
η πίεση; Δεν κατάφερε να με στείλει στο ψυχιατρείο όταν με απειλούσε ότι θα με βγάλει τρελλη για να μου πάρει 
τα παιδιά, θα τον βοηθήσετε λίγο να επιτύχει τώρα; 
 
30 Μαρτίου 2021, 13:00 | Δημήτρης Αθανασίου Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:15 | Νίκος Νικολαϊδης Σωτήρια η πρόβλεψη του άρθρου για τις παραβιάσεις των δικαστικών 
αποφάσεων που στερούν την επικοινωνία και αποξενώνουν τα παιδιά από τους πατεράδες! Εξαιρετικά σημαντική 
αλλαγή που βοηθά πολύ να αποκατασταθούν οι αδικίες απειλώντας τους παραβάτες με αφαίρεση της επιμέλειας. 
Θα πρέπει όμως και σε αυτή την περίπτωση να βρεθεί τρόπος να εφαρμοστεί η απόφαση. Έχει παρατηρηθεί να 
υπάρχουν φαινόμενα παραβίασης ακόμα και σε αποφάσεις αφαίρεσης της επιμέλειας. Επιπρόσθετα θα πρέπει 
να προστεθεί στους λόγους κακής άσκησης επιμέλειας η χρήση ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών περί 
σωματικής βίας ή κακοποίησης. Όλοι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς πολλές μητέρες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν 
τέτοιου είδους πρακτικές για να ενισχύσουν τις θέσεις τους. Επίσης σε περιπτώσεις που τα παιδιά είναι ήδη 
αποξενωμένα, θα πρέπει να ορίζεται ανεξάρτητος παιδοψυχολόγος, ο οποίος θα ορίζει μεταβατικό πλάνο 
επικοινωνίας του παιδιού με τον αποξενωμένο γονέα, ορισμένης (μικρής) διάρκειας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:12 | Χρηστος Αγαλοπουλος Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 



4289 
 

τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:29 | Σ. Αλευρά  Σαν γυναίκα, μητέρα και γιαγιά σας παρακαλώ πολύ και τον πρωθυπουργό 
Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κύριο Τσιάρα και όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης θα πρέπει να ακούσουν τις απόψεις της Επιτροπής Ισότητας για την πιθανή ψήφιση 
Νομοσχεδίου για Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικό Χρόνο Επικοινωνίας όπου θα ακυρώνει το 
συμφέρον του παιδιού και θα προωθεί μόνο το συμφέρον του πατέρα. Ελπίζω η κυβέρνηση να μην υποκύψει στις 
ακραίες φωνές των «Ενεργών Μπαμπάδων» και άλλα «Λόμπι Ανδρών» που έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ για δήθεν 
γονεική αποξένωση και εκφράζουν απειλητικές και πολεμικές κραυγές εναντίον των γυναικών και μανάδων. Σε 
καμιά χώρα του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει «Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια» και «Υποχρεωτικός Χρόνος 
Επικοινωνίας όταν διαφωνούν οι γονείς. Υπάρχει μόνο το Συμφέρον των παιδιών και των εγγονών μας! 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:42 | Διονύσιος Βέρρας Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:36 | Πέτρος Τζάνος Δυστυχώς παρατηρείται στις περισσότερες περιπτώσεις αντιδικίας 
μεταξύ των πρώην συζύγων, το δυσάρεστο φαινόμενο των καταγγελιών όλων ειδών ενδοοικογενειακής βίας, οι 
οποίες στη συνέχεια, αλλά μετά από πολλά χρόνια, αποδείχθηκαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη 
ανεπανόρθωτη βλάβη, γονεϊκή αποξένωση, αποκλεισμό του αδίκως κατηγορηθέντα γονέα και οριστική απώλεια 
της παιδικής ηλικίας του τέκνου του. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους 
πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η απαράδεκτη αυτή 
τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και να οδηγεί στην 
απώλειά της. Το άρθρο 1532 προτείνεται να τεθεί ως εξής: Προστίθεται στη β’ παράγραφο αριθμός 7 «η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης γενετήσιας ζωής.» 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:30 | ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Ο ψευδείς κατηγορίες πρέπει να συνιστούν κακή άσκηση 
επιμέλειας. Το δικαστήριο 
πρέπει να αποφασίζει άμεσα ,γιατί αν γένετε ότι γίνετε και σήμερα δεν υπάρχει σωτηρία. πρέπει με σαφήνεια να 
γνωρίζει ο αποξενωτής τι επιπτώσεις θα έχει 
 
30 Μαρτίου 2021, 12:09 | Η. Αλευρά  Σαν γυναίκα, μητέρα και γιαγιά σας παρακαλώ πολύ και τον πρωθυπουργό 
Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κύριο Τσιάρα και όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης θα πρέπει να ακούσουν τις απόψεις της Επιτροπής Ισότητας για την πιθανή ψήφιση 
Νομοσχεδίου για Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια και Υποχρεωτικό Χρόνο Επικοινωνίας όπου θα ακυρώνει το 
συμφέρον του παιδιού και θα προωθεί μόνο το συμφέρον του πατέρα. Ελπίζω η κυβέρνηση να μην υποκύψει στις 
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ακραίες φωνές των «Ενεργών Μπαμπάδων» και άλλα «Λόμπι Ανδρών» που έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ για δήθεν 
γονεική αποξένωση και εκφράζουν απειλητικές και πολεμικές κραυγές εναντίον των γυναικών και μανάδων. Σε 
καμιά χώρα του δυτικού κόσμου δεν υπάρχει «Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια» και «Υποχρεωτικός Χρόνος 
Επικοινωνίας όταν διαφωνούν οι γονείς. Υπάρχει μόνο το Συμφέρον των παιδιών και των εγγονών μας!  
 
30 Μαρτίου 2021, 12:58 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δεν είναι δυνατόν ο γονέας που διαμένει με το τέκνο να τίθεται υπόλογος αν 
δεν προωθεί την καθημερινή επικοινωνία και επαφή του τέκνου με τον άλλο γονέα και να προωθεί τις σχέσεις του 
τέκνου με την οικογένεια του έτερου γονέα, άλλως να κινδυνεύει να του αφαιρεθεί η γονική μέριμνα. Αυτό που 
προωθεί το νομοσχέδιο δεν είναι άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού και εξίσου, αλλά εξυπηρέτηση των 
αναγκών του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο ΚΑΙ ΜΟΝΟ!!!! 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:36 | Ευαγγελια – Άννα Βλαχου Άρθρο 14Oι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί 
εις βάρος του άλλου γονέα είναι συχνότερες από το κοινό κρυολόγημα!! Να ορισθούν επίσης ως κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:36 | Ελισάβετ Βιεννα Άρθρο 14 Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς 
κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:29 | Γ.Σ Θα πρεπει να προστεθεί οτι η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν και οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 11:01 | Βανεσσα Γεροσταθου  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας30 Μαρτίου 2021, 11:20 | Βασιλική ΓαρδίκαΆρθρο 14 Αν γονέας ή οι 
γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου 
του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι 
συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέαε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να 
καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. 
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η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την 
συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
30 Μαρτίου 2021, 11:47 | Κατερίνα Γαλάτης  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
30 Μαρτίου 2021, 11:53 | Δ. Κούκα  Τόσοι κόποι (ξενύχτια , διπλώματα και πιστοποιήσεις για να μην μπορώ να 
διεκδικήσω μία θέση εργασίας . Στο δημόσιο τομέα δεν μπορείς να επιλέξεις το που θα τοποθετηθείς. Είναι 
δημόσιος υπάλληλος εδώ και λίγους μήνες και μάλιστα κάθε μήνα ταξιδεύω αεροπορικώς μία φορά το μήνα για 
να εκπληρώσω τουλάχιστον τη μία από τις δύο επικοινωνίες του μήνα με τον πατέρα της σύμφωνα με την 
δικαστική απόφαση καταβάλλοντας σημαντικό ποσό από τον μισθό μου και αντί να έρθει και αυτός να δει το παιδί 
του έστω και μία φορά, το μόνο που κάνει είναι μηνύσεις καθώς διακατέχεται ακόμα από αισθήματα μίσους και 
εκδίκησης προς το άτομο μου γιατί δεν παρέμεινα σε ένα τοξικό γάμο για εμένα και με άσχημες συνέπειες για τη 
ψυχοσύνθεση του παιδιού μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας; Να τους δίνετε τα όπλα για να μας πάρουν με νόμιμο 
τρόπο την γονική μέριμνα και κατά συνέπεια την επιμέλεια ; Οι μηνύσεις ξέρετε ποτέ άρχισαν , όταν τους δώσατε 
εσείς το πράσινο φως για τον νόμο έκτρωμα που πάτε να περάσετε . Λυπάμαι μόνο που σας ψηφίζω τόσα χρόνια 
εγώ και όλη μου η οικογένεια. Ένα κράτος που τιμωρεί όποια γυναίκα έγινε μάνα προτού ορθοποδήσει 
επαγγελματικά και ένα κράτος που μετά από τόσα χρόνια σπουδών σε τιμωρεί επειδή κατάφερες να πετύχεις 
επαγγελματικά αλλά επειδή είσαι μάνα χωρισμένη και θα αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας , να μην μπορείς να 
δεχτείς την θέση γιατί θα πρέπει πριν την δεχτείς να συρθείς στα δικαστήρια . Όσο για την συμφωνία, το ξέρετε 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Προς αναμονή του πολυπόθητου νόμου εκτρώματος που εσείς δεχτήκατε έστω και 
να το βγάλετε σε διαβούλευση , έχουμε αύξηση των δήθεν μηνύσεων , τυχαίο ; Δεν νομίζω. Τα συμπεράσματα 
δικά σας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:33 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΤΈΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ. ΣΩΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΖΥΓΟ 
ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΜΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ. ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΣΙΩΠΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ 
ΦΥΛΑΚΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΝΑ ΔΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΑΘΩΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ 
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ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!! ΞΕΣΚΟΝΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΣΟ 
ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΣΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΞΙΖΟΥΝ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΟΥΤΕ ΣΚΥΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΝΑΡΚΩΝΕΙ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ, ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ. ΣΩΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ, 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΩΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΗΘΕΛΕ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝ ΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΛΥΠΑΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΠΛΑ 
ΣΕ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΑΚΡΥΒΡΕΧΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΙΡΟΥΝ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ Η ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ!!!! ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ. ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΝ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.  
 
30 Μαρτίου 2021, 11:54 | Χρύσα Γαλανη Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
30 Μαρτίου 2021, 11:46 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ .Το άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονεά ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ,ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ!  
 
30 Μαρτίου 2021, 11:25 | Χριστινα Βουλγαρη Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
30 Μαρτίου 2021, 11:33 | ΑΡΗΣ  Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών,επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ αυτό και ο πιό 
άσχετος μπορεί να το κατανοήσειεπειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την 
συνεπιμέλεια,επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, 
έχει αυτοδυναμία, η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό,επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, 
αλλά μόνο σε αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή»Επειδή η μιλίνα μας δεν 
τον ψήφισε ουτε το ΜΩΒ 
Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης,Επειδή οι Ευρωπαικές Οδηγίες , οι αποφάσεις 
του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις επιταγές της ΔΣΔΠ απο αυτό 
το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες,επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση και για αυτό θέλει να 
αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 40% που ψήφισε ΝΔ 
και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων Η ΛΥΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ 
ΜΕ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ  
 
30 Μαρτίου 2021, 11:01 | Κυριακη Βλαχου .Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
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30 Μαρτίου 2021, 11:44 | Andreas Angelopoulos Μετα τον χωρισμο ξαφνικα ειμαστε ολοι αδιαφοροι, ανωμαλοι, 
βιαιοι κτλπ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ!!!!7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:17 | Νίκος Βλαντής  Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:55 | Άκης Βιολιντζής  .Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
30 Μαρτίου 2021, 10:53 | Ταρσινος Γρηγορης Να προστεθει και η υποπαραγραφος η. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 10:56 | Ελισάβετ Βιεννα Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 



4295 
 

την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:55 | Ευστάθιος Βεντούρης  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:34 | Δεσποινα Αποστολίδου Γιατί στην κακή άσκηση της επιμέλειας φωτογραφίζετε την 
μόνιμη και συχνά ψευδή κατηγορία κατά των μητέρων ότι στερούν από τον πατέρα την επικοινωνία με τα παιδιά; 
Πώς γίνεται να στερούν την επικοινωνία οι μητέρες και οι πατεράδες να μην έχουν καταφύγει στα δικαστήρια ήδη; 
Αφού προβλέπεται ήδη αυτό το θέμα. Πως θα αλλάξει αυτό στον νέο νόμο; Αυτά που προβλέπετε είναι εις βάρος 
των παιδιών.Ας μην ξεχνάμε ότι αυτήν την ψευδή κατηγορία ισχυρίζονται όλοι οι πατεράδες που αρνούνται να 
δουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης στο ότι τα παιδιά τους δεν τους θέλουν και προτιμούν να λένε ότι τα βάλουν 
οι μητέρες. Ποιός είναι αυτός που είναι τόσο υπεύθυνος ώστε να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης του και να πει ναι 
έσφαλα; όλοι λένε αυτή που δεν με αφήνει να δω τα παιδιά μου! Οταν καννιβαλίζουν μπροστά τα παιδιά τους δεν 
σκέφτονται ότι τα παιδιά τους τους βλέπουν; Αυτοί οι ίδιοι σε άλλες συζητήσεις την ίδια περίοδο απειλούν ότι θα 
παρατήσουν τα παιδιά να τα μεγαλώσει αυτή για να μάθουν όλοι μαζί (τι; ότι τον χρειάζονται και έπρεπε να τον 
ανέχονταν για να μην υποστούν οικονομική βία;) και ότι δεν θα προσφέρουν τίποτα ποτέ ξανά. Και απορούν γιατί 
τα παιδιά δεν τους θέλουν, λες και αυτή η στάση τους προέκυψε τώρα δε την είχαν από πάντα. Την στάση του 
ανθρώπου που εκβιάζει για να σου προσφέρει δεν προσφέρει από αγάπη, ανιδιοτελώς δηλαδή! και απορεί γιατί 
τα παιδιά του δεν τον θέλουν! Μην δίνετε πάτημα σε αυτούς τους ανθρώπους, σεβαστείτε τα παιδιά. Και γιατί 
αντιστοίχως δεν υπάρχει πουθενά πρόβλεψη για την ανάρμοστη συμπεριφορά του πατέρα; αυτήν που τον 
οδήγησε στην απομόνωση εξαρχής; 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:23 | Μαρια Λουιζα  7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:22 | Νικος Λαμπρου  Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
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την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ  
 
30 Μαρτίου 2021, 10:19 | Ν. Ν.  Σωτήρια η πρόβλεψη του άρθρου για τις παραβιάσεις των δικαστικών αποφάσεων 
που στερούν την επικοινωνία και αποξενώνουν τα παιδιά από τους πατεράδες! Εξαιρετικά σημαντική αλλαγή που 
βοηθά πολύ να αποκατασταθούν οι αδικίες απειλώντας τους παραβάτες με αφαίρεση της επιμέλειας. Θα πρέπει 
όμως και σε αυτή την περίπτωση να βρεθεί τρόπος να εφαρμοστεί η απόφαση. Έχει παρατηρηθεί να υπάρχουν 
φαινόμενα παραβίασης ακόμα και σε αποφάσεις αφαίρεσης της επιμέλειας.Επιπρόσθετα θα πρέπει να προστεθεί 
στους λόγους κακής άσκησης επιμέλειας η χρήση ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών περί σωματικής βίας ή 
κακοποίησης. Όλοι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς πολλές μητέρες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους 
πρακτικές για να ενισχύσουν τις θέσεις τους 
Επίσης σε περιπτώσεις που τα παιδιά είναι ήδη αποξενωμένα, θα πρέπει να ορίζεται ανεξάρτητος 
παιδοψυχολόγος, ο οποίος θα ορίζει μεταβατικό πλάνο επικοινωνίας του παιδιού με τον αποξενωμένο γονέα, 
ορισμένης (μικρής) διάρκειας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:33 | Αβραάμ Αρσενιδης  Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
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ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:33 | Αβραάμ Λ.  Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: Η μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας. Η διατάραξη της συναισθηματικης́ 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας. 
Η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιουχ́ο γονέα. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων. Η καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακη ́βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες προς τον άλλο γονέα 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:44 | Ειρήνη Διαμαντάκη Εξίσου και από κοινού γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα εντός γάμου. Καμία φυλετική διάκριση σε ό,τι αφορά στην ανατροφή των 
παιδιών. Εξ’ ορισμού ίσος χρόνος ανατροφής και από το μπαμπά και από τη μαμά με ίσα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Σε ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ περιπτώσεις ο γονέας χάνει αμέσως την επιμέλεια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:06 | Λυδία Ανδρακάκου  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
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30 Μαρτίου 2021, 10:58 | Ιουλία Αναστασίου  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
30 Μαρτίου 2021, 10:01 | Δεσποινα Αποστολίδου  Και έστω ότι πέφτει στην αντίληψή σου η κακή άσκηση 
επιμέλειας. Που δεν θα πέσει ειδικά αν τα παιδιά είναι μικρά. Πώς την τεκμηριώνεις; Γιατί ο πατέρας των παιδιών 
μου τους αγόρασε κουκέτα και τους κοιμίζει σε αυτήν ενώ τα παιδιά είναι 3ων και οι κουκέτες είναι για παιδιά 
άνω των 6 σύμφωνα με όλους τους κατασκευαστές. Εγώ τι να κάνω που τους θέτει σε κίνδυνο; και πως να το 
αποδείξω; Άλλη φορά προκάλεσε εξάρθρωση στο χέρι της κόρης μου την πήγε στο νοσοκομείο και με ενημέρωσε 
5 ώρες αφού είχαν επιστρέψει. Εγώ τι να κάνω και πως να το αποδείξω; Και πως να προστατέψω τα παιδιά; 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:08 | Βασίλειος Αναστασιαδης  Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα 
που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και 
ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της 
γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
30 Μαρτίου 2021, 10:59 | Ειρήνη Αλεξίου Θα πρέπει να καταστεί σαφές στο νομοσχέδιο πως οι ψευδείς 
κατηγορίες θα συνιστούν αδίκημα και ένδειξη κακης ασκησης της γονικής μέριμνας.Θα πρέπει να προβλεφθούν 
και ποινές για όσους γονείς το κάνουν αυτό. Ακόμα και απώλεια της μέριμνας και της επιμελειας τους.Απο την 
αλλη αν οι κατηγοριες αποδειχθουν αληθείς θα πρέπει να υπάρχουν εξίσου βαριές τιμωρίες για τους 
κακοποιητικούς γονείς. 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:37 | Θεοφιλος Αναγνωστου Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
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μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:45 | Ιωάννης Αμπατζίδης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
30 Μαρτίου 2021, 09:12 | Ανδρέας Αμανατιάδης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
30 Μαρτίου 2021, 09:29 | Νικόλαος Αλεύρης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
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μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
30 Μαρτίου 2021, 09:44 | Θεοχάρης Βλάχος  Δεν υπάρχει 50/50. δια της νομικής βίας.Ούτε εναλλασσόμενη 
μπορείΝα υπάρξει με ορισμό νομολογίας. Αυτά κερδίζονται στην ζωή Ούτε στα άρθρα των νόμων Ούτε στα 
δικαστήρια. Ο γονιός που είναι αληθινός Τα έχει πρόγραμμα ζωής. Και τα ακολουθεί. Μεγάλη προσοχή στους 
ορισμούς παρακαλώ.  
 
30 Μαρτίου 2021, 08:06 | Ηλιαννα Ρηγα  Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλημ́ατα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέαΟι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί 
να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ?όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο 
σύστημα σας…ΝΑΙ στην ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
ΟΧΙ στους ΕΓΩΙΣΜΟΥΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ.  
 
30 Μαρτίου 2021, 07:19 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές  Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 

Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
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ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!Άρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του Αστικου ́
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1532.Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο πατέρας 
ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου 
του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονεάς ή οι πλησιέστεροι 
συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιουχ́ο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις 
περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονεά την άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθεσ́ει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και 
των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματικη ́
φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθεσ́εις του πρώτου εδαφίου και επίκειται 
άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τεκ́νου, ο εισαγγελεάς διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο 
για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός 
ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) 
επιπλέον ημέρες.». 
 
30 Μαρτίου 2021, 06:41 | Χριστίνα Σερβετά  Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους.Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο.Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.Άρθρο 14Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο πατερ́ας ή η μητερ́α παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμελ́εια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονεάς ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδιώς: α. 
η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφη ́που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικης́ μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μετ́ρο προς διασφάλιση του 
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συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρεχ́ουν στο πρόσωπο και των δύο γονεών οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τεκ́νου ή ακόμα και την επιμελ́ειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επειγ́ουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τεκ́νου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.». 
 
30 Μαρτίου 2021, 06:41 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα 
και εγώ η γυναίκα μου και τα δύο μας παιδιά , την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 
3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό 
μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι 
τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!Άρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται 
ως εξής:«Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο πατερ́ας ή η μητερ́α παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή 
αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιεσ́τεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαιτ́ια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιουχ́ο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονεά να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικης́ μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μετ́ρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρεχ́ουν στο πρόσωπο και των δύο γονεών οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τεκ́νου ή ακόμα και την επιμελ́ειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επειγ́ουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τεκ́νου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.». 
 
30 Μαρτίου 2021, 06:14 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ  Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου 
πέρα από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το 
μεσημέρι έως τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. 
Επίσης να την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω 
την διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση! Ισότητα 
έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του 
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Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθισ́ταται ως εξής:«Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο 
πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του 
προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τεκ́νου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονεών για την άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχεσ́ης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχεσ́εων του τεκ́νου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιουχ́ο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις 
του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονεά, καθώς επίσης να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων 
οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή 
ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τριτ́ο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη 
σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μετ́ρο για την προστασία του, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, 
με δυνατότητα αιτιολογημεν́ης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλεόν ημέρες.». 
 
30 Μαρτίου 2021, 03:40 | Δημήτρης Καραβασίλης Το προτεινόμενο άρθρο 1532 του αστικού κώδικα έρχεται σε 
αντίθεση με τον διακηρυγμένο στόχο του νομοσχεδίου που είναι το συμφέρον του παιδιού δια της ανατροφής και 
από τους 2 γονείς και η αποτροπή της διάρρηξη των σχέσεων και της γονικής αποξένωσης, δεδομένου ότι καθιστά 
ιδιαιτέρως εύκολη την αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας, το οποίο δημιουργεί διάρρηξη των σχέσεων 
και γονική αποξένωση μέσω δικαστικής πλέον απόφασης και συνιστά μια μορφή συλλογικής παιδικής 
κακοποίησης. Η αποξένωση ευδοκιμεί σε νομικές δομές που απομακρύνουν τον έναν γονέα από τη ζωή ενός 
παιδιού μέσω αποφάσεων κύριας διαμονής (αποκλειστικής επιμέλειας) σε περιπτώσεις διενέξεων. Συστήματα 
αντιδικίας “ο νικητής τα παίρνει όλα” αναγκάζουν τους γονείς να διαβάλουν ο ένας τον άλλον για να αποδείξουν 
ότι είναι ο καταλληλότερος γονέας και ότι αξίζει να τους ανατεθεί καθεστώς πρωτεύοντος φροντιστή, εμπλέκοντας 
τους ουσιαστικά σε αποξενωτικές συμπεριφορές. Το σύστημα ενθαρρύνει και παράγει αποξενωτική 
συμπεριφορά. Ο εξίσου μοιρασμένος χρόνος ανατροφής ως θεμέλιο του οικογενειακού δικαίου αποτελεί 
προπύργιο κατά της γονικής αποξένωσης. Συγκεκριμένα, απαιτείται νομικό τεκμήριο εξίσου μοιρασμένου χρόνος 
ανατροφής, μαχητό σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης παιδικής κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, για να 
αποφευχθεί, από την αρχή, η εμφάνιση της γονικής αποξένωσης. 
Από εκεί και πέρα κακή άσκηση της γονικής μέριμνας δεν μπορεί να είναι η μη συμμόρφωση ενός γονέα με 
υπάρχουσα συμφωνία γιατί αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα ένδειας ή ψυχολογικής πίεσης του γονέα που 
αναγκάστηκε να την δεχτεί. Ή οι δικαστικές αποφάσεις μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα ένδειας ενός μη 
προνομιούχου γονέα και δεν μπορεί οι οικονομικά ευπαθείς να αδικούνται από δικαστικές αποφάσεις μόνο και 
μόνο επειδή δεν έχουν την ευχέρεια να πληρώσουν δικηγορικά ή δικαστικά έξοδα.Και δεδομένου ότι το διαζύγιο 
είναι αναγνωρισμένο πρόβλημα δημοσίας υγείας είναι επιτέλους καιρός τα όποια έξοδα να τα αναλαμβάνουν 
επιτέλους τα ασφαλιστικά ταμεία.Η διάρρηξη της σχέσης με τον άλλο γονέα λέγεται γονική αποξένωση και είναι 
μορφή παιδικής κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας. Ας λέμε τα πράγματα με το όνομα τους και ναι είναι 
κακή άσκησή γονικής μέριμνας. Η υπαίτια παραβίαση της επικοινωνία – καταρχήν δεν είναι επικοινωνία οι γονείς 
δεν είναι franchising κινητής τηλεφωνίας – αλλά χρόνος ανατροφής, είναι κακή άσκηση γονικής μέριμνας. Η κακή 
άσκηση ή υπαίτια παράλειψη του δικαιώματος επικοινωνίας δεν είναι καν δόκιμος όρος γιατί οι γονείς 
ανατρέφουν δεν επικοινωνούν, και οπωσδήποτε η συγκεκριμένη πρόνοια και η διατύπωση της οδηγούν σε 
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περισσότερη αντιδικεία οπότε φεύγει ως κακή άσκηση γονικής μέριμνας.Η μη καταβολή διατροφή είναι 
απαράδεκτο να την θεωρείται κακή άσκηση γονικής μέριμνας. Επιτίθεστε στον φτωχό λαό που δεν έχει προσόδους 
και τον τιμωρείται επειδή δεν έχει προσόδους. Αυτού του είδους ελιτίστικη λογική είναι απαράδεκτη και η 
συγκεκριμένη πρόνοια απορρίπτεται. θα την αφαιρέσετε και αυτή και την προηγούμενη τελείως από το κείμενο. 
Θα προσθέσετε εδώ ότι οι ψευδείς κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας ή γενετήσιας παρενόχλησης είναι μορφή 
ενδοοικογενειακής βίας αυτές καθαυτές και είναι κακή άσκηση γονικής μέριμνας. Σε περιπτώσεις που υπαίτια 
παρεμποδίζεται ο χρόνος ανατροφής, σε γονική αποξένωση, σε ενδοοικογενειακή βία ή γενετήσια παρενόχληση 
ή σε ψευδείς καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και γενετήσιας παρενόχλησης το δικαστήριο θα μπορεί να 
αφαιρέσει την επιμέλεια προσωρινά ή και οριστικά.Στις υπόλοιπες περιπτώσεις όχι. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις η αντιμετώπιση πρέπει να είναι επείγουσα και η απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει να λαμβάνεται 
εντός 90 ημερών το πολύ. Αλλιώς, δεδομένων των εξαιρετικά υψηλών ποσοστών ψευδών καταγγελιών το παιδί 
έχει υψηλό κίνδυνο να βρεθεί στην αποκλειστική φύλαξη ενός γονέα που έκανε την ψευδή καταγγελία για λόγους 
αποξένωσης, περίπτωσή κατά την οποία όχι μόνο δεν προστατεύεται το παιδί αλλά αφήνεται στην αποκλειστική 
φροντίδα ενός κακοποιητικού γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 03:01 | Γεώργιος Μανασσής . Συνέπειες κακής άσκησης. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 
είναι ο μη σεβασμός των αποφάσεων δικαστηρίων. Γονείς, έχουν να δουν τα παιδιά τους μήνες ή και χρόνια παρά 
τις σχετικές αποφάσεις των δικαστηρίων.Πρόταση: Σε περίπτωση που γονέας δεν τηρεί την απόφαση του 
δικαστηρίου, ή τη συναινετική απόφαση μεταξύ των γονέων αναφορικά με τις ώρες/ημέρες/τόπο/τρόπο που θα 
πραγματοποιείται η επαφή με το/τα τέκνα, τιμωρείται με αφαίρεση της επιμέλειας. Η εν λόγω διάταξη 
εφαρμόζεται μετά από δικαστική απόφαση, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του ενδιαφερόμενου. Συγκεκριμένα η 
άρνηση γονέα να τηρήσει τις εν λόγω αποφάσεις δικαστηρίου πιστοποιείται από την αστυνομία. Ο γονέας δεν 
μπορεί να επικαλεστεί την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού για την μη τήρηση της δικαστικής απόφασης ή 
συμφωνίας, ενώ σε περίπτωση ασθένειας του τέκνου δύναται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο χωρο νοσηλείας. 
Η ασθένεια πιστοποιείται με βεβαίωση ιατρού του ΕΣΥ. Σε περίπτωση ψυχολογικών ζητημάτων του/των τέκνων 
ορίζεται ανεξάρτητος παιδοψυχολόγος, κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των γονέων, στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Μετά 
από τη γνωμοδότηση του παιδοψυχολόγου ο αρμόδιος Εισαγγελέας ορίζει μεταβατική περίοδο επαφής των 
γονέων με το παιδί, που δύναται να διαφερει από τη δικαστική απόφαση. Σκοπός της μεταβατικής αυτής περιόδου 
είναι οι επαφές με το/τα τέκνα να επανέλθουν το συντομότερο στο καθεστώς που όρισε το αρμόδιο δικαστήριο ή 
η συμφωνία μεταξύ των γονέων.  
 
30 Μαρτίου 2021, 02:00 | Βασιλεία Βενίδου Άρθρο 14Oι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα είναι συχνότερες από το κοινό κρυολόγημα!! Να ορισθούν επίσης ως κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:06 | Μαρια Βασίλογλου  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσει και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:22 | Ναταλία Βασιλάκη Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
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διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση  της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
30 Μαρτίου 2021, 02:32 | Ο. Τσούκα  Προφανώς θα απορριφθεί. ΟΧΙ γιατί ο κύριος Τσιάρας είναι μικροβιολόγος 
αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί από το Ελληνικό κοινοβούλιο Αναγκαστική Συνεπιμέλεια και 
Αναγκαστικός Χρόνος Επικοινωνίας, Χωρίς να εξετάζεται η κάθε περίπτωση χωριστά και Χωρίς την σύμφωνη 
γνώμη και των δύο γονέων -ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΑ δεν υπάρχει σε κανένα Οικογενειακό Δίκαιο των κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο κύριος Τσιάρας και οι υπόλοιποι 299 βουλευτές του κοινοβουλίου δεν πρόκειται να υποκύψουν στις 
πιέσεις των συλλόγων μπαμπάδων και δεν γίνεται να συγκρίνουν την Ελλάδα με την Σουηδία που ουδεμία σχέση 
έχει με την Ελληνική πραγματικότητα και την Ελληνική οικογένεια –ΟΤΑΝ «Από το 2013 και μετά, οι υπάρχουσες 
ανισότητες επέμειναν, ανοίγοντας την ψαλίδα με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 
τελευταία θέση για την ισότητα των φύλων μεταξύ των 28 κρατών-μελών για το 2017 (ΕΙGΕ, 2017)». 
 
30 Μαρτίου 2021, 02:20 | Εριφύλλη Βαρβαρελη  Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν 
ψευδείς κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:14 | Εύα Βανου Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:56 | Κωστας . Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο 
το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους 
γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη 
νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα 
γνωρίσματα κάθε επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη 
νομική έννοια του συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή 
και των δύο γονέων στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε 
μορφής. Περιορίζεται ως εκ τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση.2. Ανατρέπει 
την παιδοκεντρική λογική του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την 
εξισωτική, ισοπεδωτική της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από 
το προηγούμενο καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς 
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(«ασκούν από κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το 
συμφέρον του τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, 
ιδίως σε περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα 
από τα δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για 
ισόχρονη διαμονή και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή 
θα μειώσει το ύψος των καταβαλλόμενων διατροφών.3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά 
με τον χρόνο επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με 
τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με 
αυστηρές προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας 
τόσο του παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας 
είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί.4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης.5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών.6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης.7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
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ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση.8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν.9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 
10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και 
με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη 
για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε 
συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική!ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ! 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:20 | Πεγκυ Βαζουρα Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:10 | Ζωη Βαβριτσα Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς 
κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
30 Μαρτίου 2021, 01:06 | Ράνια Αργυροπούλου Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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30 Μαρτίου 2021, 00:37 | Εριέττα Γεωργίου Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά στους παππούδες 
και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις οποίες συνδέει με 
λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων, που αφορούν 
την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που το 
ανατρέφει.Το νομοσχέδιο αυτό, επιπλέον, εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας.Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα, όμως, της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση 
γονικής μέριμνας, δηλαδή σε πλήρη και ολοκληρωτική αποχοχωρισμό του παιδιού από τον έναν γονέα. Παράδοξο, 
αλήθεια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:05 | Κατερίνα Καπερναράκου Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά στους 
παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις οποίες 
συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων, που 
αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που το 
ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό, επιπλέον, εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε 
ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση 
διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το 
νομοσχέδιο επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη 
αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα, όμως, της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση 
γονικής μέριμνας, δηλαδή σε πλήρη και ολοκληρωτική αποχοχωρισμό του παιδιού από τον έναν γονέα. Παράδοξο, 
αλήθεια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:17 | Λέττα Ζωίδου Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά στους παππούδες 
και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις οποίες συνδέει με 
λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων, που αφορούν 
την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που το ανατρέφει. 
Το νομοσχέδιο αυτό, επιπλέον, εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στην πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα, όμως, της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας, 
δηλαδή σε πλήρη και ολοκληρωτική αποχοχωρισμό του παιδιού από τον έναν γονέα. Παράδοξο, αλήθεια. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:55 | Ειρήνη Κ  Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμναςπολύ σωστό.. Αλλιώς είναι σαν να επιβραβεύονται οι ψευδείς κατηγορίες30 Μαρτίου 
2021, 00:33 | Ευθυμια ΛεμονιδουOι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα να 
ορισθούν επίσης ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:00 | Εριέττα Γεωργίου Μετά την εδώ απαρίθμηση λόγων (που θα συνιστούσαν ενδεχομένως 
βάση για αλλαγή του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια και όχι προφανώς βάση για πλήρη στέρηση της γονικής 
μέριμνας) , αναφέρεται και η μόνη ουσιωδώς σοβαρή περίπτωση κατά την οποία πρέπει να αφαιρείται η γονική 
μέριμνα και συγκεκριμένα την κακοποίηση, την βία, την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το παράδοξο 
έγκειται στο ότι στη μία περίπτωση (εκ των απαριθμούμενων που πράγματι θα δικαιολογούσε αυτή την 
«βαρύτατη για το γονέα ποινή» , το νομοσχέδιο θέτει τον κακοποιητικό γονέα στο απυρόβλητο, και μάλιστα για 
χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει και την δεκαετία. 
 
30 Μαρτίου 2021, 00:11 | Εριέττα Γεωργίου  Το παρόν άρθρο επιχειρεί να απαριθμήσει λόγους για τους οποίους 
θα πρέπει να αφαιρείται η γονική μέριμνα δηλαδή η ΄΄μεγαλύτερη δυνατή ποινή΄΄ που μπορεί να επιβληθεί σε 
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έναν γονέα αφού οδηγεί σε πλήρη αποξένωση από το παιδί και με το υπάρχον δίκαιο επιβάλλεται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και μόνον εφόσον το δικαστήριο το θεωρήσει αναγκαίο. Η παραδοξολογία έγκειται στο ότι στην 
προσπάθεια ενδεικτικής απαρίθμησης δεν προτάσσονται λόγοι όπως, έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, κακές 
συνθήκες διαβίωσης, παραμέληση της υγείας, παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εγκατάλειψη , 
εκμετάλλευση του μέσω εργασίας που δε συνάδει με την ηλικία του κ.α. Αντιθέτως προτάσσονται λόγοι όπως η 
μη διευκόλυνση της επικοινωνίας,( σε αυτό ακριβώς το σημείο οφείλει το υπουργείο να μας διευκρινίσει όταν 
αναφέρεται στην παραβίαση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας, που αποτέλεσε το μοναδικό επιχείρημα του 
να προβεί στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου ποία είναι η στατιστική μελέτη που τεκμηριώνει το εν 
λόγω επιχείρημα; Δεδομένου ότι η ήδη υπάρχουσα νομολογία ποτέ δεν αποκλείει το δικαίωμα της επικοινωνίας 
του γονέα με το τέκνο. παρά μόνο σε πολύ σπάνια περίπτωση γεγονός που πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με 
τις συστάσεις των ειδικών ψυχικής υγείας που επανειλημμένα αναφέρουν την ανάγκη άμεσης διακοπής της σε 
περιπτώσεις κακοποίησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο προστατευτικός – κατάλληλος γονέας να βρίσκεται σε 
μόνιμη σύγκρουση καθηκόντων. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο όχι μόνο δεν θα λύσει τέτοιου είδους καταστάσεις, 
αλλά βάζει σε κίνδυνο αυτή τη κατηγορία ευάλωτων παιδιών. Στη δικαστηριακή πρακτική θα συμβαίνει και το 
εξής παράδοξο σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο: ο γονέας που θα καταδικάζεται για το αδίκημα της 
παραβίασης απόφασης επικοινωνίας, θα βρίσκεται αντιμέτωπος στα αστικά δικαστήρια με το ενδεχόμενο να του 
αφαιρεθεί η γονική μέριμνα λόγω κακής άσκησης σύμφωνα με το 1532. Ωστόσο ο γονέας που ενδεχομένως να 
έχει διαπράξει ποινικά κολάσιμη πράξη σε βάρος του τέκνου, να καλύπτεται από το αμετάκλητο της δικαστικής 
απόφασης, που φέρει το νομοσχέδιο, και να βρίσκεται στην προνομιακή θέση να διεκδικεί την αφαίρεση της 
γονικής μέριμνας με όπλο το σύνδρομό της γονεικής αποξένωσης (¨ότι το παιδί ψεύδεται¨ όπου και αυτό 
εισάγεται), την προσπάθεια συναισθηματικής αποξένωσης του από τον άλλο γονέα ή από τους παππούδες, τη μη 
καταβολή διατροφής και τη μη χρήση του δικαιώματος επικοινωνίας, συμπεριφορές δηλαδή που παρότι 
κατακριτέες και επιζήμιες για το συμφέρον των παιδιών, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να οδηγούν σε 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:40 | Γιωτα Λάουρα  Τιμωρείστε όσους γονείς λένε ψέματα για τον άλλο γονέα. 
Τραυματίζονται ανεπανόρθωτα αθώες παιδικές ψυχές. Προσθέστε ότι οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:09 | Θοδωρής Μαντάς ‘Αρθρο 14 Συνεπ́ειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 23:43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως… 
δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,… 
Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, 
καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου.»1. Πώς ορίζεται 
η κακή άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας; Η αοριστία αυτή δίνει το δικαίωμα στο δικαστή να «βαφτίσει» 
κακή άσκηση επικοινωνίας οποιαδήποτε συμπεριφορά του πατέρα (πχ, αργούσε στα ραντεβού του…κλπ..)και να 
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τον «τιμωρήσει» άδικα. 2. Η παράλειψη της άσκησης δεν ορίζεται χρονικά, ενώ η επικοινωνία είναι ένα γεγονός 
επαναλαμβανόμενο στο χρόνο. Παράλειψη επικοινωνίας άπαξ; Διαρκώς; Σε ποιο ποσοστό των συνολικών 
επικοινωνιών; Η αοριστία αυτή δίνει τη δυνατότητα (πραγματικά εντυπωσιακό!) στο δικαστή να «τιμωρήσει» 
αδίκως τον πατέρα, επειδή δεν άσκησε την επικοινωνία πχ 3 φορές στις 10. 3. Εάν ο γονέας «ασκεί κακώς ή 
παραλείπει να ασκήσει» το δικαίωμα επικοινωνίας, σημαίνει ότι δεν έχει την επιμέλεια, διότι, εάν είχε την 
επιμέλεια, δε θα νοείτο δικαίωμα επικοινωνίας. Συνεπώς, πώς το δικαστήριο «δύναται να αφαιρέσει ολικά ή 
μερικά την επιμέλεια» από γονέα που έχει δικαίωμα επικοινωνίας, άρα όχι την επιμέλεια; ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΣΑΦΕΙΑ. Γεννάται η υπόνοια ότι ανοίγει «κερκόπορτα» για δυνατότητα μείωσης του χρόνου 
επικοινωνίας, με τη δικαιολογία της δήθεν παράλειψης (ακόμα και για μερικές φορές!) της επικοινωνίας. 4. Η 
επικοινωνία με τον γονέα είναι δικαίωμα του γονέα, αλλά (και αυτό αξιολογικά είναι σημαντικότερο) ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Συνεπώς,εάν ο πατέρας παραλείπει (για οποιονδήποτε λόγο) την επικοινωνία, πρέπει να τον 
απομακρύνουμε περαιτέρω από το τέκνο ή ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ; 5. Στην περίπτωση που κάποιος γονέας αποστρέφεται τις αντιδικίες και τις εντάσεις, τις 
ψευδολογίες, τις καταμηνύσεις και όλον το συναφή «βόρβορο» (τον γνωρίζουν τόσο καλά οι διαζευγμένοι 
πατέρες…), και «αποσύρεται» από την τόσο επώδυνη επικοινωνία με το τέκνο του αυτοθυσιαζόμενος, προφανώς 
όχι με τη θέλησή του, πρέπει η συγκεκριμένη διάταξη ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΕΤΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ; 
Εάν υποθέσουμε ότι αξίζει » να τιμωρηθεί» (γιατί περί αυτού πρόκειται) για την παράλειψη επικοινωνίας με το 
τέκνο, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ(προφανώς συμβαίνει αυτομάτως) ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟ 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΟΝΕΑ ΤΟΥ; 6. Το δικαίωμα του τέκνου για επικοινωνία καθιστά την επικοινωνία του γονέα με αυτό 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. Όπως το δικαίωμα του τέκου, για παράδειγμα, για σίτιση-διατροφή είναι αυτονόητα και παρεπόμενα 
υποχρέωση του γονέα.Συνεπώς, η (για οποιονδήποτε λόγο) περάλειψη της επικοινωνίας με το τέκνο από τον 
γονέα πρέπει να «τιμωρείται» με επιβολή μεγαλύτερης επικοινωνίας και όχι, όπως ατυχώς προτείνεται από τη 
σχολιαζόμενη διάταξη, με περαιτέρω απομάκρυνση του τέκνου από τον παραλείποντα την επικοινωνία γονέα.Ως 
εκ των ανωτέρω, προτέινεται η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ και αντικατάστασή της από την 
ακόλουθη;» Η γονική μέριμνα, επιμέλεια ή επικοινωνία του γονέα με το τέκνο περιορίζεται μόνον όταν, 
αποδεδειγμένα δια ενδεδειγμένης και δέουσας επιστημονικής πραγματογνωμοσύνης και δικαστικής αποφάσεως, 
αυτή συνεπάγεται κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική και ψυχική υγεία του τέκνου. Η γονική μέριμνα, επιμέλεια ή 
επικοινωνία με το τέκνο είναι υποχρέωση του γονέα. Σε περιπτώσεις παράλειψης της επικοινωνίας από τον μη 
έχοντα την επιμέλεια γονέα, το δικαστήριο δύναται να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο επιβολής της επικοινωνίας.» 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:06 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΤΑΣ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας να 
συνιστά και η ψευδής αναφορά κατά του γονέα για οποιοδήποτε έγκλημα σε βάρος του παιδιού. π.χ υπάρχουν 
πλείστες όσες περιπτώσεις που συνήθως η μητέρα καταγγέλει τον πατέρα για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος 
του παιδιού χωρίς αυτό να είναι αλήθεια και μόνον για να του απαγορεύσει την επικοινωνία. Εάν ο 
καταγγελόμενος απαλλαγεί θα έχει περάσει ικανό διάστημα και θα έχει αποξενωθεί. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:09 | Αλεξανδρα Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο με τις προτεινόμενες 
αλλαγές στον Οικογενειακό Δίκαιο, και συγκεκριμένα στο πεδίο των σχέσεων γονέων τέκνων, που επιχειρεί να 
εισάγει την υποχρεωτική συνεπιμέλεια ως εκ του νόμου σύστημα άσκησης της γονικής μέριμνας μετά τη διακοπή 
της συμβίωσης των γονέων. Η ΦΥΛ.ΙΣ. παραθέτει 10 λόγους για τους οποίους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί:1. Το Οικογενειακό μας Δίκαιο είναι παιδοκεντρικό, θέτει δηλαδή στο επίκεντρο το συμφέρον του 
τέκνου, που αποτελεί αόριστη νομική έννοια και οφείλει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους γονείς κατά την 
άσκηση της γονικής μέριμνας όσο και από το δικαστήριο κατά τη λήψη απόφασης. Και ως αόριστη νομική έννοια 
με αξιολογικό περιεχόμενο οφείλει να εξειδικεύεται από το δικαστήριο με βάση τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε 
επιμέρους περίπτωσης. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό οριοθετεί εκ των προτέρων την αόριστη νομική έννοια του 
συμφέροντος του παιδιού, ορίζοντας ότι αυτό εξυπηρετείται άνευ ετέρου από την συμμετοχή και των δύο γονέων 
στη ζωή του (άρθρο 5 του νομοσχεδίου), γεγονός που όπως καθίσταται αντιληπτό δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ιδίως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κάθε μορφής. Περιορίζεται ως εκ 
τούτου και καθοδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η δικαστική κρίση.2. Ανατρέπει την παιδοκεντρική λογική 
του οικογενειακού δικαίου, καθώς θέτει στο επίκεντρο την ισότητα των γονέων υπό την εξισωτική, ισοπεδωτική 
της μορφή – κατ’ ουσία προάγοντας τις επιδιώξεις και το συμφέρον του «θιγόμενου» από το προηγούμενο 
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καθεστώς γονέα – εισάγοντας εκ πλαγίου την ισόχρονη διαμονή με καθέναν από τους δύο γονείς («ασκούν από 
κοινού και εξίσου», άρθρο 5) , με εναλλασσόμενη κατοικία. Η τελευταία όμως δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του 
τέκνου σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί να συντείνει στην αποσταθεροποίησή του, ιδίως σε 
περιπτώσεις π.χ. μεγάλης απόστασης μεταξύ των σπιτιών, απόκλισης του βιοτικού επιπέδου σε καθένα από τα 
δύο σπίτια, έντονης συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ των γονέων και αδυναμίας λήψης από κοινού αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν το παιδί κ.α. Γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από την επιμονή στο αίτημα για ισόχρονη διαμονή 
και εναλλασσόμενη κατοικία, λανθάνουν κίνητρα οικονομικά, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή θα μειώσει το ύψος 
των καταβαλλόμενων διατροφών.3. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι: «ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με 
τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας», με αυστηρές 
προϋποθέσεις απόκλισης. Η ρύθμιση αυτή αφήνει ευρύ περιθώριο για παραβίαση της ιδιωτικότητας τόσο του 
παιδιού όσο και του έτερου γονέα. Ορίζεται ακόμη πως: «αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν υπάρχει αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, αν δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβλέποντας ακόμα και τις αποφάσεις του 
Πρωτόδικου Δικαστηρίου όσο και του Εφετείου, θεωρώντας τις αποφάσεις τους μη επαρκείς, ακόμα κι αν 
υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα ως άνω εγκλήματα, το τέκνο θα αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με 
τον θύτη γονέα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας και σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
παιδικής κακοποίησης, το παιδί υποχρεούται να έρχεται σε επαφή με τον θύτη. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, είναι 
πιθανό η σχετική αντιδικία να καταλήξει σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακόμα και μετά από 10 έτη, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια των οποίων ο θύτης θα ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί.4. Πίσω από το νομοσχέδιο 
λανθάνει η αμφιλεγόμενη και επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του «Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης», στο 
οποίο αναφέρονται συχνά οι οργανώσεις, αλλά και κυβερνητικές πηγές που προώθησαν το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο εξαρχής. Ο όρος «Σύνδρομο» ή «Διαταραχή Γονικής Αποξένωσης» κατασκευάστηκε το 1980 από τον 
Δρ. Richard Gardner, και αναφέρεται στα αισθήματα αποστροφής που αισθάνεται ένα παιδί προς τον γονέα του 
μετά από διαζύγιο των γονέων και σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης, και σύμφωνα με τον Gardner οφείλονται 
σε μια προσπάθεια χειραγώγησης του παιδιού από τον άλλο γονέα και υποβολής προς αυτό των αρνητικών 
συναισθημάτων. Το σύνδρομο πρωτοεμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
υπερασπιστικής γραμμής γονέων (πατέρων) που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, 
και αργότερα η χρήση του διευρύνθηκε και σε άλλες περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ γονέων, με σκοπό την 
υποτίμηση της αξιοπιστίας των λεγομένων των θυμάτων, παιδιών και μητέρων. Το σύνδρομο δεν έχει γίνει δεκτό 
από κανέναν επίσημο φορά ψυχικής υγείας παγκοσμίως και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης.5. Ο ίδιος ο 
Gardner μεταξύ άλλων, υποστήριζε πως τα παιδιά είναι εκ φύσεως σεξουαλικά και μπορεί να προκαλέσουν 
σεξουαλικές συναντήσεις με «αποπλάνηση» του ενήλικα. Για τη σεξουαλική κακοποίηση έλεγε: «πείτε στο παιδί 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση από έναν πατέρα είναι φυσιολογική. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
καθοδηγηθούν ώστε να εκτιμήσουν ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις μεταξύ ενήλικων και παιδιών δεν θεωρούνται 
καθολικά ως κατακριτέες πράξεις. Μπορεί να ειπωθεί στο παιδί ότι για κάποιες κοινωνίες μια τέτοια συμπεριφορά 
ήταν και θεωρείται φυσιολογική». Ο Gardner επίσης, για τις μητέρες που ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγός τους 
κακομεταχειρίζεται το παιδί τους σεξουαλικά, επιρρίπτει την ευθύνη της κακοποίησης που υφίσταται το παιδί από 
τον πατέρα στη μητέρα, επειδή εκείνη δεν εκπληρώνει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Προτείνει τέλος οι 
θεραπευτές, να βοηθήσουν τις μητέρες παιδιών θυμάτων ασέλγειας, να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες 
των ανδρών.6. Επιπλέον, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, η προσθήκη της διάταξης «εφόσον η γνώμη του τέκνου 
κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί προϊόν καθοδήγησης ή υποβολής» θέτει σοβαρά προβλήματα, καθώς 
αποτελεί διατύπωση που αφήνει ευρύ περιθώριο εκτίμησης και αφήνει «ανοικτό» το ενδεχόμενο να 
καταστρατηγηθεί στην πράξη η επιταγή να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του παιδιού, η οποία απορρέει και από 
διεθνείς συμβάσεις. Το ζήτημα που τίθεται είναι πως δεν αναφέρονται καν προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η 
εγκυρότητα και η ασφάλεια της γνώμης του τέκνου, βάλλοντας εμμέσως κατά του ενός γονιού, ιδίως της μητέρας, 
διότι μέσω αυτής νομοθετικής ρύθμισης, υπονοώντας ότι χειραγωγεί το παιδί στο να εκφραστεί αρνητικά ή να 
διαμορφώσει αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα . Φυσικά λανθάνει κι εδώ η αμφιλεγόμενη και 
επιστημονικά καταδικαστέα θεωρία του συνδρόμου γονικής αποξένωσης.7. Περιλαμβάνει σωρεία άλλων 
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προβληματικών διατάξεων και αντινομιών. Ενδεικτικά , στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου: η προσθήκη στο άρθρο 56 
ΑΚ της διάταξης αναφορικά με την επίδοση των εγγράφων σε οποιονδήποτε εκ των γονέων του τέκνου. Σε αυτή 
την τροποποίηση δημιουργούνται δύο παράδοξα: 1. Η επίδοση μπορεί να γίνει προς γονέα με τον οποίο το τέκνο 
δεν έχει καμία επαφή ή επικοινωνία κι έτσι, να μη λάβει καν γνώση της επίδοσης κάποιου εγγράφου, γεγονός που 
μπορεί να επιφέρει δυσχέρειες στη δικονομική θέση του τέκνου ή του αντιπροσώπου του. 2. Είναι δυνατόν ο 
γονέας που θέλει να στραφεί κατά του τέκνου διεκδικώντας κάποια αξίωση, να επιδίδει στον εαυτό του το σχετικό 
έγγραφο ως νόμιμος εκπρόσωπος του τέκνου. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί αυτή η 
ρύθμιση.8. Συνολικά το νομοσχέδιο δείχνει να προσεγγίζει την οικογένεια ως έναν ουδέτερο χώρο, απαλλαγμένο 
από έμφυλες ιεραρχήσεις και σχέσεις εξουσίας, αδιαφορώντας για τους έμφυλους ρόλους που τα υποκείμενα 
εντός της επιτελούν.9. Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. 
10. Η συνεπιμέλεια όπως έχει αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και 
με βάση πραγματικές υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη 
για τα παιδιά μόνο εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε 
συναινετική βάση για το παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική!  
 
29 Μαρτίου 2021, 23:07 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ Το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη κοινή γνώμη η 
πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, η οποία θα ρυθμίσει μετά από 40 χρόνια τις σχέσεις 
γονέων και τέκνων σε υποθέσεις διαζυγίου, επιμέλειας και κηδεμονίας. Τον Απρίλιο του 2020 ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας συγκρότησε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία στις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της έδινε έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό ορίζεται μέσω των διεθνών 
συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και από το Σύνταγμα μας. Ωστόσο το πόρισμα αυτής 
δεν ικανοποίησε μια μειοψηφία με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις και το σχέδιο του υπουργείου που είδε το 
φως της δημοσιότητας να έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Μετά από αλλεπάλληλες διαρροές στα Μ.Μ.Ε. την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου. Σύμφωνα 
με το τελευταίο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και τέθηκε στη δημόσια 
διαβούλευση την 18ή Μαρτίου 2021 εισάγονται στη πραγματικότητα ακραίες συντηρητικές ρυθμίσεις που στην 
πράξη θα εφαρμοστούν σε βάρος των παιδιών και των γυναικών.Η κορωνίδα του νομοσχεδίου προσδιορίζει το 
«συμφέρον του παιδιού περιορίζοντας το στην ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 
φροντίδα του, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς», έρχεται σε 
αντίθεση με όλα τα διεθνή κείμενα υπερνομοθετικής ισχύος καθώς και με το ίδιο το Σύνταγμα και η ψήφιση του 
θα μας οδηγήσει κατ΄ αναπότρεπτο τρόπο στην καταδίκη της χώρας μας, ακόμη και με μόνη την περιγραφή του 
συμφέροντος του παιδιού στον νόμο. Δεν συνιστάται στη νομοθεσία καμιάς χώρας να περιγράφεται το συμφέρον 
του παιδιού μόνο στη κοινή ανατροφή, το οποίο είναι μια νομική έννοια ελαστική και δυναμική που μόνο στο 
δικαστή επαφίεται να εξειδικεύσει.Οι διατάξεις του προσκρούουν ευθέως σε διεθνείς συμβάσεις και αν τυχόν 
ψηφιστεί κινδυνεύει να καταδικαστεί η Χώρα από τα διεθνή δικαστήρια. Συγκεκριμένα, ο κακοποιητικός γονέας 
μόνο με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου δεν ασκεί δικαιώματα επικοινωνίας και τη γονική μέριμνα το οποίο 
πρακτικά σημαίνει 8-10 έτη κακοποίησης, Με δεδομένο ότι για να καταστεί αμετάκλητη απόφαση για βιασμό 
ανηλίκου η ποινική διαδικασία διαρκεί 9 – 13 έτη τυχόν υιοθέτηση τέτοια διάταξης θα οδηγήσει σε καταστάσεις 
όπου ο γονέας που εγκληματεί σε βάρος του τέκνου του θα συνεχίζει την εγκληματική του δραστηριότητα 
ανενόχλητος, αξιώνοντας «να μεριμνά» ή «να επικοινωνεί» με το τέκνο του, ενώ τα παιδιά, τα αθώα θύματα, θα 
εγκαταλείπονται αβοήθητα. Η πολιτεία θα μένει απαθής. Το νομοσχέδιο όμως εισάγεται αυθαιρέτως ως ελάχιστη 
επικοινωνία το 1/3 του χρόνου του παιδιού αφαιρώντας την υποχρέωση αξιολόγησης από τα αρμόδια δικαστικά 
όργανα, χωρίς να προκύπτει αν αφορά στον ελεύθερο ή στον πραγματικό χρόνο. Στη περίπτωση που αφορά στον 
πραγματικό χρόνο είναι άτοπο καθώς πρόκειται για 8 ώρες την ημέρα. Είναι δε σαφές ότι η τόσο εκτεταμένη 
επικοινωνία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την κατάργηση των διατροφών των παιδιών, καθώς μιλάμε για 
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μια κεκαλυμμένη εναλλασσόμενη κατοικία και υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Εξάλλου σύμφωνα πάντα με το σχέδιο 
νόμου μόνο αναιτιολόγητη μη καταβολή της διατροφής θα ποινικοποιείται γεγονός που θα διευκολύνει τη μη 
καταβολή της ενώ είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος διατροφής από τον 
οικονομικά ασθενέστερο γονέα για λογαριασμό του παιδιού. Μια άλλη ακραία ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά 
στους παππούδες και τις γιαγιάδες, καθώς εισάγονται αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι αυτών τις 
οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Στη πράξη σε περίπτωση μη εφαρμογής των αποφάσεων 
που αφορούν την επικοινωνία των παππούδων ή γιαγιάδων το παιδί θα απομακρύνεται βίαια από τον γονέα που 
το ανατρέφει. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει αόριστες και δυσαπόδεικτες έννοιες που στηρίζονται σε ανυπόστατα 
ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης 
σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Με άλλα λόγια ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της άσκησης 
της γονικής μέριμνας. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας δηλαδή σε 
πλήρη και ολοκληρωτική αποχωρισμό του παιδιού από τον άλλο γονέα . Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία. 
Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας 
όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει 
καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα 
υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις ατέρμονες δίκες. Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο 
του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο 
που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:31 | Evi A Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών 
και κάθε μέλους της οικογένειας πρέπει να αποτελεί τη βάση μιας υγιούς οικογενειακής ζωής, μιας υγιούς 
ανάπτυξης των παιδιών, ακόμα και μετά το διαζύγιο των γονιών τους. Το συμφέρον και η ανάπτυξη του παιδιού 
σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον που ζει και το περιβάλλον διαμορφώνεται και από τους γονείς, αλλά και από 
τους νόμους της πολιτείας, οι οποίοι πρέπει να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου παιδιά και μητέρες / 
γονείς δεν θα απαξιώνονται, δεν θα κακοποιούνται, δεν θα απειλούνται. Το προτεινόμενο σ/ν δεν εξασφαλίζει την 
αρμονία της οικογένειας, δεν εξασφαλίζει την ψυχική ισορροπία του παιδιού. Το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο είναι 
από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη, με παιδοκεντρικό χαρακτήρα και υπέρ της ισότητας των φύλων. Είναι 
απόλυτα σύμφωνο προς το Σύνταγμα και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και κατοχυρώνει πλήρως τα 
δικαιώματα των γονέων σε εξίσου επιμέλεια, κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας. Δυστυχώς το προτεινόμενο σ/ν όχι 
μόνο δεν προσθέτει τίποτε το ουσιώδες και πρακτικό στην προοδευτική και παιδοκεντρική μέχρι σήμερα σχετική 
νομοθεσία, αλλά αντίθετα δημιουργεί ασάφειες και αφορμές για μεγαλύτερες δικαστικές διενέξεις από όσες 
ευαγγελίζεται ότι καινοτομεί να επιλύσει, ενώ είναι επικίνδυνο από την άποψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς 
αφήνει εκτεθειμένους παιδί και μητέρα. Δυστυχώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου 
παραγκωνίζεται το συμφέρον του τέκνου που μέχρι σήμερα ήταν ακρογωνιαίος λίθος του οικογενειακού μας 
δικαίου το οποίο αξιολογείτο από τον αρμόδιο φυσικό δικαστή κατά περίπτωση και καθιστούσε το οικογενειακό 
μας δίκαιο το πλέον προοδευτικό της Ευρώπης. Επίσης επιχειρούνται φωτογραφικού τύπου ρυθμίσεις, για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού των οποίων στο σχέδιο περιλαμβάνονται ψυχολογικές, αόριστες και δυσαπόδεικτες 
έννοιες όπως η συναισθηματική διατάραξη σχέσεων γονέων και τέκνων. Περαιτέρω, παραβιάζονται θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών όπως αυτά έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα από διεθνείς συμβάσεις 
(ενδεικτικά αποκλεισμός/περιορισμός επικοινωνίας με το τέκνο μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης για εγκλήματα σε βάρος του τέκνου). Επιπλέον, εισάγεται μαθηματικό τεκμήριο του 1/3 του χρόνου 
του παιδιού (όχι στη διατροφή όπως θα περίμενε κανείς) το οποίο δεσμεύει καταλυτικά τη κρίση του φυσικού 
δικαστή να κρίνει εξατομικευμένα. Δυστυχώς το νομοσχέδιο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σωρεία διατάξεων της 
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη 
και τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, την ΕΣΔΑ και την Σύμβαση για 
την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών κτλ. Δυστυχώς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
παρέκαμψε το πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τέντε 
(Επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), δεν διαβουλεύτηκε με δικαστές, δικηγόρους ψυχιάτρους και λοιπούς 
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επιστημονικούς φορείς. Η οριζόντια επέμβαση του νομοθέτη στην οικογενειακή ζωή των πολιτών θα ωθεί τους 
πολίτες να προσφεύγουν μαζικά στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για τους λόγους που εξηγήσαμε ανωτέρω. 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:38 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Να προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.Και διατυπώνεται όπως παρακάτω.Συνέπειες κακής άσκησης.Αν ο 
πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του 
προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, 
δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, 
και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς 
διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του 
δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την 
επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα 
αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:49 | MHTSOS Να προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ 
 
29 Μαρτίου 2021, 23:15 | DHMHTRAKIS Για να σταματήσει το αβάσιμο το ψεύτικο και να κυριαρχήσει το 
Συμφέρον του παιδιούΝα προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑΚαι διατυπώνεται όπως παρακάτωΣυνέπειες κακής άσκησης.Αν ο πατέρας ή η μητέρα 
παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου 
ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς 
του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ .Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον 
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υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά 
στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. 
Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να 
αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να 
διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει 
να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής 
κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.»  
 
29 Μαρτίου 2021, 23:22 | Γιώργος Λαγακης Δώστε τέρμα σε όσους λένε ψέματα. Τελικός αποδέκτης σε αυτές τις 
απαράδεκτες ενέργειες είναι τα παιδιά μας. Συμπληρώστε σας παρακαλώ να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας οι αβάσιμες ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 23:33 | Maria Είμαι εργαζόμενη μητέρα και έχω δικαίωμα στην ελευθερία της εργασίας μου, 
στην ελευθερία της επαγγελματικής μου εξέλιξης. Θέλω να μπορώ να μετακομίσω όταν κρίνεται αναγκαίο για τον 
εαυτό μου αλλά και για τα παιδιά μου για να εξελιχθώ επαγγελματικά αλλά και για να έχω ένα καλύτερο επίπεδο 
διαβίωσης. Δε γίνεται να είμαι δέσμια από αυτή τη νομοθεσία εις βάρος του εαυτού μου και των παιδίων μου. 
Που είναι η ελευθερία του ατόμου? Ο πρώην σύζυγος με εκβιάζει και τρίβει τα χέρια του με το νομοσχέδιο αυτό. 
Που είναι το δικαίωμα της ισότητας των φύλων? 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:53 | Βλάχος θεοφανης Δώστε τέρμα σε ψευδής κατηγορίες για να μας αποξενωνουν απ τα 
παιδιά μας.Η ψευδη κατηγορια καταστρέφει ψυχικά τον γονιό αποδεκτή και ουσιαστικά βάζει ένα ανεξίτηλο 
μελάνι στην ψυχή του παιδιού.Αυτες οι καταγγελίες να συνιστούν κακή άσκηση γονικής μέριμνας και να 
διακόπτεται άμεσα η επικοινωνία του παιδιού με τον αποξένωτη. 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:28 | Μαριζα Κυριλλου Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς κατηγορίες. 
Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την αφαιρούν. Συμπληρώστε 7 
περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα).  
 
29 Μαρτίου 2021, 22:43 | Αβραάμ Λ. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 22:59 | ΔΠ Σε πολλές περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών για 
ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεική αποξένωση. Για 
το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και 
να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να 
συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςτο άρθρο 1532 να τίθεί ως εξήςΠροστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 
7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλευσης γενετήσιας ζωή» 
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29 Μαρτίου 2021, 22:24 | Σταυρος Κριτσας  Δώστε τέρμα σε όσους λένε ψέματα.Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο 
την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την αφαιρούν. Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα). 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:06 | Άννα Χ. ‘Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. Προτείνεται η εξής προσθήκη: Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:05 | Μιχάλης ‘Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε 
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης 
του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 22:35 | Ελένη Μήτρου ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακης́ άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:31 | Πετρος κακαλτσης ‘Αρθρο 14 .Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
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παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 21:15 | ΦΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 21:20 | Μάκης Κουρτης  Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Να ορισθούν λοιπόν ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:01 | Κωνσταντίνος Μήτρου  ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθισ́ταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής άσκησης (…) 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:02 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ‘Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
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29 Μαρτίου 2021, 21:42 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 21:39 | Ελισάβετ Κουκουρακη  Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του 
άλλου γονέα να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας 
 
29 Μαρτίου 2021, 21:25 | Ιωάννης Θώδης ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 21:57 | Βασίλειος Αλεξιάδης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας.  
 
29 Μαρτίου 2021, 21:35 | Ν. Ν. Σωτήρια η πρόβλεψη του άρθρου για τις παραβιάσεις των δικαστικών αποφάσεων 
που στερούν την επικοινωνία και αποξενώνουν τα παιδιά από τους πατεράδες! Εξαιρετικά σημαντική αλλαγή που 
βοηθά πολύ να αποκατασταθούν οι αδικίες απειλώντας τους παραβάτες με αφαίρεση της επιμέλειας. Θα πρέπει 
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όμως και σε αυτή την περίπτωση να βρεθεί τρόπος να εφαρμοστεί η απόφαση. Έχει παρατηρηθεί να υπάρχουν 
φαινόμενα παραβίασης ακόμα και σε αποφάσεις αφαίρεσης της επιμέλειας. Επιπρόσθετα θα πρέπει να προστεθεί 
στους λόγους κακής άσκησης επιμέλειας η χρήση ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών περί σωματικής βίας ή 
κακοποίησης. Όλοι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς πολλές μητέρες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους 
πρακτικές για να ενισχύσουν τις θέσεις τους  
29 Μαρτίου 2021, 21:47 | Μπουρελακου Αλεξανδρα Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 21:43 | Ασπα Κορμπαπαναγιωτη Είναι απαράδεκτη η πάγια τακτική ψευδών κατηγοριών να 
προστεθεί προς όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρακάτω: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 20:46 | Κακαβακη Αιμιλια Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:57 | Μανώλης Χατζής ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
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και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:40 | Βασίλειος Κοντογιάννης Οι ψευδείς κατηγορίες προς τον άλλο γονέα αποτελούν 
μάστιγα και θα πρέπει να προστεθούν ως λόγος κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:37 | Ευανθία Αθανασίου  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 20:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου («Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: …β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,»), είναι εντελώς αόριστο και 
γενικόλογο και θα προκαλέσει κύματα νέων δικαστικών διενέξεων και μεταξύ του γονέα του τέκνου και των πρώην 
πεθερικών του, αφού το οτιδήποτε θα μπορεί να θεωρηθεί ως «διατάραξη» και «πρόκληση διάρρηξης» και 
ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί προς όφελος και προς το συμφέρον του τέκνου. Τα πρώην πεθερικά, που 
πολλές φορές είναι και η αιτία του κλονισμού του γάμου του ζευγαριού, θα συνεχίζουν τη διαμάχη τους στις 
δικαστικές αίθουσες με θύμα το ίδιο το παιδί. Η δε διατύπωση («στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»), δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διασφαλίζει την προστασία του τέκνου, αφού 
«υποχρεώνει» το δικαστή να μην μπορεί να κρίνει διαφορετικά (π.χ. σε περίπτωση που δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση). Ποιος γονέας θα τολμήσει να καταγγείλει τον άλλο γονέα για κακοποίηση του παιδιού 
τους, όταν θα ξέρει ότι θα πρέπει να περάσει ενδεχομένως και μια δεκαετία για την αμετάκλητη καταδίκη (όπου 
ο κακοποιητής γονέας θα συνεχίζει το «έργο» του και με τις «ευλογίες» του νομοθέτη) και ότι αυτός ο γονέας που 
έχει το θάρρος και το σθένος να καταγγείλει τα περιστατικά αυτά, θα κινδυνεύει μέχρι την αμετάκλητη απόφαση 
του ποινικού δικαστηρίου, να κατηγορηθεί στα αστικά δικαστήρια ότι επιχειρεί διατάραξη «της συναισθηματικής 
σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου» με αυτόν, που συνιστούν 
ρητά κατά το νέο νομοσχέδιο περιπτώσεις κακής άσκηση της γονικής μέριμνας, άρα και λόγος αφαίρεση αυτής. 
Αυτό είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε αποσιώπηση των εγκλημάτων αυτών και αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει 
προς το συμφέρον του παιδιού αλλά και της κοινωνίας μας. Τα εγκλήματα ιδιαίτερα κατά των παιδιών πρέπει να 
βγαίνουν στο φως, να αποκαλύπτονται και όχι να συγκαλύπτονται ή να αποσιωπούνται από το φόβο και την 
ανασφάλεια δικαίου. Θα μπορούσε να τεθεί διάταξη στο νομοσχέδιο αυτό, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα 
διατάσσεται άμεσα από το δικαστήριο υποχρεωτικά πραγματογνωμοσύνη από ομάδα ειδικών (από 
παιδοψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α), με ειδικά προβλεπόμενη και αυστηρά θεσπισμένη διαδικασία 
κατεπείγοντος, που θα διασφαλίζει τη μη κωλυσιεργία που ξέρουμε ότι παρατηρείται στη διενέργεια μιας 
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πραγματογνωμοσύνης, ώστε να έχουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο 
πόρισμα και ο δικαστής να κρίνει άμεσα εάν συντρέχει λόγος προστασίας του τέκνου, χωρίς να είναι υποχρεωτική 
η χρονοβόρα αμετάκλητη ποινική καταδίκη του γονέα που το κακοποιεί για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας. 
Επίσης θα μπορούσε να τεθεί και η διάταξη ότι: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστά και η απόκρυψη ή 
αποσιώπηση από το γονέα περιπτώσεων κακοποίησης του παιδιού από τον άλλο γονέα. Γενικότερα η έντονα 
«παρεμβατική» φιλοσοφία του νομοσχεδίου από την πλευρά της πολιτείας, δείχνει φανερά την έλλειψη 
εμπιστοσύνης στην κρίση του δικαστή, περιορίζει τη δικαιοδοτική του κρίση και τον μετατρέπει από λειτουργό της 
δικαιοσύνης σε απλό διεκπεραιωτή των οικογενειακών υποθέσεων και αυτό είναι φυσικά δεν είναι προς το 
συμφέρον του παιδιού. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:42 | Χρήστος Αθανάσακος  Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 20:53 | Στυλιανός Κοντακης Είναι απαράδεκτη η πάγια τακτική ψευδών κατηγοριών να 
προστεθεί προς όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρακάτω. Απαράδεκτη η στάση όσων 
χρησιμοποιούν ψέματα με σκοπό να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει 
τέτοιες ενέργειες να οδηγούν σε αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 
7η περίπτωση (7. αβάσιμες-ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα) 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:05 | Παναγιώτης Αδαλόπουλος Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
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29 Μαρτίου 2021, 20:34 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ Επισημαίνουμε ότι σε πολλές 
περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν 
ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεική αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από 
αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση.Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:43 | ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ 
, ΕΧΟΥΝ ΨΕΥΔΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ.ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ , ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ TABOO ΠΛΕΟΝ .ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΚΙΣΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:38 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ. Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας  
 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:41 | Αναστάσιος Αγγελου Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:20 | Παναγιώτης Αγγελιδης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
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29 Μαρτίου 2021, 20:37 | Βασιλειος Κολωκας Τιμωρείστε όσους γονείς λένε ψέματα για τον άλλο γονέα. 
Τραυματίζονται ανεπανόρθωτα αθώες παιδικές ψυχές. Προσθέστε ότι οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ ςΆρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:54 | Βαρβαρα Κολαιτου Δώστε τέρμα σε όσους λένε ψέματα. Τελικός αποδέκτης σε αυτές 
τις απαράδεκτες ενέργειες είναι τα παιδιά μας. Συμπληρώστε σας παρακαλώ να συνιστούν κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας οι αβάσιμες ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ. Τα έξοδα μετακίνησης να μην βαραίνουν μόνο τον γονέα 
που επικοινωνεί με το τέκνο του αλλά και τον άλλο γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 20:04 | dimitra Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 20:46 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΚΥΡΙΑ NΑ ΜΠΕΙ 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:24 | Ορεστης Κλεισιουνης  Απαράδεκτη η τακτική ψευδών κατηγοριών να προστεθεί προς 
όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρακάτω: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 19:14 | ΚΟΚΟΛΗΣ Κωνσταντίνος Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:01 | Αλέξανδρος Ελευθερίου Η εμπειρία της ζωής με οδηγεί στο να ζητήσω να προστεθεί 
στο άρθρο το παρακάτω: οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
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29 Μαρτίου 2021, 19:44 | Χριστίνα Ελευθερίου Να προστεθεί στο άρθρο προστατεύοντας το ίδιο το παιδί από 
τοξικές συμπεριφορές το παρακάτω:οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 19:10 | Γεωργία Παρακαλώ πολύ να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές: δ. η κακή άσκηση και η 
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. στ. η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Επίσης: Να γίνεται άρση απορρήτου στις δικαστικές υποθέσεις 
για επιδίκαση διατροφής έτσι ώστε να υπάρχει με απόλυτη διαφάνεια σαφέστατη και αληθής εικόνα της 
οικονομικής κατάσταση του υπόχρεου διατροφής. (Ακόμη και με εισαγγελική παραγγελία στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι αδύνατη η αντιπροσωπευτική λήψη πληροφοριών σε ελ.επαγγελματίες, εταιρείες λόγω των 
προσωπικών δεδομένων κλπ) Να υπάρχουν ποινές στις περιπτώσεις άρνησης καταβολής διατροφής καθώς και 
στις περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος. Σε περίπτωση μη καταβολής διατροφής, και δεδομένου οτι η μητέρα 
τις περισσότερες φορές βρίσκεται σε πολύ αδύναμη οικονομικά θέση (άνεργη, χαμηλόμισθη κλπ) να καταβάλει 
το κράτος το ποσό διατροφής του υπόχρεου δίνοντας άμεσα λύση στις ανάγκες του τέκνου. (Οι μηνύσεις δεν έχουν 
κανένα αποτέλεσμα). Στη συνέχεια μπορεί το κράτος να παρακρατεί απο τον υπόχρεο το ποσό αυτό της διατροφής 
δια μέσω εφορίας.Άν ένας πατέρα αποκρύπτει το εισόδημά του απο το παιδί του ή δεν καταβάλει το ποσό 
διατροφής που του αναλογεί, ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον 
μέτρα και ποινές για την ΠΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΞΙΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ και δεν 
αναδεικνύουν πατρικό ενδιαφέρον. Αν θέλει η Ελλάδα να ακολουθεί τα Ευρωπαικά πρότυπα ας ξεκινήσει απο τα 
βασικά. Οι νόμοι μας είναι ήδη υπέραρκετοί, βρείτε λύσεις και τρόπους να εφαρμόζονται 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:35 | Χάιδω Ελευθερίου Ως γιαγιά που υπέρ αγαπώ την εγγονή μου και επιθυμώντας να τη 
βλέπω ευτυχισμένη ζητώ να προστεθεί στο άρθρο το εξής:οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:33 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΗ  Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή 
αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο.Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
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δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:55 | ΜΠΑΜΠΑΚΑΣ Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:23 | ΘΕΙΟΣ Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το 
λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
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δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:42 | ΜΠΑΜΠΑΣ Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:15 | ΤΡΕΛΟΘΕΙΑ . Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
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δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:48 | ΞΑΔΕΡΦΑΚΟΣ Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:59 | ΘΕΙΑ Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν  το 
λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης  του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
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δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:37 | ΓΙΑΓΙΑ Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το 
λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:07 | ΞΑΔΕΡΦΟΣ Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η  διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή  
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
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δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:34 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΣ ΞΑΔΕΡΦΟΣ  Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα 
που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. 
η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 19:50 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΗ ΞΑΔΕΡΦΗ Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
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δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:27 | Papadopoulou Anna Θα γεμίσουν τα Δικαστήρια με αιτήσεις αφαίρεσης εν όλων ή εν 
μέρει της γονικής μέριμνας!!!! Αυτή είναι η περισσότερο προβληματική διάταξη του νομοσχεδίου, διότι διευρύνει 
αφόρητα τις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας που οδηγούν σε «αφαίρεσή» της (!!!), με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται… Το ισχυρό οικονομικά μέρος θα ασκεί αλλεπάλληλα ένδικα βοηθήματα κατά του άλλου (με 
οποιαδήποτε αστεία αφορμή), σκοπεύοντας στην εξόντωσή του.Η εκτίμηση της καταλληλόλητας των γονέων για 
την επιμέλεια του ανηλίκου δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά από δικαστές και με βάση μόνο στοιχεία του νόμου, 
χωρις την συνδρομή εξειδικευμένης υπηρεσίας. Οποιαδήποτε απόφαση βασισμένη μόνο σε τυπικά γεγονότα δεν 
οδηγεί στην προστασία του συμφέροντος του τέκνου.Αν περάσουν 5 ή 10 χρόνια για να γίνει αμετάκλητη η 
απόφαση ο γονέας κατά του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία ή έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας θα μπορεί να ασκεί την γονική μέριμνα!!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:13 | Ανδρέας Π. Να γίνουν παρακαλώ οι εξής αλλαγές :δ. η κακή άσκηση και η 
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, στ. η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:09 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΩΔΗΣ  Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αυστηρή στους παραβάτες των 
παραπάνω αδικημάτων. Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού και ο κλονισμός του ψυχικού 
του κόσμου, που υφίστανται από τις παρακάτω παραβάσεις, είναι αδικαιολόγητες και καταστούν τον γονέα που 
τις πράττει, εντελώς ακατάλληλο να ανατρέφει αποκλειστικά τα τέκνα.Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν όλα τα παρακάτω: 1. Η εσκεμμένη μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας.2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης και αποξένωσης των σχέσεων του τέκνου με 
αυτούς.3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την 
επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας.4. Η κακή άσκηση και η αναίτια, συνεχής παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας 
από τον δικαιούχο γονέα.5. Η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο 
τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων.6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα, απο τον άλλο 
γονέα ή από τους μάρτυρες που καλούνται στο δικαστήριο ή υπογράφουν ένορκες βεβαιώσεις. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:56 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ Να οριστεί κοινωνική έρευνα για προστασία του Τέκνου. 
 
29 Μαρτίου 2021, 18:02 | Αθανασίου Ανδρονίκη .Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ‘Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
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συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικης́ εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:30 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα .‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε 
τίποτα και έτσι , δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
φυσικά τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η 
βάση μετά το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα 
υπόλοιπα να είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της 
αποκλειστικής επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε 
η ώρα να πάμε μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία 
σχεδόν σε όλο τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!Σύμφωνα με το Σύνταγμα .‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του 

νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το 

ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , κοινή επιμέλεια τέκνων , 
εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας και ο άλλος 
επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες χρειάζεται δύο 
γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε θέμα και ό ένας 
από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα και έτσι , δεν 
θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά τις ίδιες 
υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η βάση μετά το 
διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να είναι 
εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της αποκλειστικής 
επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε η ώρα να πάμε 
μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο 
τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:15 | Κουρεμπλακος Σταματήστε τα ρουσφέτια εκδίκησης. Σταματήστε τα ρουσφέτια των 
ελίτ που βάζετε στο γραφείο σας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:42 | Μαρία Γ. Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα που προσπαθεί να διαφυλάξει τη 
σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- πατέρα, ο οποίος δικαιούται να 
επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο βαθμό για ενδοοικογενειακή 
βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη διάταξη); Και στην περίπτωση που 
τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε αυτόν τον κακοποιητή πατέρα μέχρι 
να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση; Οι μητέρες- θύματα έμφυλης βίας θα εγκλωβίζονται για μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικούς γάμους ή σχέσεις με τον φόβο της απώλειας της γονικής μέριμνας ή μετά 
το διαζύγιο θα έρχονται σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους. Στην περίπτωση μάλιστα που μια μητέρα 
πάρει το παιδί της σε άλλη πόλη για να το προστατεύσει ή να προστατευτεί η ίδια από την κακοποίηση, ο πατέρας 
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θα μπορεί να κάνει μήνυση για παραβίαση της δικαστικής απόφασης και η μητέρα θα κινδυνεύει με σύλληψη και 
αυτόφωρο μέχρι να επιστρέψει το παιδί στον μόνιμο τόπο κατοικίας. Αντί να καταργηθούν όμως νόμοι και 
πρακτικές που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, την ενδοοικογενειακή βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα 
ψηφισθεί Νόμος που υποτιμά τις γυναίκες, καταργεί την ισότητα στην οικογένεια και υποθάλπει τη βία σε βάρος 
γυναικών και παιδιών από τους κακοποιητές συζύγους/γονείς.  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:47 | Νικόλας Δ. Χρηματικό ΑΜΕΣΟ πρόστιμο σε γονείς που δεν τηρούν τις δικαστικές 
αποφάσεις και κυρίως όταν ασκούν Γονε’ι’κή αποξένωση προς τον άλλον γονέα. Μόνο έτσι καταλαβαίνει ο 
Έλληνας και η Ελληνίδα.Επίσης οι ψευδής κατηγορίες και συκοφαντίες να επιφέρουν εκτός από άμεσο χρηματικό 
πρόστιμο και αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας σε αυτόν που τις κατασκευάζει.  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:34 | Χριστίνα Σερδενέ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε 
να μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή 
τους. Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους 
αγαπάνε και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον 
ρόλο του πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.Άρθρο 14Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο πατερ́ας ή η μητερ́α παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμελ́εια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονεάς ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδιώς: α. 
η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφη ́που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικης́ μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μετ́ρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρεχ́ουν στο πρόσωπο και των δύο γονεών οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τεκ́νου ή ακόμα και την επιμελ́ειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επειγ́ουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τεκ́νου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.».29 Μαρτίου 2021, 17:44 | Δεσποινα 
Αποστολίδουο πρώην άντρας μου, επιμένει πεισματικά σε μια δικαστική απόφαση που του δίνει τα παιδιά 1πσκ 
το μήνα και αρνείται κάθε πρόσκληση για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μας, προκειμένου να συνεχίσει να 
πληρώνει μια υποτυπώδης διατροφή. Ταυτόχρονα με κατηγορεί ότι εγώ είμαι αυτή που του στερώ την 
επικοινωνία με τα παιδιά του. Γενικά έχει αυτήν την τάση να παραμορφώνει την πραγματικότητα, πιάνει την κάθε 
ιστορία από το σημείο που τον εξυπηρετεί, αποκρύπτει πληροφορίες για να υποστηρίξει την ιστορία του. Θα 
πρέπει καθημερινά να φυλάγομαι μην τυχόν και μου κάνει καταγγελία για κακή άσκηση; Πώς θα αποδείξω ότι οι 
ισχυρισμοί του είναι υποκειμενικοί και ψευδείς; Θα υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη; Προστασία; Αυτή η 
διαδικασία προβλέπεται προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά από την κακή άσκηση καθώς ο ένας θα ελέγχει 
τον άλλον αλλά πως να είμαι καλή μάνα, αν χρειάζεται να αναλώνομαι σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και τους 
καυγάδες; Τα δικά μου δικαιώματα; το δικό μου επίπεδο ζωής; Πώς προβλέπεται να τελειώσει η δική μου 
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ταλαιπωρία, η οποία δεν είναι υποθετική, την υφίσταμαι καθημερινά ήδη. Πώς τα παιδιά θα είναι προστατευμένα 
από την περίπτωση της κακής άσκησης μεν αλλά σε ένα περιβάλλον γεμάτο ένταση και αυτό είναι για το συμφέρον 
τους; 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:30 | Θεόδουλη Αθανασοπούλου Άρθρο 14Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός 
εις βάρος του άλλου γονέα να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:44 | Κώστας Σερβετάς  Χώρισα και από τότε άρχισε ο γολγοθάς μου. Να αποδείξω ότι δεν 
είμαι εγκληματίας. 
Χάλασα μία μικρή περιουσία ( που έπρεπε να πάει για την ανατροφή της κόρης μου ) για να βλέπω το παιδί μου 
το ίδιο και η πρώην άλλα τόσα , με την διαφορά όμως , για να μην βλέπω την κόρη μου. Ευτυχώς μένουμε στην 
ίδια πόλη και πάρα πολύ κοντά και με την υπομονή μου και την επιμονή μου (δικαστήρια , χαμένα χρήματα , 
ψεύτικες κατηγορίες που αθωώθηκα , πόνο , θλίψη κλπ) κατάφερα μετά από 8 χρόνια να μπορώ με δικαστική 
απόφαση φυσικά να έχω την κόρη μου πέρα των διακοπών , δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα τον μήνα και άλλες 
8 καθημερινές μέρες από τις 13:00 έως τις 20:00. Στην απόφαση γράφει πέραν των άλλων , ότι πρέπει να την 
πηγαίνω σε ότι εξωσχολικό έχει και να την προετοιμάζω για το σχολείο για την άλλη μέρα. Όλα τα κάνω κατά 
γράμμα και φυσικά όλα αυτά τα 8 χρόνια πληρώνω και την διατροφή κανονικά. Καταλαβαίνετε πως είναι για το 
παιδί μέσα στην νύχτα όταν τελειώνει το διάβασμα ή ότι άλλο κάνει να του λες ντύσου να σε πάω στο άλλο σπίτι 
που είναι στο 1 χιλιόμετρο για να πας αύριο σχολείο. Τις διακοπές και τα Παρασκευοσαββατοκύριακα επιτρέπεται 
να κοιμάται μαζί μου , αλλά τις καθημερινές όχι. Και φυσικά επειδή η πρώην μου δουλεύει από τις 07:30 έως τις 
14:30 , είναι «προτιμότερο» να το πάει η γιαγιά στο σχολείο και όχι ο μπαμπάς…!!! Εγώ φυσικά έχω επειδή 
βρίσκομαι στην διαδικασία σύνταξης έχω όλο τον χρόνο μου να αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μου. Το νέο 
νομοσχέδιο είναι σε καλό δρόμο , όμως θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ κάποιες τροποποιήσεις-πινελιές που 
πρέπει να γίνουν…γατί αν δεν γίνουν , θα έχουμε πάλι πολλά προβλήματα που όλα αυτά είναι σε βάρος των 
παιδιών…!!!Άρθρο 14Συνέπειες κακης́ άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του Αστικου ́
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1532.Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο πατέρας 
ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου 
του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονεάς ή οι πλησιέστεροι 
συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονεών για την άσκηση της 
γονικής μερ́ιμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχεσ́ης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχεσ́εων του τεκ́νου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιουχ́ο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις 
του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονεά, καθώς επίσης να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων 
οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή 
ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τριτ́ο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη 
σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μετ́ρο για την προστασία του, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, 
με δυνατότητα αιτιολογημεν́ης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλεόν ημέρες.». 
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29 Μαρτίου 2021, 17:04 | Κωνσταντίνος Σύριος Στην κακή άσκηση γονικής μέριμνας προσθήκη εδαφίου ζ. οι 
αβάσιμες /ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:10 | ΝΤΙΝΟΣ Κ. Ειμαι πατερας 2 παιδιων. επειδη δεν υπηρχε κατηγορια εναντιων μου, 
επινοηθηκαν κατηγοριες. αυτες ηταν σεξουαλικη κακοποιηση των παιδιων, υποσιτισμος κτλ. αργοτερα εμαθα οτι 
οι κατηγοριες αυτες χρησημοποιουντε γενικοτερα. 
Χαρακτηριστε οι ιδιοι τον ανθρωπο που προβαινει σε τετοια ψεμματα..οπωσδηποτε να προστεθει: Κάθε αβάσιμη-
ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του άλλου γονέα να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:45 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Εγώ αυτή τη στιγμή με δικαστική απόφαση παίρνω την κόρη μου πέρα 
από τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα του μήνα και άλλες οκτώ μέρες καθημερινές από τις μία το μεσημέρι έως 
τις οχτώ το βράδυ. Στην απόφαση γράφει να την διαβάζω και να την ετοιμάζω για την επόμενη μέρα. Επίσης να 
την πηγαίνω σε οποιοδήποτε εξωσχολικό έχει. Όλα αυτά τα κάνω κατά γράμμα και εννοείται πληρώνω την 
διατροφή κανονικότατα κάθε μήνα εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί εννοείται ότι με θέλει πάρα πολύ. Μένω σε 
απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πρώην σύζυγό μου. Το σχολείο βρίσκεται περίπου στη μέση. Η πρώην μου 
δουλεύει από τις 7:30 έως 14:30 και αναγκαστικά το παιδί το πηγαινοφέρνει στο σχολείο η πεθερά μου εκτός από 
τις 8 μέρες που το σχολάω εγώ. Εγώ πλέον έχω πλήρη ελεύθερο χρόνο. Πέστε μου εσείς με τον καινούργιο νόμο , 
πόσο χρόνο “πρέπει” να βρίσκεται στην μαμά της και πόσο σε μένα;; Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση…!!!Ισότητα 
έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά το παιδί μας θέλει και τους δύο και όπως έχουν αποφανθεί και όλες οι 
επστημονικές έρευνες , το καλύτερο για τα παιδιά είναι να μεγαλώνουν εξίσου και ισόχρονα και με τους δύο γονείς 
και εναλλασσόμενη κατοικία.Άρθρο 14Συνέπειες κακης́ άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 1532.Συνεπ́ειες κακής 
άσκησηςΑν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την 
επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό 
καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος 
γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελεάς, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιουχ́ο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις 
περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονεά την άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθεσ́ει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και 
των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματικη ́
φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθεσ́εις του πρώτου εδαφίου και επίκειται 
άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τεκ́νου, ο εισαγγελεάς διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο 
για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός 
ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) 
επιπλέον ημέρες.».  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:20 | χρυσα 7. Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του άλλου γονέα 
να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας.Ολοι εχουμε ακουσει για τις αισχροτητες που ειπωνοντε στα 
δικαστηρια, τα αδιαντροπα αυτα ψεμματα τα οποια εχουνε γινει φυσικοτητα.. λογικο αφου υπαρχει 
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ατιμωρισια..Άρθρο 14 7. Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του άλλου γονέα να θεωρειτε 
κακή άσκηση γονικής μέριμνας.  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:22 | Θοδωρης Αντυπας Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:43 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  Άρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΤο άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:«Αρ́θρο 
1532.Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το 
λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιουχ́ο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Το δικαστήριο, στις 
περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονεά την άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθεσ́ει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να 
διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και 
των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματικη ́
φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο.Σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθεσ́εις του πρώτου εδαφίου και επίκειται 
άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τεκ́νου, ο εισαγγελεάς διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο 
για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός 
ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) 
επιπλέον ημέρες.». 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Είμαι θείος ενός μικρού κοριτσιού, νηπιαγωγός στο επάγγελμα και 
την ανηψιά μου , παρά που μένουμε στα 500 μέτρα την βλέπουμε 3 ώρες κάθε εβδομάδα και κάθε δεύτερο 
Σαββατοκύριακο. Στη δουλειά μου τέτοια παιδιά φαίνονται με γυμνό μάτι ότι έχουν «προβλήματα» , αντίθετα 
περιπτώσεις που τα παιδιά ζουν και με τους δύο τους γονείς , είναι τελείως φυσιολογικά…!!! Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
φτιάχνει φυσιολογικά παιδιά…!!!‘Αρθρο 12.«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου 
Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με 
τον οποίο δεν διαμεν́ει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγουμ́ενη 



4336 
 

οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:45 | ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ  Και σε αυτήν την διάταξη ο 
νόμος προσπαθεί να εξειδικεύσει την αόριστη νομική έννοια της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Πέρα από 
το ερμηνευτικό πρόβλημα που παρουσιάζει η διάταξη και την ευθεία αντίθεση στην οποία έρχεται με την διάταξη 
του άρθρου 1520 ΑΚ, –η οποία απαιτεί για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος επικοινωνίας για 
τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας κ.α. αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ενώ η παρούσα διάταξη 
αρκείται σε απλές αιτιάσεις για την αφαίρεση της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας–, παρουσιάζει και πρόβλημα 
απόδειξης και σχηματισμού δικανικής κρίσης του δικαστηρίου, αναφορικά με την διαπίστωση της διατάραξης της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς και κυρίως αναφορικά με το πώς αυτή η διατάραξη θα 
διαπιστώνεται ότι οφείλεται στον άλλο γονέα. Με την κατάθεση μαρτύρων στην καλύτερη περίπτωση 
επηρεασμένων από την αντιδικία των γονέων και στην χειρότερη καθοδηγούμενων ή με ψυχοκοινωνική έκθεση 
ενός αρμοδίου φορέα; Και αν αποδεικτικά οι μάρτυρες είναι αρκετοί για τον σκοπό αυτόν γιατί δεν προβλέπεται 
στον νόμο αναφορά για την αξιοπιστία τους, ενώ υπάρχει αναφορά για την μη επιρροή του τέκνου από τον έναν 
γονέα κατά την έκφραση της άποψής του; Παρομοίως πώς θα αποδεικνύεται η μη υπαιτιότητα στην μη 
συμμόρφωση με αποφάσεις επικοινωνίας από τον έχοντα την επιμέλεια γονέα, όταν για τον ισχυρισμό ότι 
διαπράττονται ή διαπράχθηκαν τα μνημονευόμενα στο νόμο ποινικά αδικήματα από τον γονέα που ασκεί την 
επικοινωνία θα χρειάζεται αμετάκλητη ποινική απόφαση, και κάθε άλλη παράβαση δικαιώματος επικοινωνίας θα 
θεωρείται εξ αντιδιαστολής υπαίτια και άρα ικανή να οδηγήσει στην αφαίρεση της επιμέλειας ή και της γονικής 
μέριμνας;Από την επισκόπηση των προτεινόμενων άρθρων παρατηρείται μία δυσπιστία στην μέχρι και σήμερα 
κρίση του δικαστή, μία αμφισβήτηση στις καλές προθέσεις του γονέα που ασκεί την επιμέλεια και μία 
υπερβάλλουσα πίστη στην αλήθεια των ισχυρισμών του γονέα που είναι φορέας του δικαιώματος επικοινωνίας. 
Με τον τρόπο αυτόν το νομοσχέδιο παραβιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές, ουσιαστικές και δικονομικές αρχές 
και ιδίως την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου (άρθρο 4 Συντάγματος) ενώ επιρρίπτει υπερβολικά βάρη 
απόδειξης στο ένα μέρος-γονέα που ασκεί την επιμέλεια έναντι του άλλου μέρους -γονέα που ασκεί την 
επικοινωνία, τον οποίο αντιθέτως διευκολύνει με τεκμήρια και παράθεση ειδικών προϋποθέσεων. Δεν είναι 
υπερβολικό να προβλέψουμε ότι υπό το καθεστώς του νέου νομοσχεδίου το ισχυρό οικονομικά μέρος θα ασκεί 
αλλεπάλληλα ένδικα βοηθήματα κατά του άλλου (με οποιαδήποτε αφορμή), σκοπεύοντας στην εξόντωσή 
του.Επιπλέον, στο συγκεκριμένο άρθρο παραλείπεται η έστω στοιχειώδης αναφορά σε σοβαρές περιστάσεις 
κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, όπως είναι η έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, η παραμέληση της φροντίδας 
της υγείας του κ.λπ. ενώ αντίθετα εξειδικεύεται ως επαρκής λόγος της πλήρους αποβολής του ενός γονέα από τη 
ζωή του τέκνου, το να μην καταβληθεί διατροφή για αυτό!Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις μας για το παρόν άρθρο 
ως Κέντρο Διοτίμα επισημαίνουμε ότι η ακατανόητη απαίτηση ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης για 
ενδοοικογενειακή βία, για αδικήματα που θίγουν τη γενετήσια ελευθερία και αδικήματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, εκθέτει τα τέκνα σε προφανή κίνδυνο, καθόσον για μια αμετάκλητη καταδίκη ως γνωστόν 
απαιτούνται περί τα 8 έτη, χρόνος μέσα στον οποίο είναι πιθανόν τα τέκνα να διατρέξουν εκ νέου κίνδυνο 
κακοποίησης από τον γονέα-δράστη αυτών των αδικημάτων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 17:37 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Είμαι χωρισμένη γυναίκα και μεγάλωσα τις δύο κόρες μου έτσι ώστε να 
μην στερηθούν ούτε στο παραμικρό τον πατέρα τους και τώρα είναι και οι δύο δασκάλες και καλά στη ζωή τους. 
Δύο άνθρωποι και να χωρίσουν , παραμένουν για πάντα γονείς και τα παιδιά τους χρειάζονται και τους αγαπάνε 
και τους δύο. Κανένας πατέρας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο της μάνας και καμία μάνα τον ρόλο του 
πατέρα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ότι καλύτερο για τα παιδιά χωρισμένων γονιών.Άρθρο 14Συνεπ́ειες κακής άσκησης 
– Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθισ́ταται 
ως εξής:«Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο πατερ́ας ή η μητερ́α παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή 
αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιεσ́τεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
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οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαιτ́ια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιουχ́ο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονεά να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικης́ μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την 
αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μετ́ρο προς διασφάλιση του 
συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρεχ́ουν στο πρόσωπο και των δύο γονεών οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, 
το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τεκ́νου ή ακόμα και την επιμελ́ειά του ολικά ή 
μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επειγ́ουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τεκ́νου, 
ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.».  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:16 | ΜΑΡΙΑ ‘Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής άσκησης(…)Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:15 | ΝΑΤΑΛΙ ΠΑΠΠΑ Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη από 
τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή περιουσία 
για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολλά 
προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που ζουν όμως 
σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα παιδιά…!!!Αρ́θρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξης́:«Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΑν ο πατέρας ή η μητέρα 
παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου 
ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς 
του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, β. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
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με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιουχ́ο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, 
δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, 
και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς 
διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρεχ́ουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του 
δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθεσ́ει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την 
επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επειγ́ουσες περιπτώσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα 
αιτιολογημεν́ης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενην́τα (90) επιπλεόν ημέρες.».  
 
29 Μαρτίου 2021, 17:08 | Άγγελος Αντονακας Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:26 | Ανδρέας Μιχαλόπουλος Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:27 | Δημήτριος Μιχαλόπουλος  Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
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και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:41 | Ξενοφώντας Ανδρέου Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:31 | Ευαγγελία Φώσκολου  Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 16:13 | Γεωργία Αναστασοπούλου  Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν 
ψευδείς κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα).  
 
29 Μαρτίου 2021, 16:57 | Κρίνα Γαβαλά Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
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29 Μαρτίου 2021, 16:49 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΣ Άρθρο 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν sτο τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας.2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η 
με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς.3. η υπαίτια παράβαση των όρων της 
συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας.4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της 
άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα.5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να 
καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων.6. η 
καταδίκη του γονέα με οριστική δικαστική απόφαση για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας προς το τέκνο ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής .7. οι 
αβάσιμες, ψευδείς και συκοφαντικές κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα* Η προσθήκη της 7ης 
παραμέτρου είναι εξαιρετικής σημασίας διότι, αν υπάρχει επιβαρυντική περίσταση στον γονέα που ψευδώς 
απευθύνει κατηγορίες εις βάρος του έτερου γονέα, αυτόματα, θα περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό οι πιθανότητες 
διάρρηξης της συναισθηματικής σχέσης γονέα – τέκνου.Για παραδειγμα εχω κατηγορηθει κ μηνυθει για βια 
σωματικη ενω ποτε δεν εχω ακουμπησει καν την πρωην συζυγο σε αντιθεση με εκεινη που με εχει χτυπησει ενω 
μαλιστα κρατουσα στην αγκαλια μου κ το 15 μηνων βρεφος μας!τα συμπερασματα αλλα κ τα πορισματα 
δυστυχως…δικας σας! 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:16 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 16:48 | Αλεξανδρα KE YΠOYPΓE ΔEN EINAI ΛOΓIKO KAI KAΘOΛOY ANΘPΩΠINO AYTO TO 
NOMOΣXEΔIO ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΠOY ΔEN EXEI KANENA AIΣΘHMA ΔIKAIOY ΓIA TO KAΘE ΠAIΔI 
ΔIAΣΠAΣMENHΣ OIKOΓENEIAΣ KAI ΓIA KAMMIA EΛΛHNIΔA MANA.ΠΩΣ EINAI ΔYNATON NA ΣYΓKPINETE THN KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ(ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΝΕΙ) ΓIA TΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠOY ΔEN ΘA ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH 
EΠAΦH TOY ΠAIΔIOY ME TON ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΣE KAΘHMEPINH BAΣH ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ KATA ΤΟ 1/3 KAI ΣTON 
ANTIΠOΔA NA EINAI ΔIKAIΩMA KAI YΠOXPEΩΣH TOY KAKOΠOIHTIKOY ΓΟΝΕΑ NA EXEI ΤΟ 1/3 THΣ EΠIKOINΩNIAΣ 
MEXPI AMETAKΛHTOY AΠOΦAΣEΩΣ ΠOINIKOY ΔIKAΣTHPIOY.ANTI NA YΠAPXEI AYΣTHPO ΠEPIOPIΣTIKO ΠΛAIΣIO 
ΣTIΣ EΠIKOINΩNIEΣ TOY KAKOΠOIHTH ΓONEA KAI NA BΛEΠEI TO ΠAIΔI TOY ME ΠΑΡΟΥΣΊΑ TOY AΛΛOY ΓONEA Ή 
AKOMH KAΛYTEPA ΠAPOYΣIA KOINΩNIKOY ΛEITOYPΓOY.ΣTA EΓKΛHMATA ENΔOIKOΓENEIAKHΣ BIAΣ NA 
ΛAMΒANONTAI YΠOΨH OΛEΣ OI MOPΦEΣ BIAΣ,ΛEKTIKHΣ ,ΨYXIKHΣ ΠOY ΔHMIOYPΓEI MEΛANIEΣ ΣTHN ΨYXH ENOΣ 
ΠAIΔIOY ΠOY ΔEN EINAI AMEΣA OPATEΣ 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:11 | Αννα KE YΠOYPΓE ΔEN EINAI ΛOΓIKO KAI KAΘOΛOY ANΘPΩΠINO AYTO TO NOMOΣXEΔIO 
ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΠOY ΔEN EXEI KANENA AIΣΘHMA ΔIKAIOY ΓIA TO KAΘE ΠAIΔI ΔIAΣΠAΣMENHΣ 
OIKOΓENEIAΣ KAI ΓIA KAMMIA EΛΛHNIΔA MANA.ΠΩΣ EINAI ΔYNATON NA ΣYΓKPINETE THN KAKH AΣKHΣH ΓONIKHΣ 
MEPIMNAΣ(ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΝΕΙ) ΓIA TΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠOY ΔEN ΘA ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY ΠAIΔIOY 
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ME TON ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΣE KAΘHMEPINH BAΣH ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ KATA ΤΟ 1/3 KAI ΣTON ANTIΠOΔA NA EINAI ΔIKAIΩMA 
KAI YΠOXPEΩΣH TOY KAKOΠOIHTIKOY ΓΟΝΕΑ NA EXEI ΤΟ 1/3 THΣ EΠIKOINΩNIAΣ MEXPI AMETAKΛHTOY 
AΠOΦAΣEΩΣ ΠOINIKOY ΔIKAΣTHPIOY.ANTI NA YΠAPXEI AYΣTHPO ΠEPIOPIΣTIKO ΠΛAIΣIO ΣTIΣ EΠIKOINΩNIEΣ TOY 
KAKOΠOIHTH ΓONEA KAI NA BΛEΠEI TO ΠAIΔI TOY ME ΠΑΡΟΥΣΊΑ TOY AΛΛOY ΓONEA Ή AKOMH KAΛYTEPA 
ΠAPOYΣIA KOINΩNIKOY ΛEITOYPΓOY.ΣTA EΓKΛHMATA ENΔOIKOΓENEIAKHΣ BIAΣ NA ΛAMΒANONTAI YΠOΨH OΛEΣ 
OI MOPΦEΣ BIAΣ,ΛEKTIKHΣ ,ΨYXIKHΣ ΠOY ΔHMIOYPΓEI MEΛANIEΣ ΣTHN ΨYXH ENOΣ ΠAIΔIOY ΠOY ΔEN EINAI 
AMEΣA OPATEΣ 
 
29 Μαρτίου 2021, 16:53 | Κωστας KE YΠOYPΓE ΔEN EINAI ΛOΓIKO KAI KAΘOΛOY ANΘPΩΠINO AYTO TO 
NOMOΣXEΔIO ΠOY ΘEΛETE NA ΨHΦIΣETE ΠOY ΔEN EXEI KANENA AIΣΘHMA ΔIKAIOY ΓIA TO KAΘE ΠAIΔI 
ΔIAΣΠAΣMENHΣ OIKOΓENEIAΣ KAI ΓIA KAMMIA EΛΛHNIΔA MANA.ΠΩΣ EINAI ΔYNATON NA ΣYΓKPINETE THN KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ(ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΝΕΙ) ΓIA TΟΝ ΓΟΝΕΑ ΠOY ΔEN ΘA ΠPOΩΘEI THN KAΘHMEPINH 
EΠAΦH TOY ΠAIΔIOY ME TON ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΣE KAΘHMEPINH BAΣH ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ KATA ΤΟ 1/3 KAI ΣTON 
ANTIΠOΔA NA EINAI ΔIKAIΩMA KAI YΠOXPEΩΣH TOY KAKOΠOIHTIKOY ΓΟΝΕΑ NA EXEI ΤΟ 1/3 THΣ EΠIKOINΩNIAΣ 
MEXPI AMETAKΛHTOY AΠOΦAΣEΩΣ ΠOINIKOY ΔIKAΣTHPIOY.ANTI NA YΠAPXEI AYΣTHPO ΠEPIOPIΣTIKO ΠΛAIΣIO 
ΣTIΣ EΠIKOINΩNIEΣ TOY KAKOΠOIHTH ΓONEA KAI NA BΛEΠEI TO ΠAIΔI TOY ME ΠΑΡΟΥΣΊΑ TOY AΛΛOY ΓONEA Ή 
AKOMH KAΛYTEPA ΠAPOYΣIA KOINΩNIKOY ΛEITOYPΓOY.ΣTA EΓKΛHMATA ENΔOIKOΓENEIAKHΣ BIAΣ NA 
ΛAMΒANONTAI YΠOΨH OΛEΣ OI MOPΦEΣ BIAΣ,ΛEKTIKHΣ ,ΨYXIKHΣ ΠOY ΔHMIOYPΓEI MEΛANIEΣ ΣTHN ΨYXH ENOΣ 
ΠAIΔIOY ΠOY ΔEN EINAI AMEΣA OPATEΣ 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:36 | Σοφια Αναστασοπουλου Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν 
ψευδείς κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:42 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονεών για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:10 | αθανασιος κροκιδης Άρθρο 14.7. Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις 
βάρος του άλλου γονέα να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:36 | Στέλιος .7. Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του άλλου γονέα 
να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας.  
 
29 Μαρτίου 2021, 15:55 | Κωνσταντίνα Άρθρο 14Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του 
άλλου γονέα να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας.Πολλές ψευδείς κατηγορίες εναντίον των πατεράδων. 
 
29 Μαρτίου 2021, 15:00 | Κωνσταντίνα Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
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για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 15:08 | Πολύ Τραγική η κατάσταση των σχολιαζοντων που τάσσονται υπέρ του προτεινομενου 
νομοσχεδίου. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ζητάνε την τιμωρία γονέα που υποθέτουν ότι καταφεύγει σε 
ψευδή κατηγορία εναντίον τους για να προστατέψει πιθανόν τα παιδιά του ή και για άλλους ποικίλους λόγους. Το 
αίτημα να αφαιρείται άμεσα η επιμέλεια από το γονέα για τον οποίο υπάρχουν ακόμα και υποψίες για 
κακοποίηση παραμεληση δεν τους απασχολεί καθόλου. Αυτούς λοιπόν υποστηρίζει το νομοσχεδιο, τους 
επίδοξους κακοποιητες παιδιών και γυναικών. Μόνο ντροπή για αυτό το νομοσχέδιο. Άμεση απόσυρση τώρα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:27 | Τζαντζαρούδη Αναστασία Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν 
ψευδείς κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν. Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:10 | Ευστράτιος Αγγελακακης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 14:35 | ΣΠΥΡΟΣ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν κ οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 14:29 | Γιάννης Αγαπηδάκης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:13 | Kostas Ntobas το κακο που κανουν δικηγοροι και γονεις με τα ψεμματα στα δικογραφα 
ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:11 | ΝΤΙΝΟΣ Κ. Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:04 | χρυσα Άρθρο 14 Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 
στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την 
συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:46 | Δημητρης Ζ. Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:22 | Μαυριδου Αναστασία Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:30 | Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου. Άρθρο 14Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και 
ισχυρισμός εις βάρος του άλλου γονέα να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας  
 
29 Μαρτίου 2021, 14:03 | Christos ‘Αρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής άσκησης(…)Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας οφείλει να θεωρείται:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχεσ́ης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονεών,6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 14:34 | Κικη Αμουτζογλου Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. Η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
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συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:19 | Ρουλα Τσιρογιαννη Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 14:47 | Βασίλης Πλιτσικας . Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:37 | Βασίλης Παπας Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας.  
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29 Μαρτίου 2021, 13:36 | Νικολαΐδου Δήμητρα Εκτεθημένες κ μόνες μας κάνετε να νιώθουμε με αυτό το 
νομοσχέδιο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:49 | Μαρια Ψαρα Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλημ́ατα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέαΝΑΙ στην ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.ΟΧΙ στους ΕΓΩΙΣΜΟΥΣ.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:47 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια.Πέραν 

των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας.Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν ατυχήσουν 
και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον άλλον. Τα 
παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ!‘Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης(…)Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:59 | Βασίλης Κοτζιας  Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
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χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:29 | Βασίλης ΚΟΖΟΝΑΚΗΣ Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο 
τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 13:49 | Βασίλης ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ .Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα 
που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:06 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Έχω μία μικρή ξαδέρφη που μένει στην ίδια γειτονιά με μένα και 
την βλέπω μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο που έρχεται στον θείο μου και κάθε Τετάρτη για 3 ώρες. Η μητέρα 
της δεν την αφήνει ούτε κάτω στην γειτονιά στον δρόμο να παίζει για να μην την βλέπουμε. Αυτό δεν είναι δίκαιο. 
Τα παιδιά χρειάζονται όλη τους την οικογένεια και από την πλευρά της μαμάς και από την πλευρά του μπαμπά. Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι η καλύτερη λύση…!!!‘Αρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης.Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
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άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:37 | Βασίλης ΓΚΟΥΜΑΣ .Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας . 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:38 | Βαλλια Γεωργάκη .Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 13:16 | Αλέξανδρος Ρουβάς. ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθισ́ταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνεπ́ειες κακής άσκησης (…) 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
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μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:08 | Εμμανουέλα Αλεξάκη Άρθρο 14Τιμωρείστε όσους γονείς λένε ψέματα για τον άλλο 
γονέα. Τραυματίζονται ανεπανόρθωτα αθώες παιδικές ψυχές. Προσθέστε ότι οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:33 | Βαγγελης ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ .Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:57 | Βαγγέλης Τζιαβολιας .Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 13:09 | Βαγγέλης Βαμβουνακης .Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα 
που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
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συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και 
ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της 
γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:27 | Σοφία Αϊβαζίδου Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. Η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 13:05 | Χρήστος Κυριακός  Αρθρο 14 Συνεπ́ειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακη ́
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:21 | ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα 
που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
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εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:59 | ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ Άμεση αφαίρεση επιμέλειας από γονείς που με το έτσι 
θέλω απομάκρυναν τα παιδιά σε μεγάλες αποστάσεις από τον άλλο γονιό (αποξενώνοντάς τα από τον άλλο γονιό 
και τους εξ αυτών παππούδες). Ο χρόνος επικοινωνίας των αποξενωτών γονιών να μην υπερβαίνει σε καμία 
περίπτωση το 1/3, πλην της περίπτωσης που ο αποξενωτής γονιός αποφασίζει να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης 
και νόμιμης κατοικίας των παιδιών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:04 | Φωτεινή Αγγελοπούλου Άρθρο 14Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν 
ψευδείς κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:19 | Μάρθα Αγγελιδη Άρθρο 14Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα με 
σκοπό να αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν 
σε αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα). 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:50 | Μαρία ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ .Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:29 | Βαγγέλης Κυριακός Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
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29 Μαρτίου 2021, 12:46 | Αριστοτέλης Δασκαλακης Άρθρο 14.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα 
που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:54 | Μάρθα Αγγελιδη Άρθρο 14Τιμωρείστε όσους γονείς λένε ψέματα για τον άλλο γονέα. 
Τραυματίζονται ανεπανόρθωτα αθώες παιδικές ψυχές. Προσθέστε ότι οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:38 | Καλλιοπη Αγγελακακη Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. Η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.29 Μαρτίου 2021, 12:14 | Ελένη 
ΚυνηγούΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τεκ́νου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνιά του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακη ́
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλημ́ατα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδεις́ κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:45 | ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΗ ΤΣΙΑΒΟΣ Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
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προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:49 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:07 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 12:47 | Δήμητρα Αγγελακακη Είναι απαράδεκτη η πάγια τακτική ψευδών κατηγοριών να 
προστεθεί προς όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρακάτω: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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29 Μαρτίου 2021, 12:02 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ .Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 11:06 | Αντώνης Στυλιανακης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:53 | Αντώνης ΠΕΤΡΑΚΗΣ Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
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29 Μαρτίου 2021, 11:59 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ  Είναι βασικό να μην αφαιρείται η άσκηση της επιμέλεια με 
το σύνηθες φαινόμενο της ψευδούς κατηγορίας εναντίον του ενός γονέα ενάντια στον γονέα που δεν ασκεί την 
επιμέλεια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:30 | ΑΝΝΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗ .Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 11:49 | Δ.ΤΖΟΥΛΗΣ Πόσο τυχαίο είναι ότι σε όλα τα μη συναινετικά διαζύγια ο σύζυγος 
κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, η οπαία δεν αποδεικνύεται στην συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων. Αυτό προσθέστε το στην κακή άσκηση επιμέλεια. 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:35 | Ανδρέας Μαρκακης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:10 | Ανδρέας Αλεξανδρακης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 11:47 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης .Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα2 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΚΟΣ  Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονεών για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
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29 Μαρτίου 2021, 11:41 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΙΝΤΙΝΤΟΓΛΟΥ. ‘Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης(…)Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:40 | Αλέξανδρος Χριστοπουλος Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:34 | Αλέξανδρος Χατζηπαναγιωτης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που 
τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας 
από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:32 | Αλέξανδρος Κτιστακης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
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του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:47 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝ Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:55 | Νικος Μπριλλακης Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 11:09 | Ελένη Ιατρίδου Ως μητέρα θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2021Τα παιδιά να ανατρέφονται 
αποκλειστικά από τον ένα γονέα.Έως σήμερα ο πατέρας αντιμετώπιζεται ως επισκέπτης στη ζωη του παιδιου 
του.Έχω ένα γιο και δεν θα ήθελα κάποια στιγμή ως γιαγιά να μην έχω καμία επαφή από τα εγγόνια μου και να 
ζουν αποξενωμενα.Ισότητα και στα δύο φύλα και μεταξύ των γονέων.Ισο χρόνο και για τους δύο γονείς.Κοινή 
επιμέλεια,Εναλλασσόμενη κατοικια,Αυστηρές ποινές για την αποξένωση. Βγάλτε ένα νομό χωρίς ασάφειες για το 
καλό των παιδιών και για τις επόμενες γενιές. 
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29 Μαρτίου 2021, 10:45 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Είμαι μητέρα δύο υπέροχων αγοριών. Με το σύζυγό μου 
έχουμε χωρίσει εδώ και ενάμιση χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καθόλου υπέρ της συνεπιμέλειας στην 
αρχή. Όμως μετά από ένα διάστημα κατάλαβα ότι είναι το καλύτερο. Και δεν μιλάω για εμάς. Αλλά για τα παιδιά. 
Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ηρεμία στην ψυχούλα τους. Ξέρουν ότι θα έχουν επαφή και με τους δύο 
γονείς.Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τους λόγους που χωρίζει ένα ζευγάρι.αυτό που μπορούν όμως να 
καταλάβουν είναι ότι δεν χάνουν κανέναν από τους δύο.φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για 
τους κακοποιητικος γονείς. Όμως αν και οι δύο είναι ικανοί,τότε δεν θεωρώ καθόλου σωστό να υπερτερεί ο ένας 
έναντι του άλλου. Με λίγη μόνο προσπάθεια εμείς τα έχουμε καταφέρει. Φτιάξτε σωστά το νομοσχέδιο για να τα 
καταφέρουν και οι υπόλοιποι.Αναλογιστείτε μόνο αν ήσασταν εσείς στη θέση του γονέα (είτε του πατέρα είτε της 
μητέρας) που δεν θα έχει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του παιδιού του,πόσο δύσκολα θα νιώθατε.Πιστεύω σε εσάς 
και στις καλές προθέσεις σας όμως δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτά που θεωρείται σωστά θα έρθουν ως 
νομος.για αυτό σας λέω βάλτε πλάτη για ένα καλύτερο κόσμο μία καλύτερη Ελλάδα και παιδιά γεμάτα υγεία και 
χαρά. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:41 | Ακης Μαυρακης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο 
γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το 
δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά 
συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:38 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Έχω να προτείνω την εξής προσθήκη . Συνέπειες κακής 
άσκησης.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής 
άσκησης…7. Οι ψευδείς και αναπόδεικτες καταγγελίες εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:01 | MARIA  Τι γινεται οταν ο γονιοσ που ασκεί γονικη μεριμνα κανει ψευδεισ μηνυσεισ , 
ψευδεισ καταγγελιεσ , δικογραφίες μονο με ψεματα κ συκοφαντιεσ για τον αλλο γονιο?οταν ολα αποδεικνυονται 
ψευτικα με αποδειξεις? οταν εχει μονο δικαιωματα κ οχι υποχρεωσεισ!ασ γινει υποχρεωση αρχικα η επικοινωνια 
να περνανε κ οι δυο γονεισ ψυχολογο κ οι ανιοντεσ που ζητανε δικαιωματα πανω στο παιδι γιατι οπως αναφερουν 
τουσ ανηκει!!!τι γινεται οταν ολοι ζητανε αλλα κανενασ δεν προσφερει τιποτα?τι γινεται οταν το παιδι δεν 
γνωριζει τον πατερα του γιατι απουσιαζει για μεγαλα χρονικα διαστηματα κ κατηγορει την μητερα ωσ 
αποξενωτρια??? 
τι γινεται οταν καθε 6 μηνες σου ερχονται δικογραφα απο το γονιο(ο οποιοσ απουσιαζει!!) κ τουσ ανιοντεσ που 
θελουν να ασκησουν το δικαιωμα επικοινωνιασ τουσ με το παιδι καθε φορα αλλεσ ωρεσ κ μερεσ ενω δεν εχουν 
τηρησει ποτε τα συμφωνηθεντα και κατηγορουν γαι ολα την μητερα?!???οταν απαντηθουν ολα αυτα τοτε θα 
συμφωνησω κ εγω για συνεπιμελεια!!! 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:48 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣ Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
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εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει καιή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:44 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΛΑ Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:38 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:41 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Οι συνέπειες της κακής άσκησης είναι ποιές ακριβώς? Τα 100 ευρω 
πρόστιμο και ενας μηνας κράτηση οι οποίες δεν ειναι προσωρινά εκτελεστές αλλά πρέπει να υποβληθεί νέα 
εγκληση να εκδικαστεί μετα απο 5 χρόνια και μέχρι τότε η Κα να απειλεί τα παιδιά αν δεν αποξενωθούν απο τον 
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πατέρα τους θεωρείται θα φοβίσει τις Κες?Η απόδειξη παρεμπόδισης επικοινωνίας να συνεπάγεται τις ίδιες 
ποινές με την ενδοοικογενειακή βία γιατί η γονεική αποξένωση ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ ΒΊΑ.Οποιος εκ των 
γονέων δεν σέβεται τόν ρόλο του και τα ίδια του τα παιδιά να τιμωρείται παραδειγματικά. Το αυτό να ισχύει και 
για άντρες και για γυναίκες.Το νομοσχέδιο αυτό δεν θα εξαλείψει την γονεική αποξένωση και σε 6 μήνες θα 
ξανάερθουμε να καλύψουμε τα κενά του.Δεν θα τελειώσει εδώ!Οι αναρθρες κραυγές αποξενωτών που για χάρη 
των σκοτεινών συμφερόντων τους επικαλούνται ως συγχρονο ενα νομοθέτημα 50ετιας και νομοθετούν υπο την 
σημερινή διοίκηση δεν θα μείνει αναπάντητο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:48 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ   Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:37 | Γιάννης Φαής  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:08 | Χριστοδουλακης Μιχάλης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
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εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:11 | George Leris . οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:04 | Σταύρος Ζεμπίλης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής,δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:40 | Lefteris M. Ο αδελφός μου σε αντίθεση της δικαστικής απόφασης ασκεί ουσιαστικά 
συνεπιμέλεια. Γιατί ο νόμος να μην τον κατοχυρώνει? Έχω να προτείνω τις εξής προσθήκες στο νομοσχέδιο.   
‘Αρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης .Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα να αντικατασταθεί ως εξής: «’Αρθρο 
1532 Συνέπειες κακής άσκησης.7. Οι ψευδείς και αναπόδεικτες καταγγελίες εις βάρος του άλλου γονέα  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:38 | Γ.Δ. Οι ψευδείς κατηγορίες εις βάρος του άλλου γονέα, πώς μπορούν να 
στοιχειοθετηθούν; Αναρωτιέμαι…. Ποιος θα τις τεκμηριώσει άραγε; Έχοντας ήδη πολυετή εμπειρία σε δικαστικές 
αίθουσες, δυστυχώς το δίκαιο και η ουσία χάνεται, καθώς άτολμοι δικαστές ακολουθούν αποφάσεις – καρμπόν. 
Δεν μπόρεσα ποτέ να αποδείξω την ενδοοικογενειακή βία ούτε τις ψευδείς κατηγορίες του πατέρα του παιδιού 
μου εις βάρος μου- πόσο μάλλον την ελλιπή φροντίδα προς το παιδί… Δεν είναι μόνο η κοινωνία, με τις βαθιές 
πατριαρχικές της ρίζες,ανώριμη, αλλά και το νομικό μας σύστημα. Τα δικαιώματα του παιδιού δεν διασφαλίζονται 
με σολομώντειες λύσεις, που δε λαμβάνουν υπόψη την αναπτυξιακή ψυχολογία. Τέλος, δεν μπορώ να φανταστώ 
πόση ελευθερία δίνει αυτός ο νόμος σε κακοποιητές – γονείς. Μέχρι την τελική καταδίκη, ποιου; Μάλλον του 
παιδιού. 
 
29 Μαρτίου 2021, 10:04 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΙΝΤΙΝΤΟΓΛΟΥ Συνέπειες κακής άσκησης Στους λόγους που συνιστούν κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας προτείνεται να συμπληρωθεί και ο εξής: Oι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.Είναι πολλές οι περιπτώσεις γονέων που στο δικαστηρίο κατηγορούν τον 
άλλον γονέα με αβάσιμους ισχυρισμούς και με τρόπο επαίσχυντο ,χωρίς τύψεις και δεύτερες σκέψεις μόνο και 
μόνο για να στερήσουν το τέκνο. Αυτό πρέπει να αποφευγεται καθώς και να διώκεται όταν αποδειχθεί η αλήθεια 
καθώς είναι ανήθικο και μπορεί να στερήσει απο τον γονέα αυτό που αγαπά περισσότερο στη ζωή του, το παιδί 
του.  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:43 | Μαθιουδάκης Παντελής Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
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οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:53 | Mιχαλης Παγκαλακης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 10:41 | Μανώλης Χατζηδακης  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.ζ. η 
χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:25 | Άννα Γεωργίου Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
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οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο 
γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το 
δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά 
συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 09:28 | Δασκουλίδης Γιάννης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  ζ. 
η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 09:40 | ΤΖΕΝΗ ΦΑΊΣ  Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο 
γονέα,ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το 
δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά 
συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
29 Μαρτίου 2021, 09:26 | Ηλίας Σορολής 7. οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του 
άλλου γονέα. 
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29 Μαρτίου 2021, 09:01 | Αικατερίνη Σορολή  Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Να 
προστεθεί: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 09:58 | Φανή Γιωτάκη Γαλλία : Βία κατά των γυναικών – ΣυνεπιμέλειαΜετά από είκοσι χρόνια 
εφαρμογής της Coparentalité (υποχρεωτικής συνεπιμέλειας), στη Γαλλία, τον Ιανουάριο του 2020, επιτροπή 
γυναικείων οργανώσεων κατέθεσαν στην Βουλή έκθεση με θέμα τη βία κατά των γυναικών, επισημαίνοντας 
μεταξύ άλλων τα εξής :1. Η υποχρεωτική συνεπιμέλεια είναι συχνά για τον πρώην σύντροφο το μέσο άσκησης 
εξουσίας και συνιστά νέα μορφή άσκησης βίας στο θύμα του.2. Το δικαίωμα επίσκεψης και φιλοξενίας των 
πατεράδων, συχνά αποτελεί για τις γυναίκες και τα παιδιά μεγάλο ρίσκο.3. Η εναλλασσόμενη άσκηση της 
γονεϊκότητας, θέτει τις γυναίκες θύματα βίας σε συστηματική επαφή με τον κακοποιητή τους και κάποιες φορές 
τις εκθέτει σε αυτόν χωρίς καμία απολύτως ασφάλεια.4. Μια μελέτη του 2009 από το Παρατηρητήριο Βίας του 
περιφερειακού συμβουλίου του διαμερίσματος Seine-Saint-Denis που αφορούσε 24 γυναικοκτονίες που έγιναν τη 
περίοδο 2005 έως 2008, έδειξε ότι «οι μισές γυναικοκτονίες έγιναν μπροστά σε μικρά παιδιά και με αφορμή τη 
τακτική επίσκεψη και φιλοξενία του πατέρα».Στις 30 Ιουλίου 2020 η Γαλλική Βουλή ψηφίζει το Ν. 2020-936 με 
σκοπό την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.Οι αιτιάσεις περί του σκοπού βελτίωσης του 
υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου αποτυπώθηκαν με την εξής φράση «Στη Γαλλία, κάθε χρόνο συμβαίνουν 120-
150 γυναικοκτονίες. Στη Γαλλία περισσότερες από 220.000 γυναίκες είναι θύματα βίας και 170.000 παιδιά είναι 
παρόντα σε αυτή τη βία».Οι διατάξεις εκείνες που αφορούν την γονική μέριμνα στην περίπτωση της συζυγικής 
βίας είναι οι ακόλουθες :I – Η ρύθμιση για το κατά προτεραιότητα δικαίωμα του θύματος να μείνει στη συζυγική 
κατοικίαΟ δικαστής του οικογενειακού δικαστηρίου όταν αποφασίζει για τη χωριστή κατοικία των συζύγων, 
πρέπει να αποδώσει το δικαίωμα διαμονής στη συζυγική στέγη στον σύζυγο που δεν είναι ο δράστης της άσκησης 
βίας, ακόμη κι αν έχει φιλοξενηθεί προσωρινά σε άλλη κατοικία, όπως σε καταφύγιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
ανάληψη ευθύνης για τα έξοδα που σχετίζονται με αυτό το κατάλυμα μπορεί να επιβαρύνουν τον βίαιο σύζυγο.Τα 
ίδια ισχύουν για συντρόφους που συγκατοικούσαν με σύμφωνο συμβίωσης ή χωρίς σύμφωνο.Με αυτή την 
ρύθμιση η κατοικία δίνεται εκ του νόμου στο θύμα, δίχως να πρέπει να τη ζητήσει, εκτός από ιδιαίτερες 
περιπτώσεις στις οποίες πρέπει ο δικαστής να δικαιολογήσει διεξοδικά με βάση τα πραγματικά στοιχεία που 
προκύπτουν από τη διαδικασία και τη νόμιμη βάση τους. Επίσης, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για εγκατάλειψη 
συζυγικής στέγης, και παύει να είναι αποτρεπτικός λόγος ως προς την απόφαση καταγγελίας της βίας.II – Αναστολή 
του δικαιώματος επικοινωνίας και διαμονήςΕκ του νόμου αναστέλλεται προσωρινά η άσκηση της γονικής 
μέριμνας και το δικαίωμα επικοινωνίας και στέγασης του τέκνου σε περίπτωση εγκλήματος από γονέα που 
διαπράχθηκε κατά του προσώπου του άλλου γονέα από την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι και την έκδοση 
καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να χρειάζεται ειδική μνεία του ανακριτή ή του δικαστή για την αναστολή.III – 
Επιτηρούμενη απαγόρευση προσέγγισης του θύματοςΈτσι, εφόσον έχει εκδοθεί απαγόρευση, ο δικαστής του 
οικογενειακού δικαστηρίου μπορεί να διατάξει την απαγόρευση προσέγγισης της ενάγουσας σε απόσταση 
μικρότερη από μια καθορισμένη απόσταση και, ως εκ τούτου, να διατάξει, αφού λάβει τη συναίνεση και των δύο 
μερών, το να φορέσουν ο καθένας μία κινητή ηλεκτρονική συσκευή που θα μπορεί να ενημερώνει ότι ο 
εναγόμενος βρίσκεται σε μια ορισμένη απόσταση από την ενάγουσα, μικρότερη από αυτή που καθορίζεται από 
την εντολή. Σε περίπτωση άρνησης του εναγομένου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί αυτό το μέτρο, ο 
δικαστής οικογενειακών υποθέσεων ειδοποιεί αμέσως τον εισαγγελέα.IV – Αναστολή δικαιωμάτων επικοινωνίας 
και στέγασης του τέκνου στο πλαίσιο ανάκρισηςΟ ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο αποφασίζουν, με 
αιτιολογημένη απόφαση, σχετικά με την αναστολή του δικαιώματος που έχει το υπό εξέταση άτομο ως προς την 
επικοινωνία και διαμονή με το ανήλικο παιδί του. Πράγματι, η άσκηση των δικαιωμάτων επίσκεψης και διαμονής 
δεν πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για τον παραβάτη γονέα να ασκήσει περαιτέρω βία στο γονέα -θύμα.Η Ελλάδα 
νομοθετεί τη συνεπιμελεια χωρίς καμία πρόνοια για τη προστασία των παιδιών και των γυναικών. 
 
29 Μαρτίου 2021, 07:27 | Σούλα Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης 
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
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παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 07:16 | Ναταλία Ζαχαριά Είμαι δασκάλα στο επάγγελμα και έχω και μία πιο μικρή ξαδέρφη 
από τον θείο μου.Η μητέρα της δεν την αφήνει ούτε τηλέφωνο να μας πάρει.Ο θείος έχει χαλάσει μία μικρή 
περιουσία για να την βλέπει ελάχιστα και μόνο τότε την βλέπω και εγώ. Στη δουλειά μου αυτά τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σε τεράστια αντίθεση με παιδιά χωρισμένων γονιών που 
ζουν όμως σχεδόν το μισό χρόνο και με τους δύο του γονείς.Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι το καλύτερο για τα 
παιδιά…!!!‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης(…)Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε 
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνιάς, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης 
του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλημ́ατα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 07:47 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ. Είμαι γιαγιά και έχω να δω το εγγόνι μου πάνω από 3 χρόνια.Πέραν 

των άλλων μόνο αυτό θα σας πω. Επειδή ο άντρας μου είναι ιερέας η πρώην νύφη μας για το έτσι θέλω , ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ακόμη την εγγονούλα μας.Κύριε υπουργέ θέλω να υπάρχει ισότητα στα ζευγάρια και αν ατυχήσουν 
και χωρίσουν και μετά τον γάμο , ώστε να μην μπορεί ο ένας να χρησιμοποιεί το παιδί ενάντια στον άλλον. Τα 
παιδάκια χρειάζονται και τους δύο γονείς τους.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…!!!‘Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης(…)Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονεών για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 06:51 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα.‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 
Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες χρειάζεται 
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δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε θέμα και ό 
ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως , τότε θα έχει το πάνω χέρι και δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα και έτσι 
, δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά τις ίδιες 
υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η βάση μετά το 
διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να είναι 
εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύοντai!!!Το μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας 
έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…‘Ηρθε η ώρα να πάμε μπροστά και 
να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο τον δυτικό 
κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΚΑΙ 
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!‘Αρθρο 14Συνεπ́ειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης(…)Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 04:48 | Π. Καρδαράς Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα με σκοπό να 
αποξενώσουν τα παιδιά. Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του άλλου γονέα να είναι 
επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας, προσθέστε λοιπόν 7η περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 04:39 | Γιώτα Καράκου Κάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του άλλου 
γονέα να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας. Τελικός αποδέκτης σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες 
είναι τα παιδιά μας. 
 
29 Μαρτίου 2021, 04:45 | Μαρία Καλ. Η πάγια τακτική ψευδών κατηγοριών είναι απαράδεκτη, Ως εκ τούτου να 
προστεθεί προς όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρακάτω: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα   
 
29 Μαρτίου 2021, 04:25 | Σταματης Κακλεας Τραυματίζονται ανεπανόρθωτα αθώες παιδικές ψυχές 
ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ. Τιμωρείστε όσους γονείς λένε ψέματα. Προσθέστε 7η κατηγορία ότι οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:51 | Φιλιώ Επιτέλους θέστε όρια και φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς 
κατηγορίες. Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την 
αφαιρούν.Συμπληρώστε 7 περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα) 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:43 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
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γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:49 | Αθανασιάδου Οταν πια θα εχει γινει το κακο, αλλα δεν πειραζει επειδη θα εχει 
συνέπεια?? Προτείνω η καθε περιπτωση να εξετάζετε ξεχωριστα πριν παραχωρηθεί η συνεπειμελεια.Υπαρχουν 
αποδεδειγμενες περιπτωσεις που δεν επιτρέπεται τα παιδια να κατσουν ουτε ενα λεπτο με εναν γονεα επικυνδινο, 
και υπαρχουν και πολλοι λογοι που καποιος γονεας ειναι επικυνδινος. Με αποδειξεις οποτε να αποφασιζεται και 
η συνέχεια για το καλο του παιδιου.  
 
29 Μαρτίου 2021, 03:02 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 03:08 | Λογοθέτη Μαριάνθη . Πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο ; Ποιοί γράφουν τέτοιους νόμους; Για 
την υποχρεωτική συνεπιμέλεια υπάρχει η εξής πρόβλεψη: «Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι 
δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει 
καταδικαστεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». To «AMETAΚΛΗΤΑ» ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ χρειάζεται για 
να γίνει ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ; Στο ενδιάμεσο τι θα συμβαίνει; 
 
29 Μαρτίου 2021, 03:41 | ΟΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. Η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:46 | ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΊ ΤΟ 
50-50 ΚΑΠΟΙΩΝ.ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ. ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ 
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ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΡΩΤΗΣΕ 
ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΘ=ΥΝ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ. ΔΕΝ ΤΑ ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.Η 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΗΜΕΛΕΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΕ ΝΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΡΩΘΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΑΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΗΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΑΦΟΤΟΥ ΧΩΡΙΣΟΥΝ- ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΚΡΙΜΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ 
ΥΠΟΨΗ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΜΠΑΜΠΑ,ΠΑΠΠΟΥ ΚΟΚ. ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ- ΚΑΘΕ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΕΝΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΝΟΜΟΣ- ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:53 | ΤΟΜΟΓΛΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:42 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:59 | Eva Β . Το νομοσχέδιο επιχειρεί να απαριθμήσει λόγους για τους οποίους θα πρέπει να 
αφαιρείται η γονική μέριμνα δηλαδή η ́ ΄μεγαλύτερη δυνατή ποινή΄΄ που μπορεί να επιβληθεί σε έναν γονέα αφού 
οδηγεί σε πλήρη αποξένωση από το παιδί και με το υπάρχον δίκαιο επιβάλλεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
μόνον εφόσον το δικαστήριο το θεωρήσει αναγκαίο.Στην προσπάθεια ενδεικτικής απαρίθμησης δεν 
προτάσσονται λόγοι όπως, έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο, κακές συνθήκες διαβίωσης, παραμέληση της υγείας, 
παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εγκατάλειψη , εκμετάλλευση του μέσω εργασίας που δε συνάδει με 
την ηλικία του κ.α. Αντιθέτως προτάσσονται λόγοι όπως η μη διευκόλυνση της επικοινωνίας, η προσπάθεια 
συναισθηματικής αποξένωσης του από τον άλλο γονέα ή από τους παππούδες, η μη καταβολή διατροφής και η 
μη χρήση του δικαιώματος επικοινωνίας, συμπεριφορές δηλαδή που παρότι κατακριτέες και επιζήμιες για το 
συμφέρον των παιδιών σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να οδηγούν σε αφαίρεση της γονικής μέριμνας. 
Αντιθέτως άλλες συμπεριφορές που αφορούν την υγεία ,την ασφάλεια, το περιβάλλον διαβίωσης, την 
παρεμπόδιση της εκπαίδευσης η την καθοιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση , περιέργως δεν θεωρούνται 
ενδεικτικές.Ταυτοχρόνως το νομοσχέδιο που επρόκειτο να προάγει το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού και με 
τους δύο γονείς, προτρέπει εντούτοις το δικαστή να αφαιρεί την γονική μέριμνα, δηλαδή να αποξενώνει πλήρως 
το παιδί από το γονέα , πολύ πιο εύκολα από ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα και μάλιστα να συσχετίζει την απόφαση 
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αυτή με αόριστες νομικές έννοιες δηλαδή δυσαπόδειχτους ισχυρισμούς που αφήνουν μεγάλο ανοικτό πεδίο σε 
αυθαίρετες ερμηνείες και ατέρμονες αντιπαραθέσεις . Για να εξυπηρετηθεί δηλαδή το συμφέρον του τέκνου να 
επικοινωνεί και με τους δύο γονείς, προκρίνουμε τη λύση να το αποξενώσουμε με ευκολία από το έναν 
γονέα.Πρόκειται για περίπτωση που το αποτέλεσμα της ρύθμισης αντιστρατεύεται τα υποτιθέμενα κίνητρα του 
νομοθέτη!Γ. Μετά την απαρίθμηση λόγων (που θα συνιστούσαν ενδεχομένως βάση για αλλαγή του προσώπου 
που ασκεί την επιμέλεια και όχι προφανώς βάση για πλήρη στέρηση της γονικής μέριμνας) , διαβάζουμε και την 
μόνη σοβαρή κατά την άποψή μας περίπτωση κατά την οποία πρέπει να αφαιρείται η γονική μέριμνα και 
συγκεκριμένα την κακοποίηση, την βία, την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το παράδοξο έγκειται στο ότι 
στη μία περίπτωση (εκ των απαριθμούμενων που πράγματι θα δικαιολογούσε αυτή την «βαρύτατη για το γονέα 
ποινή» , το νομοσχέδιο θέτει τον κακοποιητικό γονέα στο απυρόβλητο, και μάλιστα για χρονικό διάστημα που 
μπορεί να υπερβαίνει και την δεκαετία.Έτσι για τον κακοποιητικό γονέα απαιτείται αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση προκειμένου να του αφαιρεθεί η γονική μέριμνα ενώ για το γονέα που κατηγορείται για ψυχική 
απομάκρυνση των παιδιών από τους συγγενείς του άλλου , αρκεί πιθανολόγηση αφού η “ψυχική απομάκρυνση” 
δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα για να τελεσιδικήσει και επ΄αυτής απόφαση!!!!Οι νομικοί δεν παραγνωρίζουμε το 
τεκμήριο αθωότητας που πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε όμως ότι η ενδεικτική απαρίθμηση ήταν 
ατυχής και η προσπάθεια περιπτωσιολογικής αντιμετώπισης εσφαλμένη. Ο δικαστής είναι ο μόνος αρμόδιος να 
κρίνει πότε υφίσταται σοβαρός λόγος για αφαίρεση γονικής μέριμνας δεν χρειάζεται υποδείξεις και μάλιστα 
σχετιζόμενες με αόριστες νομικές έννοιες και πρέπει σε σοβαρές περιπτώσεις να μπορεί να διατάσσει κάθε  
πρόσφορο μέτρο χωρίς δικονομικούς περιορισμούς. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:13 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. Η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:24 | Αγγ. Ιωαννίδη Οι ψευδείς κατηγορίες προς τον άλλο γονέα θα πρέπει να προστεθούν 
ως λόγος κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Τιμωρία σε όσους γονείς λένε ψέματα για τον άλλο. 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:03 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς,3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας,4. Η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα,5. Η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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29 Μαρτίου 2021, 02:35 | Φώτης Πρέπει να μπει τέρμα σε όσους λένε ψέματα. Τελικός αποδέκτης σε αυτές τις 
απαράδεκτες ενέργειες είναι τα παιδιά μας. Συμπληρώστε σας παρακαλώ να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας οι αβάσιμες ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
29 Μαρτίου 2021, 02:45 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. Η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:21 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. Η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:49 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση 
άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε 
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης 
του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 01:18 | Ελενη Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα με σκοπό να αποξενώσουν 
τα παιδιά. Τελικός αποδέκτης σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες είναι τα παιδιά μας. Συμπληρώστε σας 
παρακαλώ να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας οι αβάσιμες ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:39 | ΚΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
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διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
29 Μαρτίου 2021, 01:43 | ΜΑΝΟΥΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:20 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 01:27 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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29 Μαρτίου 2021, 00:03 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 00:29 | ΑΑ Πρέπει να σταματήσει η ψευδής επιχειρηματολογία που θέλει να παρουσιάζει τον 
πατέρα κακοποίητη . Δεν είναι ο πατέρας ο γάτος που πνίγει τα γατιά . Σταματάτε τις κατηγορίες αυτές . Σκευτητε 
τα παιδιά. Είναι δυνατόν να τους κατηγορουμε τον πατέρα τους αναίτια .; 
 
29 Μαρτίου 2021, 00:49 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 00:51 | Γιώργος Κ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας όντως συνιστούν, οι λόγοι που 
αναφέρονται στο νέο νομοσχέδιο αλλά πρέπει να προστεθεί επιπλέον: i. οι αβάσιμες και οι ψευδείς κατηγορίες 
και οι διάφοροι ψευδείς-ανυπόστατοι ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα για όσα αφορούν το παιδί, που 
απώτερο σκοπό έχουν να τον απομακρύνουν από το τέκνο, κατηγορώντας τον γονέα και εκφοβίζοντας τον. ii. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του ενός γονέα (μητέρας) να φέρει το παιδί, ως παιδί αγνώστου πατρός, παρά τις 
εξωδικαστικές και δικαστικές προσπάθειες του άλλου γονέα (πατέρα), να αναγνωρίσει το παιδί ως φυσικό τέκνο 
του. Είναι ορατή η στάση αυτή μέσα από πράξεις μη εμφάνισης αναγνώρισης πατρότητας και μέσα από τα 
αιτήματα δικογράφων. Η αμεσότητα και η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, θα πρέπει να είναι βασικό 
εγχείρημα του νέου Νόμου και οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης να ενεργούν άμεσα δίχως να βασίζονται σε 
παρωχημένες κοινωνικές πεποιθήσεις. Τα μέσα τήρησης πέρα από την επιβολή χρηματικής ποινής, τήρησης της 
αυτόφωρης διαδικασίας και άμεσης εκδίκασης στην έδρα του δικαστηρίου χωρίς δυνατότητα μακροπρόθεσμης 
αναβολής εκδίκασης (στα αυτόφωρα παραβιάσεις αποφάσεων δυνατότητα μόνο μιας αναβολής) των ποινικών 
υποθέσεων, θα πρέπει να είναι κι άλλα ακόμα πιο αυστηρά μέτρα, όπου θα φέρουν την αφαίρεση της γονικής 
μέριμνας και κατά αυτόν τον τρόπο άμεσα θα εξαλείψουν τα φαινόμενα αποξένωσης και κακόβουλης επιρροής 
του παιδιού από τον παράνομο γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 00:24 | ΘΩΜΑΣ ΛΕΒΑΣ Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η 
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υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η 
κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
29 Μαρτίου 2021, 00:31 | Ιωάννης Μπλετσος Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:44 | Αθανάσιος Σκληβανιτης Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:11 | Βάχλα Κατερίνα Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Ευτυχισμένα παιδιά σημαίνει 
ευτυχισμένοι ενήλικες και στην πορεία επιτυχημένοι οικογενειάρχες. Εάν συνεχιστεί η αποκλειστική επιμέλεια 
στον έναν γονέα θα συνεχιστεί να υπάρχουν βασανισμένα παιδιά και ψυχολογικά ασταθείς ενήλικες που πάλι θα 
χωρίζουν και θα κακοποίουν τα παιδιά τους με την αποξένωση!‘Αρθρο 5 
Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 15112. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστικη ́
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικιές και 
των δύο.‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση απ’την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514ΑΚ 
Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρεκ́κλιση από την από κοινου ́
άσκηση της γονικής μέριμνας.2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ανατροφή του τέκνου. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: 
α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
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1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ιδίαν 
θέματα.Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 
κοινού και εξίσου με τη μητέρα.‘Αρθρο 10. «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμελ́ειας τεκ́νου. Για τη μεταβολή 
του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονεά μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας.‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ  Το άρθρο 1532 του 
Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. Κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας. 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς. 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας. 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονεά. 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων. 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.Τα οικονομικά συμφέροντα είναι πολλά και τα χρόνια 
περνάν με ανθρώπους αθώους να πονάνε. Εμείς ζητάμε δικαιοσύνη και άλλοι να μη χάσουν τη βόλεψή τους. 
Επιτέλους να γίνει κάτι σωστό σε αυτήν τη χώρα για χάρη των παιδιών μας που είναι το μέλλον της Ελλάδας μας!!! 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:52 | Δημητρης Εχω κατηγορηθει ψευδως για ενδοοικογενειακη βια. Μεχρι να αποδειξω την 
αθωοτητα μου εχασα τα παιδια μου! Ποιος και πως θα αναπληρωσει το κενο στα παιδια μου_?Καντε κατι για να 
σταματησετε την καραμελα αυτη! 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:46 | Χαριλαος Γκουρπας ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ! ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ! ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ ΨΕΥΔΩΣ 
ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Κ ΑΝ ΠΟΤΕ ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΕ ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:51 | Βασιλης Γεωργακόπουλος Οσον αφορα το σχετικο αρθρο θα πρεπει η κακη ασκηση 
γονικης μεριμνας να τιμωρειται παραδειγματικα.Ακομα και στην πολυ συχνη περίπτωση των ψευδών κατηγοριών 
θα πρέπει να ορίζεται ένα είδος «διαιτησίας» και αυτο να μην σημαινει πως το παιδι θα πρεπει να είναι με τον 
γονεα που ψευδως κατηγορει τον αλλον.Η οποιαδηποτε δικαστικη αποφαση θα πρεπει να περνα απο κοσκινο. Οι 
κακοποιητικοι γονεις θα πρεπει να τιμωρουνται αλλα το ιδιο σκληρα πρεπει να τιμωρουνται και οι γονεις που 
κατηγορουν ψευδως.Ειναι ζητημα αλλαγης νοοτροπιας των δικηγορων πρωτιστως που έχουν μεγαλο μεριδιο 
ευθυνης στο να προτεινουν στους γονεις που συνηθως ασκουν αποκλειστικη επιμελεια να κατηγορουν τον αλλον 
γονεα. Οι τιμωριες θα πρεπει να ειναι παραδειγματικες και σκληρες. Όπως δεν θα αφηναμε ενα παιδια σε εναν 
γονεα που το κακοποιει σωματικα ετσι θα πρεπει να μην το αφηνουμε στην επιμελεια ενος γονεα που το κακοποιει 
ψυχικαι και το διαβαλλει.Ας ακούσουμε τη φωνη των παιδιων και των επιστημονων. Έχουμε να προασπίσουμε το 
μέλλον της χωρας μας.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ για ολα τα παιδια.Ας σκυψει η πολιτεια πανω απο το σημαντικό αυτό 
ζήτημα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 23:12 | ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Μ. ‘Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 
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γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ. οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
28 Μαρτίου 2021, 23:08 | Λαμπρος Πηγουνης να προστεθεί το σημείο: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
28 Μαρτίου 2021, 22:07 | Αχιλλεας Γκουρμπαλιωτης Σας παρακαλω οπως προσθεσετε οτι οι αβασιμες/ψευδεις 
κατηγοριες κ ισχυρισμοι εις βαρους του αλλου γονεα αποτελουν κακη ασκηση της γονικης μεριμνας.. 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:01 | Μαρια Κοντογιαννη Κυριε Υπουργε, απο προσωπικη μου εμπειρια κ λογου της 
επαγελματικης μου καταρτισης, ειναι συνηθης τακτικη στην Ελλαδα, ο γονεας που εχει την επιμελεια να κατηγορει 
ψευδως τον αλλον γονεα προκειμενου να αποξενωσει το παιδι. Σας παρακαλω αυτο οταν αποδεικνυεται να 
αποτελει ενδειξη αφαιρεσης της επιμελειας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:10 | Αλεξανδρα Η Διατροφή των παιδιών να υπολογίζεται με τα πραγματικά εισοδήματα 
των γονέων.Δεν μπορεί να είναι το ίδιο και για τους 2 όταν ο ένας είναι άνεργος ή έχει μικρότερο μισθό.Πολλοι 
στα σχόλια εδώ μέσα πέταξαν την σκούφια τους να μειωθεί η διατροφή που δίνουν (αυτοί που αγαπούν πολύ τα 
παιδιά τους)λες και οι διατροφες που δίνουν είναι αρκετές για τις ανάγκες των παιδιών τους ειδικά από μια ήλικια 
και πάνω με τις αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες.Κατηγορουν τις μαμάδες ότι τις χρησιμοποιούν για 
λογαριασμό τους όταν και να ήθελαν, που δεν θέλει η πλειοψηφία αυτών δεν φτανει,γιατί δεν είναι αρκετή ούτε 
για τις πραγματικες ανάγκες των παιδιών.Πραγματικα λυπηρό…. 
 
28 Μαρτίου 2021, 22:03 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ Η εφαρμογή της διάταξης αυτή ανοίγει νέα πεδία δικαστηριακών διαφορών, 
δεδομένου ότι μεγενθύνει κατά πολύ το κίνητρο του παραπονούμενου γονέα και υποθάλπει την εκδικητικότητα 
εναντίον του άλλου, αφού πλέον το κόστος, η φθορά και η διαδικασία μία δικαστικής προσφυγής έχει ως έπαθλο 
όχι την επίλυση ενός συγκεκριμένου ζητήματος που απορρέει από τις σχέσεις γονέων και τέκνων, αλλά την ίδια 
την αφαίρεση της γονικής μέριμνας. Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι και αυτή καθ’ αυτή η ρύθμιση για την δυνατότητα 
μεταβίβασης, διάθεσης, επιμερισμού, καταμερισμού, διαίρεσης της γονικής μέριμνας ακόμα και με έγγραφη 
συμφωνία των γονέων, αφού η γονική μέριμνα, δεν απεμπολείται και η μονομερής άσκησή της δεν μπορεί παρά 
να είναι ανεκτή (πλην περιπτώσεων θανάτου, αδυναμίας, ανικανότητας κλπ) μόνο ως αποτέλεσμα 
πληρεξουσιότητας του ενός γονέα προς τον άλλον. Η δε αφαίρεση της γονικής μέριμνας λόγω «διατάραξης της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς (εδαφ.2)» πρέπει να απαλειφθεί καθώς είναι ιδιαιτέρως δυσχερής 
στην απόδειξή της και επιπλέον εμπλέκει με τρόπο ανεπίτρεπτο τρίτους, πλην των γονέων του ανήλικου τέκνου, 
στην ίδια την άσκηση της γονικής μέριμνας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:31 | Κωνσταντίνος Λ. Δεν μπορεί οι ψευδείς κατηγορίες εις βάρους του άλλου γονέα να μην 
συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Θα πρέπει να προστεθεί κι αυτό στην δεύτερη παράγραφο του 
άρθρου.28 Μαρτίου 2021, 21:49 | ΚωσταςΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY 
ΔEN ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ.ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOΩΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
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OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:13 | Αννα ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. 
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:33 | Αλεξανδρα  ΔEN EINAI ΔIKAIO KAI ΛOΓIKO NA ΔIAΣΦAΛIZETAI, ΣTON ΓONEA ΠOY ΔEN 
ΔIAMENEI ME TO TEKNO,NA TEKMΑΙPETAI TO 1/3 EΠIKOINΩNIAΣ TOY ME TO TEKNO,AKOMA KAI TOY 
KAKOΠOIHTIKOY ΓONEA XΩPIΣ AMETAKΛHTH KATAΔIKAΣTIKH AΠOΦAΣH ENΩ ΣTON ΓONEA ΠOY ΔIAMENEI ME TO 
TEKNO KAI EXEI THN ΦPONTIΔA TOY ΚΑΤΑ 2/3 ΔEN YΠAPXEI PHTH ΔIATAΞH ΓIA NA EXEI ΔIAKOΠEΣ ΓIA KAΛOKAIPI, 
XPIΣTOYΓENNA,ΠAΣXA. ΝΑ ΑΡΓΕΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ. ANTIΘETΩΣ TIΘETAI YΠOΛOΓOΣ AN ΔEN ΠPOOΘEI 
THN KAΘHMEPINH EΠAΦH TOY TEKNOY ME TON AΛΛO ΓONEA, TIΣ ΣXEΣEIΣ ME THN OIKOΓENEIA TOY KAI 
OΠOIOΔHΠOTE TPITO ΠPOΣΩΠO. OXI MONO ΔEN ΘA EXEI ΔIKAIOMATA EΞIΣOY AΛΛA ΘA KPINETAI ΓIA KAKH 
AΣKHΣH ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ ME AΠOTEΛEΣMA O AΛΛOΣ ΓONEAΣ ME ABAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ NA TOY ΠAIPNEI THN 
ΓONIKH MEPIMNA. 
ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:08 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ Κύριε υπουργέ θα πρέπει να συμπεριλάβετε ακόμη ότι οι ψευδείς 
μηνύσεις – κατηγορίες εις βάρους του άλλου γονέα είναι κακή άσκηση της επιμέλεια και θα πρέπει να διώκεται 
έως και αφαίρεση της άσκησης επιμέλειας. 
 
28 Μαρτίου 2021, 21:30 | mk Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα που προσπαθεί να διαφυλάξει τη 
σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- πατέρα, ο οποίος δικαιούται να 
επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα ή σε δεύτερο βαθμό για ενδοοικογενειακή 
βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη διάταξη); Και στην περίπτωση που 
τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε αυτόν τον κακοποιητή πατέρα μέχρι 
να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
 
28 Μαρτίου 2021, 20:48 | Γιάννης Μαρκόπουλος Παλεύουμε για το αυτονήτο! Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογεν́ειά του και η με κάθε 
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης 
του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξυ ́ των γονεών, η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλημ́ατα 
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οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του 
άλλου γονέα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 19:48 | Αλεξανδρα Το ζήτημα της τροποποίησης του οικογενειακού δικαίου έχει ανοίξει τους 
τελευταίους μήνες, σε μία περίοδο που εξαιτίας της πανδημίας και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που 
βιώνουμε το οικογενειακό εισόδημα έχει πληγεί βαθειά, τα δικαιώματα παιδιών και γυναικών βάλλονται: τόσο με 
την κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω του εγκλεισμού όσο και σε επίπεδο εργασίας με τις 
γυναίκες να φορτώνονται σε μεγάλο βαθμό τα βάρη της τηλεργασίας και της αύξησης της ανεργίας, τα βάρη της 
φροντίδας των παιδιών με κλειστά σχολεία και την φροντίδα των ευπαθών μελών της οικογένειας εν μέσω κρίσης 
του συστήματος υγείας.(Μάλιστα σε καιρο πανδημίας όπου οι πολίτες φοβούνται να κινητοποιηθούν ΛΟΓΩ covid 
19 άλλα και των προστίμων) Η πολιτεία θα πρέπει να προβεί στη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος κι ειδικά 
της μονογονεϊκής οικογένειας,σε συνολικές μεταρρυθμίσεις για την γυναικεία ανισοτιμία στους χώρους δουλειάς 
και συνολικά στην κοινωνία. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα χρειάζεται να προβλέπει πρώτα 
και κύρια τη στήριξη της ευάλωτης γονεϊκότητας, τη ολόπλευρη νομική, οικονομική, ψυχοκοινωνική στήριξη των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, γυναικών και παιδιών. Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου σήμερα δε 
μπορεί παρά να στηρίζει και να προωθεί τη συναινετική συνεπιμέλεια και όχι τα οριζόντια και υποχρεωτικά μέτρα 
επιβαλλόμενης συνεπιμέλειας. Δε μπορεί παρά να προβλέπει τη συγκρότηση ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που θα 
στηρίζουν τους γονείς και τα παιδιά, θα προβλέπει την δημόσια και δωρεάν διαμεσολάβηση που δε θα βάζει 
ταξικούς κι οικονομικούς φραγμούς και θα προωθεί την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών. Δε μπορεί παρά 
να προβλέπει τη συγκρότηση οικογενειακών δικαστηρίων με εμπειρογνώμονες και κατάλληλους λειτουργούς που 
θα προσβλέπουν στην πραγματική επίλυση κι όχι την απλή διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με το γράμμα του 
νόμου.Δεν είναι δυνατόν να αναγκάζεις ένα παιδί να μένει με το ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΟΝΕΑ.Δεν είναι δυνατόν ο γονέας 
που θα προσπαθεί να προστατευσει το ΠΑΙΔΙ του να φαίνεται ως ο κακος γονέας που δεν προωθεί την καθημερινή 
επαφή με τον άλλο γονέα που κακοποιεί με παντός τύπου βία το ΠΑΙΔΙ τους και για αυτό τον λόγο να είναι 
έκπτωτος γονικής μέριμνας.Βαρυ το τίμημα για ένα γονέα που θέλει να προστατεύσει το ΠΑΙΔΙ του. 
Αυτο το νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο γυρίζει το ρολόι 40 χρόνια πίσω.Γι’ αυτό πρέπει να μείνει στα 
χαρτιά. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:24 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονεών για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 18:04 | Σωτήρης Καραλής Προσθήκη 7ου λόγου κακής άσκησης της γονικής μέριμνας:(…) ζ) οι 
ψευδείς και αβάσιμες κατηγορίες και ισυρισμοί από τον ένα γονέα εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:19 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
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και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΜε 
σκοπό την αποφυγή ψευδών κατηγοριώνΝα προστεθεί παράγραφοςζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:23 | Νικόλαος Σορολής Προτεινόμενη αλλαγή:Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ) οι αβάσιμες ή και ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. (…)». 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:52 | ΦΩΤΕΙΝΗ  Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΝα 
προστεθεί παράγραφος ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑΚαι 
διατυπώνεται όπως παρακάτω 
Συνέπειες κακής άσκησης Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το 
λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή ζ. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ . Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο 
γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον 
άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν 
συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να 
αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να 
διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει 
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να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής 
κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.» 
 
28 Μαρτίου 2021, 17:26 | Ξενοφών ΑΠΑΚΗΣ Καταρχάς συγχαίρω το κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία του να 
αναμορφώσει το οικογενειακό Δίκαιο. Είναι ευρέως γνωστό και ΑΤΥΧΩΣ εντελώς προσβλητικό το γεγονός πως η 
χωρά μας καταδικάζετε συνεχώς για παραβιάσεις ατομικών δικαιωμάτων από τα διεθνή δικαστήρια.Ενώ οι 
πίνακες δείχνουν πως η θέση στον «πίνακα της ντροπής» βελτιώνετε, στην πραγματικότητα η τάση αυτή είναι 
παροδική διόρθωση που οφείλετε κυρίως στην οικονομική δυσχέρεια των ΑΔΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και όχι σε 
κάποια ουσιαστική παρέμβαση στον τρόπο που το «κράτος δικαίου» διαχειρίζεται και αποδίδει δικαιοσύνη. 
Ειδικά στις οικογενειακές υποθέσεις ο Ελληνικός νόμος έχει στρεβλωθεί ΠΑΝΤΕΛΩΣ με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται εντελώς ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ συνθήκες που τις περισσότερες φόρες να στερούνται κάθε 
λογικής.Τα προβλήματα του συστήματος απόδοσης Δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι γνωστά και μάλιστα 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ από την ιδία την Π.τ.Δ. μα και υψηλόβαθμων Δικαστικών λειτουργών. Κάθε νέα νομοθετική 
προσπάθεια λοιπόν, δεν θα πρέπει να εξαντλείτε στο «ιδεατό» μα να αντιμετωπίζει το επί της πράγματι ζήτημα. 
Ατυχώς στην Ελλάδα οι αποφάσεις έχουν φτάσει να παραβιάζουν ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ όπως αυτό 
το ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ.Η πρακτική λοιπόν δείχνει πως τα ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ υιοθετούν 
κατά το πλήθος ψευδές καταγγελίες ως αληθινές, ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ και παγιώνουν αποφάσεις αμετάκλητες. Πολλοί 
νομικοί σύμβουλοι εκμεταλλεύονται την αδυναμία, ΤΗΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ, του συστήματος και έτσι 
φτάνουμε στην ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, στον συνθηματικό ακρωτηριασμό ανηλίκων ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ. Να 
υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στον Νομικό Κόσμο, πως σήμερα συνδιαλέγετε με την ΠΙΟ ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ 
ΕΛΛΗΝΩΝ.Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ του συστήματος απόδοσης δικαιοσύνης, δεν είναι δικαιολογία, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του 
Νομικού κόσμου, ΣΥΣΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να εξαλείψει τέτοια ΤΡΑΓΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ πόσο μάλλον όταν η ΑΔΚΙΑ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ τους ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ αυτής της χώρας. Από την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και μετά η όλη 
προσπάθεια της δικαιοσύνης είναι ΣΟΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ και όχι ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ.Κανένα Δικαστήριο δεν έχει το δικαίωμα, 
αποτελεί παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων αυτό που συμβαίνει, να ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ, να 
επιβάλει με ΜΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ μα πόσο μάλλον σε 
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ, λόγο της ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ του ΙΔΙΟΥ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το Οικογενειακό Δίκαιο σήμερα ΔΙΔΑΣΚΕΙ στους 
ΝΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ την ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ, system vulnerability την οποία τελικά ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ αδιαφορώντας για το 
αποτέλεσμα. Κερδισμένος τελικά βγαίνει ο επί αμοιβής νομικός σύμβουλος και χαμένοι όλοι οι άλλοι, χαμένος 
είναι ακόμα και ο ΑΠΟΞΕΝΩΤΗΣ ΓΟΝΕΑΣ που τελικά φτάνει να «ΔΙΚΑΖΕΤΕ» από τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ σε ποιο ώριμες 
ηλικίες.Όμως ΑΠΟΣΤΟΛΗ του συστήματος δικαιοσύνης δεν είναι να αφήνει τις ΚΟΛΑΣΙΜΕΣ ενέργειες στην ΘΕΪΑ 
ΔΙΚΗ, μα το αντίθετο να παρεμβαίνει και το δυνατό να τις αποτρέπει. Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ αυτή είναι πλέον διακριτή και 
αν πραγματικά ο Πολίτικος & Νομικός κόσμος ενδιαφέρετε μπορεί να μελετήσει τις συνέπειες που οι 
Κοινωνιολόγοι και οι Ψυχολόγοι επισημάνουν. Ντετερμινιστικά σε «εν ευθέτω χρόνω» παρόμοιες επισημάνσεις 
θα κάνουν και οι Οικονομολόγοι, ζούμε σε ένα Διεθνές περιβάλλον εγκαλούμε την γείτονα χώρα για παραβίαση 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΙΚΩΝ, είναι υποχρέωση μας να προασπίσουμε τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.Με βάση λοιπόν την 
ΖΩΦΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΙΤΑ η οποία αποτυπώνεται πλέον και στατιστικά και με την ιδιότητα μου ως Έλληνα μα και 
Ευρωπαίου πολίτη χαιρετίζω την διάθεση του Νομοθέτη να «καλύψει» κενά που επιβαρύνουν τους ΠΟΛΙΤΕΣ μα 
και τους ΜΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ της χώρας μας.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ‘Αρθρο 5 παρ. 2 Το συμφέρον του τέκνου είναι η ισόχρονη παρουσία και των δυο γονέων. Η 
εναλλασσόμενη διαμονή είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμα του ανηλίκου στην ΓΟΝΕΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ.– Με ποιο δικαίωμα η πολιτεία στερεί από το παιδί την συμβίωση με τους ανοίοντες;Αρθρο 8Είναι 
δεδομένο πως αυτός που δεν έχει να χάσει τίποτα δεν διαπραγματεύεται. Η διαμεσολάβηση και μάλιστα χωρίς 
ΕΚΘΕΣΗ η ΠΡΑΚΤΙΚΑ είναι ατελέσφορη. Έτσι λοιπόν προς το συμφέρων του τέκνου είναι:2. Αν δεν είναι δυνατή η 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 
άσκησής της στα κατ΄ιδίαν θέματα (..)Άρθρο 9Είναι κρίμα να πράττουμε διαφορετικά για τα παιδιά που 
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γεννηθήκαν εκτός γάμου. Έχουν τα ίδια δικαιώματα να μεγαλώνουν και με τους δυο γονείς. Κύριοι και Κυρίες μου 
η ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ είναι πολύ συγκεκριμένη και ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΕΚΜΕΡΙΩΜΕΝΗ ΕΝΟΙΑ, με ποιο δικαίωμα η πολιτεία 
στερεί τον ΠΑΤΕΡΑ από τον ανήλικο όταν ο ΠΑΤΕΡΑΣ ζητά να συμμετάσχει στην διαπαιδαγώγηση του;«Άρθρο 1515 
Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή 
που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα 
(…)‘Αρθρο 10. Λόγο κακής μέχρι σήμερα πρακτικής να προστεθεί:Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου 
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Αρθρο 14Η 
συμπεριφορά που οδηγεί σε system vulnerability, όχι άπλα είναι τεκμήριο κακής άσκησης της γονικής μεριμνάς, 
μα τις περισσότερες φόρες οδηγεί σε συνθηματική κακοποίηση του ανηλίκου από τον ψευδώς καταγγέλλοντα. Να 
προστεθεί:7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέαΗ κοινωνία μας αλλάζει 
δραστικά και δυναμικά. Οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις συμπαρασύρουν και το οικογενειακό μοντέλο. Στόχος 
της Πολιτείας μας να είναι να εξοπλίσουμε το ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι και το ίδιο 
ευάλωτοι. Τα σχολεία μας είναι κοινά οι τέχνες και οι επιστήμες μας το ίδιο.Η βασικότερη πρόοδο που μπορεί να 
κάνει η σύγχρονη Ελληνική διανόηση μέσα από το πνεύμα της νομοθεσίας είναι ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ την ΑΞΙΑ της 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ και να την ΕΞΙΣΩΣΕΙ με αυτή του ΑΝΔΡΑ. Οι γυναίκες σήμερα δεν είναι ΠΛΥΣΤΡΕΣ και ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ, είναι 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ είναι ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ είναι ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΤΟΜΑ που χρειάζεστε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ από τον 
ΠΑΤΕΡΑ των ΠΑΙΔΙΩΝ τους.Ο ΝΟΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ να ΠΡΟΑΓΕΙ ΙΣΣΟΤΙΤΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ | ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 
28 Μαρτίου 2021, 16:24 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
 
28 Μαρτίου 2021, 15:07 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΜΛΕΛΗ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
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28 Μαρτίου 2021, 15:46 | Ευστάθιος Τσουγγάνης Να προστεθεί 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα Καθότι επηρεάζουν τους δεσμούς γονέα παιδιων  
 
28 Μαρτίου 2021, 15:24 | Καρολίνα Κολόκα Πρέπει να προστεθεί σ:(…) ζ. οι αβάσιμες ή ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
28 Μαρτίου 2021, 15:30 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Άρθρο 14. Να προστεθεί :H τακτική ψευδών καταγγελιών να συνιστά κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας  
 
28 Μαρτίου 2021, 13:33 | Αντώνης Βουτσίνος Στα θέματα κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, θα πρέπει να 
προστεθεί κάτι το οπόιο δυστυχώς δεν είναι η εξαίρεση αλλά ένα πολύ συχνό φαινόμενο: «οι αβάσιμες ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα». Αυτή η συμπεριφορά από πολλούς γονείς έχει δόλο και 
συνεισφέρει στην γονική αποξένωση που είναι βεβαίως κατά του συμφέροντος του τέκνου! 
 
28 Μαρτίου 2021, 13:33 | Γιώργος Βοργιάς Θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί:ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με 
σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής 
ισορροπίας 
28 Μαρτίου 2021, 12:58 | Άννα Δάλλα  Προτείνω να προστεθούν στους λόγους κακής άσκησης οι εξής:ζ. η χρήση 
ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη 
της οικογενειακής ισορροπίας  
 
28 Μαρτίου 2021, 11:48 | Σταυρούλα Μπάκου Άρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ Άρθρο 1532. Συνέπειες κακής άσκησης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας 
του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 
μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από 
τον υπόχρεο γονέα.ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
  
28 Μαρτίου 2021, 11:06 | Χαρούλα Γιώτη Άρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ.Άρθρο 1532 . Συνέπειες κακής άσκησης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από 
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τον υπόχρεο γονέα ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
28 Μαρτίου 2021, 11:57 | Μαρία Πετρίδη Άρθρο 14.Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ.Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει 
το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, 
εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από 
τον υπόχρεο γονέα ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:43 | Εμμανουήλ Καρυστινός Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης. Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από 
τον υπόχρεο γονέα ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
28 Μαρτίου 2021, 11:10 | ΦΕΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ  Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
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άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:50 | Χαρά Πολίτη Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ .Άρθρο 
1532.Συνέπειες κακής άσκησης.Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν 
το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από 
τον υπόχρεο γονέα ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση 
του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:53 | Αλέξανδρος Δουρίδας Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…)Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέαΠροσθέτω το 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα γιατί οι ψευδείς κατηγορίες έχουν γίνει μάστιγα στα δικαστήρια και εν τέλει 
στην πλειονότητά τους αποδεικνύονται ψευδείς. Εδώ ευθύνη έχουν και οι δικηγόροι που εν γνώση τους συναινούν 
στο ψέμα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 11:21 | Απόστολος Ελευθερίου Η τακτική μιας κατηγορίας γονέων να προσπαθεί μονίμως 
εντελώς προσχηματικά να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις γονέα τέκνου πρέπει να σταματήσει, να 
προστεθεί το παρακάτω:7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:51 | Κωστας Απόστόλου Είναι απαρράδεκτη η πάγια τακτική ψευδών κατηγοριών,να 
προστεθεί προς όφελος της ήρεμης ανάπτυξης των παιδιών το παρκάτω: 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
28 Μαρτίου 2021, 10:21 | Renia Fardela 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
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28 Μαρτίου 2021, 01:12 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ θέσπιση της εννοιας γονεική αποξένωση ως αυτή έχει ορισθεί απο 
τις μελέτες της επιστημονικής κοινότητας.Ρυθμιση για αποζημίωση στον γονέα σε βάρος του οποίου ασκείται η 
αποξένωση. 
 
28 Μαρτίου 2021, 01:32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
΄΄Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1.Η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2.Η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή 
της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε 
άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος της επικοινωνίας, 5.Η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει τη διατροφή που επιδικάστηκε 
στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6.Η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ζωής, 7. Οι αβάσιμες/ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:45 | Ν. Δελάβια Απαράδεκτη η στάση όσων χρησιμοποιούν ψέματα με σκοπό να 
αποξενώσουν τα παιδιά. Δημιουργούν ζημιά στην ψυχή τους και πρέπει τέτοιες ενέργειες να οδηγούν σε 
αφαίρεση την γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης. 
Συμπληρώστε λοιπόν και 7η περίπτωση (7. αβάσιμες-ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα) 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:45 | Μάριος Ταμπακης Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
28 Μαρτίου 2021, 00:58 | Γουναρά Β. Με ψέματα και συκοφαντίες έχασα τον μπαμπάκα μου αναίτια. Ποιος θα 
μου δώσει πίσω χρόνο να μοιραστώ στιγμές από την παιδική μου ηλικία με τον μπαμπά μου; Κάκιστη άσκηση της 
γονικής μέριμνας οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:16 | Γ. Γκιβισης Δώστε τέρμα σε όσους λένε ψέματα. Τελικός αποδέκτης σε αυτές τις 
απαράδεκτες ενέργειες είναι τα παιδιά μας. Συμπληρώστε σας παρακαλώ να συνιστούν κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας οι αβάσιμες ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
27 Μαρτίου 2021, 23:01 | Αλεξανδρα Κε υπουργέ το ΠΑΙΔΙ μου πηγαίνει με το ζόρι στον πατέρα του όχι γιατί του 
είπα εγώ κάτι αρνητικό για αυτόν άλλα γιατι ο πατέρας του του ασκεί ψυχική και λεκτική βία.Μονος του χαλάει 
την σχέση του με το ΠΑΙΔΙ του.Λετε λοιπόν σε αυτό το ΠΑΙΔΙ να πηγαίνει υποχρεωτικά παραπάνω ΜΕΡΕΣ θέλοντας 
και μη.Σκεφτηκατε πραγματικά τα παιδιά που ζουν ΑΣΧΗΜΕΣ καταστάσεις από τον ένα γονέα ή και 
χειροτερες;Γιατί το νομοσχέδιο αυτό μας λέει το αντίθετο.Θα χάνει ο γονέας που θέλει να υπερασπιστεί το ΠΑΙΔΙ 
του την γονική μεριμνα; Απόσυρση τώρα!  
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27 Μαρτίου 2021, 23:44 | Αλεξανδρα Τσουνάμι μηνύσεων και δικαστηρίων επειδή ο γονέας θα θέλει να 
προστατεύσει το ΠΑΙΔΙ του από τον ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΗ γονεα και επιπλέον θα κινδυνεύει να χάσει την γονική 
μέριμνα.Απο την άλλη ο καταδικασμένος κακοποιητης γονέας θα συνεχίσει να έχει επικοινωνία με το ΠΑΙΔΙ-
θύμα.Αν αυτό δεν είναι παράλογο τότε τι ειναι;Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι περιπτώσεις που τα παιδιά 
δέχονται ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ,ΨΥΧΙΚΗ και λεκτική Βια που δημιουργεί ανεπανόρθωτη ζημιά στα παιδιά με μελλοντικές 
συνέπειες. Το νομοσχέδιο πρέπει να έχει πραγματικό ενδιαφέρον στο ΠΑΙΔΙ γιατί το προς ψήφιση δεν έχει σε 
καμία περίπτωση. Επίσης ο δυνατος οικονομικά γονέας θα υπερτερεί του αδύναμου με τα δικαστήρια που θα 
προκύψουν.Οικονομικη ενίσχυση στους αδυναμους και κοινωνική μέριμνα.  
 
27 Μαρτίου 2021, 22:26 | Μ. Γεωργοσοπούλου Γονέας που προσβάλει τον άλλον γονέα λέγοντας ψέματα πρέπει 
να τιμωρείται ως εγκληματίας. Τιμωρία για αυτές τις πρακτικές είναι η αφαίρεση της γονικής μέριμνας για τις 
αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμούς σε βάρος του άλλου γονέα. Είναι πλήγμα στις ψυχές των 
παιδιών αυτές οι πρακτικές.  
 
27 Μαρτίου 2021, 22:19 | Αντριανα Δημητρίου Δώστε άμεσα τα παιδιά μας μόνο στους υγιείς γονείς. Βοηθήστε 
με ομάδες κοινωνικών υπηρεσιών τους θύτες γονείς να συνέλθουν. 
 
27 Μαρτίου 2021, 22:49 | Αννα EINAI NTPOΠH NA ANAΦEPETAI KAI NA ΣYMΠEPIΛAMBANEI ΣTO NOMOΣXEΔIO 
TIΣ EKKPEMOΔIKIEΣ ΓONEΩN ΠOY BAΛONTAI KAI ΣYPONTAI EΠI XPONIA ΣE ΔIKAΣTHPIA OΛΩN TΩN BAΘMIΔΩN,MH 
YΠOΛOΓIZONTAΣ KAΘOΛOY THN OIKONOMIKH AΦAIMAΞH KAI ΨYXIKH ΦΘOPA ΠOY EXOYN YΠOΣTEI.ΠOΛY 
ΠEPIΣΣOTEPO AYTO TO APΘPO ΔEN ΣEBETAI THN ΨYXIKH HPEMIA TΩN TEKNΩN TOYΣ ΠOY EINAI ΣTHN ΔINH TOΣΩN 
XPONΩN TAΛAIΠΩPIAΣ ΣE ΔIKAΣTIKEΣ ΔIAMAXEΣ ,OI OΠOIEΣ TIΣ ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΦOPEΣ ΠPOKAΛOYNTAI ANAITIA 
XΩPIΣ BAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ AΠO TH ΠΛEΥPA TOY ΓONEA ΠOY ΔEN AΣKEI THN EΠIMEΛEIA MONO ΓIA NA 
EΞOYΘENΩΣEI ΨYΧIKA KAI OIKONOMIKA TON AΛΛO ΓONEA ΠOY AΣKEI THN EΠIMEΛEIA KAI NA THN AΠΩΛEΣEI.ME 
AYTO TO APΘPO KAΘΩΣ KAI ME APΘPO 15 YΠOKINEITE KAI BOHΘATE ΠPOΣ AYTO TO ΣKOΠO .ΠOY EINAI H 
IΣΟTIMIA ΣE AYTA TA APΘPA?ΠOY OΔΗΓOΥNTAI OI ΣXEΣEIΣ TΩN ANTIΔIKΩN ΓONEΩN ;ΣE EΠIΠΛEON TETAMENO 
KΛIMA ,ENTAΣEIΣ ,EΠIΠΛEON OIKONOMIKH ΦΘOPA KAI ΨYXIKH KATAPEYΣH. 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:40 | Σ. Γαβριηλογλου  Βάλτε φραγμό στους γονείς που χρησιμοποιούν ψευδείς κατηγορίες. 
Ασκούν με απαράδεκτο τρόπο την γονική μέριμνα και τέτοιες ενέργειες πρέπει να την αφαιρούν. Συμπληρώστε 7 
περίπτωση (…οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα) 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:17 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΙΑΣ.ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ.ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΗΡΑΝ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑΝ ΜΑΚΡΙΑ ,ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΙΣΩ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ.ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ!!ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΟ ΚΑΚΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟΥ 
ΠΑΤΕΡΕΣ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ?ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ!! 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:42 | ΙΩΑΝΝΑ Κ  Οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες κατά πόσο είναι εφικτό να 
αποδειχθούν; γνωρίζουμε όλοι ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ο λόγος του ενός γονέα έναντι του 
άλλου και μοναδικό ¨αποδεικτικό μέσο¨ η μαρτυρία του παιδιού το οποίο εκμυστηρεύεται στον γονέα τα 
λεγόμενα του άλλου. Όλη αυτή η προσπάθεια μεταρρύθμισης που γίνεται και εσφαλμένα για πολλούς μήνες είχε 
διαρρεύσει ότι θα θεσπίσει την συνεπιμέλεια έδωσε την αφορμή σε πολλούς γονείς να καταστήσουν κοινωνούς 
των αλλαγών αυτών τα τέκνα και να προσπαθούν να τους πείσουν ότι το «δίκαιο ¨είναι να βρίσκονται ίσο χρόνο 
με την μαμά και ίσο χρόνο με την μαμά και ενω εφαρμόζεται ήδη ένα άλλο πρόγραμμα επικοινωνίας βάσει 
δικαστικής απόφασης, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στα παιδιά και να παραπονούνται ότι η μαμά δεν 
αφήνει τον μπαμπά να βλέπει το τέκνο. Η προσπάθεια λοιπόν αυτή και η διατάραξη που έχει προκληθεί στα τέκνα 
πως αποδεικνύεται;;; 
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27 Μαρτίου 2021, 21:00 | Παναγιώτης Μελαχρης Στις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας πρέπει 
να προστεθεί και μια έβδομη περίπτωση. 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
 
27 Μαρτίου 2021, 21:18 | Σταυρ. Βλαχου Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν και (…) (7) οι αβάσιμες -ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
27 Μαρτίου 2021, 18:49 | Ψυλλας Αναστασιος  Συνεπ́ειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
27 Μαρτίου 2021, 17:09 | Ελίνα Όχι μόνο οι ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες κατά του άλλου γονέα, αλλά 
και κατά της οικογένειας του άλλου γονέα (π.χ. παππούδες, νέοι σύντροφοι) θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στους 
λόγους κακής άσκησης της γονικής μέριμνας.Υπάρχουν μαμάδες οι οποίες κατηγορούν τα πρώην πεθερικά τους 
ότι δήθεν χτυπούν το παιδί, αλλά επίσης υπάρχουν και μπαμπάδες οι οποίοι κατηγορούν τους νέους συντρόφους 
των πρώην συζύγων τους ότι δήθεν κακοποιούν σεξουαλικά το παιδί.Και οι μεν και οι δεν είναι επιεικώς 
απαράδεκτοι είτε έχουν την επιμέλεια είτε όχι, διότι στην προσπάθειά τους να εκδικηθούν τον άλλο γονέα 
καταφεύγουν σε μηχανορραφίες και ραδιουργίες, σπιλώνοντας την τιμή και την υπόληψη αθώων 
ανθρώπων.Αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι να λέγονται γονείς; Τί παράδειγμα δίνουν στα παιδιά τους; Έτσι 
μεριμνούν για εκείνα; Δε θα έπρεπε να τιμωρούνται με αφαίρεση της γονικής μέριμνας; 
 
27 Μαρτίου 2021, 16:13 | Ελευθέριος Μιχαλόπουλος Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα  
 
27 Μαρτίου 2021, 14:50 | Νίκος Βασιλάκης Πρέπει να προστεθεί ρητά ως ζ΄ περίπτωση κακής άσκησης της γονικής 
μέριμνας: 
» α). … στ. … ζ. αβάσιμες, ψευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες και ισχυρισμοί σε βάρος του άλλου γονέα «, γιατί 
τελευταία, ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου, έχουν αυξηθεί τέτοιες κατηγορίες. 
 
27 Μαρτίου 2021, 13:04 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των δικαστικών 
αποφάσεων πρέπει να προβλέπονται : α) συνεδρίες του μη συνεργάσιμου γονέα με ειδικό ψυχικής υγείας, β) 
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διαδικασία παράδοσης του τέκνου για επικοινωνία με παρουσία παιδοψυχολόγου ή / και κοινωνικού λειτουργού, 
συντασσόμενης σχετικής έκθεσης και γ) προπαρασκευαστικό στάδιο επικοινωνιών αποξενωμένου γονέα – τέκνου, 
παρόντος του ετέρου γονέα, ο οποίος, με τη συνδρομή των ανωτέρω επιστημόνων, να αποκαθιστά την εικόνα του 
τέκνου για τον αποξενωμένο γονέα. Σε διαπιστωμένες με πραγματογνωμοσύνη περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας, να 
παρέχεται στον αποξενωτή γονέα ψυχολογική / ψυχιατρική υποστήριξη.  
 
27 Μαρτίου 2021, 13:31 | ΓΑΝΕΛΗΣ ΣΑΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1532 ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΙΔΙΩΣ 
α. Η ΥΠΑΙΤΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ Η’ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ β. Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ γ. Η 
ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η’ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ Η’ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ 
ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ δ. Η ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΟΝΕΑ ε. Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η’ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ στ. Η ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Η’ ΑΝ ΟΧΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ, 
ΓΙΑ ΑΚΛΟΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η’ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η’ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΙ 
ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η’ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
27 Μαρτίου 2021, 12:48 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Η πρόβλεψη ενδεικτικών περιστάσεων καταχρηστικής 
άσκησης της γονικής μέριμνας (αρ. 1532) είναι μια σημαντική καινοτομία του νομοσχεδίου, καθώς καθορίζει ένα 
πλαίσιο συμπεριφοράς των γονέων, υπέρβαση του οποίου προβλέπεται να έχει συνέπειες στην άσκησή της. Οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα θα πρέπει να προστεθούν στην σχετική 
περιπτωσιολογία γεγονός που αναμένεται να περιορίσει την δικαστηριακή εργαλειοποίηση των παιδιών. 
 
27 Μαρτίου 2021, 12:28 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ‘Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α) η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β) η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την  οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ) η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ) η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε) η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, στ) η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ) οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 11:18 | Τασος Ειναι ενα τεράστιο δειγμα κακης άσκησης γονικής μεριμνας οταν χρησιμοποιουν 
ψευδεις και κακόβουλους ισχυρισμούς εις βάρος του άλλου γονέα, με αποτέλεσμα πατεράδες να έχουν 
αποξένωθει τελείως από τα παιδια τους.Αυτες οι ψευδείς κατηγορίες οδηγούνται σε αντιδικιες και κραταν πολλα 
χρόνια στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να εχουν υποστεί οι πατεράδες γονική αποξένωση και να μην μπορούν να 
είναι δίπλα στα παιδιά τους. Ετσι ένας πατέρας χανει αρκετα χρόνια στα δικαστήρια, είναι μακριά από το παιδι 
του και παρόλο που αν αποδειχθεί ότι οι αποξενωτριες μητέρες κατηγορούν ψευδως τους πατεράδες με στόχο 
την εκδίκηση και την γονικη αποξενωση δεν τιμωρουνται πολυ αυστηρά. Ο πατέρας εχει χάσει τα καλύτερα χρόνια 
από το μεγάλωμα του παιδιού του,δεν μπορεί να δώσει αγαπη και στοργή και νοιώθει ψυχικά ανάπηρος!!!Σε 
αυτές τις περιπτώσεις πρέπει ο γονέας που έχει χρησιμοποιήσει δολιους τρόπους (όταν αποδεικνύεται)ώστε να 
κανει γονική αποξένωση να χάνει την γονική μεριμνα σαν κακη άσκηση της . 
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27 Μαρτίου 2021, 09:34 | NA Το κείμενο είναι πολύ ασαφές και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Πχ μια 
γυναίκα που έχει κακοποιηθεί από τον πρώην σύζυγο, που θα έχει πάει στο νοσοκομείο εξαιτίας του, που θα 
φοβάται για την ασφάλεια την δική της και του παιδιού της θα πρέπει να περιμένει την αμετάκλητη καταδίκη για 
ενδοοικογενειακή βία του ανθρώπου αυτού για να μην χρειαστεί να εκτεθεί σε βία αυτή και το παιδι της? Το παιδί 
θα έχει επικοινωνία, θα είναι μόνο του με έναν βίαιο άνθρωπο επί χρόνια μέχρι να εκδοθεί η αμετάκλητη 
απόφαση? Έτσι προστατεύεται το παιδί? Και αν ο ένας γονιός έχει καταδικαστεί για άλλο λόγο από τους 
αναφερόμενους στο άρθρο, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μένει μόνος του με ένα παιδί; Απαράδεκτα 
πράγματα. 
 
27 Μαρτίου 2021, 03:51 | Μαρία Κοντογιάννη Οι φευδείς και ανυπόστατες κατηγορίες εις βάρος ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 
από τους δύο γονείς να θεωρείται κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Για το γ.: Να συνυπολογιστούν οι 
περιπτώσεις που τα ίδια τα τέκνα δεν επιθυμούν την επικοινωνία με τον άλλον τους γονιό και αυτό επουδενί δεν 
μπορεί να καταστεί παρεμπόδιση επικοινωνίας ή να θεωρηθεί υπαιτιότητα του άλλου γονιού. Τα παιδιά βλέπουν 
και νιώθουν και καταλαβαίνουν και συνδέονται. 
 
27 Μαρτίου 2021, 00:33 | Ρ.Μ εκπαιδευτικός Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν επίσης ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. ΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗ 
ΓΟΝΕΪΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ! ΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ 
ΧΡΟΝΙΑ! Η άσκηση ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ στο τέκνο, δια της χειραγώγησης από τον ένα γονέα, ώστε να 
αρνείται την επικοινωνία και να μην έχει σχέσεις με τον άλλο γονέα αποτελεί κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.  
 
27 Μαρτίου 2021, 00:31 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ Να τεθεί ως εξής: Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: ́ ΄Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. Η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. Οι αβάσιμες/ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα. 
 
26 Μαρτίου 2021, 23:47 | Νικόλαος Η άρνηση του παιδιού να επικοινωνήσει με τον ένα γονέα επειδή ο γονέας 
που έχει την επιμέλεια έχει δημιουργήσει στην ψυχή του παιδιού μια απέχθεια για αυτόν πρέπει να θεωρείται ( 
έστω κατά μαχητο τεκμήριο) ως δείγμα κακής άσκησης της επιμέλειας με συνέπεια η άσκηση της επιμέλειας να 
ανατίθεται στον γονέα που έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί. Για να μην χάσει την του παιδιού επιμέλεια ο 
γονέας πρέπει να καλλιεργεί στο παιδί καλά αισθήματα έναντι του άλλου γονέα. Το παιδί πρέπει να 
απομακρύνεται από το νοσηρό περιβάλλον του γονέα-θυτη. Οι λύσεις πρέπει να προέλθουν από την Πολιτεία με 
την αλλαγή των Νόμων με την εκπαίδευση των γονέων,των δικαστικών, και άλλων λειτουργών ,με την δημιουργία 
κοινωνικών υπηρεσιών.Η δικαστική απόφαση εφετείου της Γαλλίας που αντέστρεψε την επιμέλεια όταν η μητέρα 
γονέας παρεμπόδιζε συστηματικά την επικοινωνία του παιδιού με τον Πατέρα και μάλιστα τον κατηγορισε για 
σεξουαλική παρενόχληση είναι παράδειγμα προς μίμηση. Υπάρχει τουλάχιστον μία εν γνώσει μου απόφαση του 
Αρείου πάγου της Ελλάδας ίδια και πρόσφατη. Δώστε τα παιδιά μας στους υγιείς γονείς. Βοηθήστε με ομάδες 
κοινωνικών υπηρεσιών τους θύτες γονείς να συνέλθουν,αν μπορούν. 
 
26 Μαρτίου 2021, 23:23 | Α.Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ / ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ τα οποία 
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συνιστούν και αυτά την κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Ουκ ολίγες φορές έχει αποδειχθεί ότι οι αποξενώτριες 
μητέρες κατηγορούν ψευδώς τους πατεράδες με στόχο την γονική αποξένωση του τέκνου τους από τον πατέρα 
του! ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΑΒΑΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ.Αυτές ο ψευδείς 
κατηγορίες οδηγούν σε αντιδικίες που κρατούν χρόνια παγιώνοντας την κακή άσκηση της επιμέλειας και της 
γονικής αποξένωσης. Πως θα αποφευχθούν οι αντιδικίες αν οι ψευδείς καταθέσεις δεν τιμωρούνται και δεν έχουν 
συνέπειες σε αυτόν που τις χρησιμοποιεί συστηματικά ως μέσο για εκδίκηση;Όταν και αν τελειώσουν κάποτε 
αυτοί οι δόλιοι τρόποι που εντείνουν την αντιδικία, μετά από πολλά χρόνια ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια 
έχει χάσει κάθε επικοινωνία με το παιδί του, ο ανήλικος πολίτης έχει γίνει ενήλικος που έχει βιώσει την 
απανθρωπιά και την ψυχική κακοποίηση που θα την κουβαλάει μέσα του πλέον σαν ενήλικος για όλη την ζωή του 
και θα έχει επιπτώσεις και στη δική του οικογένεια, κάνοντας την γονική αποξένωση και τη κακομεταχείριση του 
παιδιού πλέον ‘’παράδοση’’. 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:43 | Σειτης Μανος Στο 2 υπαρχουν 6 περιπτωσεις κακης ασκησης γονικής μεριμνας. Θα 
πρεπει να προστεθει και μια 7η περιπτωση «Οι αβασιμες και ψευδεις κατηγοριες και ισχυρισμοι εις βαρους του 
αλλου γονεα» 
 
26 Μαρτίου 2021, 22:13 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΟΝ (ΑΠΟ ΤΟ 2016).ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΞΕΝΩΤΕΣ 
ΓΟΝΕΙΣ?ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΔΟΜΕΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΠΡΟΤΙΣΤΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ(ΠΑΤΕΡΕΣ)!!!ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΙΑ ΑΜΕΣΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΥΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ!!! 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:23 | Ι. Αγια..Oι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
είναι συχνότερες από το κοινό κρυολόγημα!! Να ορισθούν επίσης ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:55 | Μπατσακουτσας Δημήτρης Να προστεθεί εδαφιο η. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέαΣτο εδαφιο γ να προστεθουν οι λέξεις με ΚΕΦΑΛΑΙΑ «γ. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 
του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 
 
26 Μαρτίου 2021, 21:44 | Θ. Αγγελακοπούλου Προσθέστε και 7η παράγραφο ως άσκηση κακής γονικής μέριμνας 
να είναι και οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
26 Μαρτίου 2021, 20:41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα θα πρέπει να προστεθούν στην σχετική περιπτωσιολογία γεγονός που αναμένεται να περιορίσει 
την δικαστηριακή εργαλειοποίηση των παιδιών. 
Προτείνω :Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα  
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26 Μαρτίου 2021, 19:11 | Βίκυ «δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων»δλδ η μή καταβολή χρηματικής 
διατροφής είναι κακή άσκηση επιμέλειας, ενώ η ΑΥΤΟΒΟΥΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ του τέκνου δεν είναι; 
Ξεριζόνονται τα παιδιά από τα οικογενειακά σπίτια που μεγάλωσαν και εμάς μας ενδιαφέρει μόνο το χρηματικό 
ποσό που δικαιούται; Για την χυψολογική φόρτιση και βία που του ασκείται με αυτό το τρόπο ουδέ λόγος;  
 
26 Μαρτίου 2021, 18:29 | Μητερα Έχουμε ήδη αρχίσει να δεχόμαστε απάνθρωπες εκβιαστικές,συμπεριφορές 
λόγω του νομοσχεδίου που αποσκοπούν στην τρομοκράτηση της μητέρας κ στην δημιουργία ελεγκτικού πλαισίου 
με εργαλείο το παιδί,καθώς προκειμένου να μην κατηγορηθούμε ως αποξενωτριες κ μας πάρουν τα παιδιά μας 
γινόμαστε δέκτες κακοποιητικων συμπεριφορών .Χωρίσαμε για να τις αποφύγουμε κ να ζήσουμε ήρεμα κ με αυτό 
το νομοσχέδιο μας εκθέτει κ πάλι στα ίδια. 
 
26 Μαρτίου 2021, 17:16 | Βασιλης Βασιλειου Θα προτεινα και οι αβάσιμες ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί 
εις βάρος του άλλου γονέα επισις. 
 
26 Μαρτίου 2021, 16:13 | ΚΩΣΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Στο συγκεκριμμένο άρθρο θεωρώ ότι ο νομοθέτης κινείται σωστά 
. Επιπρόσθετα όμως και με βάση την εμπειρία μου ως χωρισμένος γονιός μιας ανήλικης κόρης, ο ένας γονιός 
κατηγορεί τον άλλον (η συνήθης πρακτική μέχρι τώρα η μητέρα τον πατέρα με αναίτιους ισχυρισμούς και 
συκοφαντίες ώστε να κριθεί ακαταλληλος για γονιός) Ο νόμος πρέπει να ορίζει τα εξής : Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
26 Μαρτίου 2021, 16:10 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ –ΠΡΟΤΑΣΗ - Να τεθεί ως εξής: Το άρθρο 1532 του Αστικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ΄΄Άρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
συνιστούν ιδίως: 1. Η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών 
που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε 
τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. Η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει 
και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. Η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης 
του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. Η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. Η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής., 7.οι αβάσιμες/ ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα. 
 
26 Μαρτίου 2021, 15:47 | Δημος Καραογλου Δεν υπάρχει υποχρεωτική ή μη υποχρεωτική συνεπιμέλεια, υπάρχει 
η αναγκαιότητα του να μην αποκλείεται ο ένας γονέας από την επί ίσοις όροις ανατροφή των παιδιών.Οι 
γενικευσεις και ο παραλογισμός δεν είναι θεσεις νομικές, ουτε καν κοινωνικές. Η ρητορική μισους δεν συμβαλλει 
στην ισοτητα γονέων και δεν συναδει καν με την ιδιότητα του γονιού.Το νομοσχέδιο προσπαθεί να ρυθμίσει 
θέματα διαζυγίου, να επιλυσει υπαρκτα τεραστια κοινωνικά προβλήματα που ο νομος του 1983 σε σχεση με την 
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ανατροφή παιδιών στον χωρισμό αφησε κενά και ετσι δημιουργήθηκαν και σε καθε περιπτωση είναι υπαρκτά.Το 
νομοσχεδιο αυτό προσπαθεί να ορίσει τον τρόπο και τους όρους με τους οποίους θα χωριζουν οι γονείς και πως 
θα αναθρεφουν τα παιδιά ενω μενουν σε διαφορετικά σπίτια. Η ανάγκη αυτή παρουσιάζεται δεδομενης της 
υπαρξης της ΔΣΔΠ (ΟΗΕ) που ψηφιστηκε μεταγενεστερα του 1983. Δεδομένης της εκρηκτικής αύξησης των 
διαζυγίων. Δεδομενης της εκρηκτικής αύξησης των παραβιάσεων αποφάσεων επικοινωνίας. Δεδομένης της 
αποτυχίας της δικαστικής και δικηγορικης πρακτικης 40 ετών να αποτυπωσουν την αλλαγή στην κοινωνία και τις 
κοινωνικές συνθήκες.Οι γενικεύσεις ρατσιστικού τυπου με νοοτροπίες «ολοι θυτες ολες θυματα»,αποτελεί αλλο 
ενα ακομα επιχειρημα για την αναγκαιότητα του νόμου αυτού. Στις Δημοκρατίες δεν υπαρχουν «ενοχοι λογω 
φύλου» ή «εκ γενετής», ούτε «αρια φύλα» (κατα το γνωστο), ούτε γεννηθηκε κανεις με τις οδηγίες του γονιού στο 
χέρι.Το θεμα δεν αφορά τα φύλα αλλά την προστασία της γονικής ιδιοτητας και της παιδικης ηλικίας. Είναι 
υποχρεωση της πολιτείας να προστατευσει πρωτιστως την παιδική ηλικία και το παιδί απο εκατερρωθεν 
λανθασμενες συμπεριφορές των γονέων του.Να θεσει κανονες και τις εξαιρεσεις τους χωρίς προκαταλληψεις και 
στερεότυπα. Να φερει την ισορροπία στις σχεσεις του τεκνου με τον καθενα γονέα του.Δεν είναι ο ρολος της 
πολιτείας να λυσει τα συναισθηματικά ή αλλα προβλήματα ενος ζευγαριού που χωρίζει είναι ομως υποχρεωμενη 
να τους οριοθετήσει και να τους βαλει κανονες ωστε να προστατευσει το παιδί μεχρι να συνελθουν απο το 
χωρισμό τους.Ο σκοπός του νομου αυτού είναι καιπολυ σωστά συμφωνα με το αρθρο 1: «Ο παρών νόμος 
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά 
την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού.» Πως όμως θα γινει αυτό πραξη ;Ο δικαστής 
όταν αποφασίζει για τα θέματα άσκησης της γονικής μέριμνας θα αποβλέπει στο συμφέρον του παιδιού που 
εξυπηρετείται από την ισόχρονη συμμετοχή και των δύο γονέων. Απαιτείται ειδική μνεια για την αποφυγή της 
γονικής αποξένωσης Επίσης, όταν ζητείται η γνώμη το τέκνου πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε δικαιοσύνη 
φιλική προς τα παιδιά, πρέπει να απαλλαγούν τα παιδιά από το βάρος να διαλέγουν γονέα και να εξασφαλισθεί 
ότι η ακρόαση με το δικαστήριο θα γίνεται σε καλές για την ψυχολογία των παιδιών συνθήκες.Σε πολλές 
περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν 
ψευδείς (μετά απο χρόνια), ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεική αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους 
καταγγελίες από αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμναςΠροτείνω : το άρθρο 1532 τίθεται ως εξής Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλευσης γενετήσιας ζωή»Περαν αυτού οι ειδικοί 
επιστήμονες ψυχολόγοι κλπ αλλά και η κοινή λογική λένε: Τα παιδιά χρειάζονται δύο γονείς στην καθημερινότητα 
ανεξάρτητα απο την οικογενειακή κατάσταση που οι γονεις βρισκονται ως ζευγάρι. Σε σχεση με το παιδί είναι 
αναγκαίοι και οι δυο ακόμα και σε διαφορετικά σπίτια.Εκατεροθεν λανθασμενες συμπεριφορές δεν πρεπει να 
γινονται ανεκτες και να τιμωρούνται ουσιαστικά, ωστε τελικά να αποφευγονται. Έτσι ο νομος λειτειργεί ως 
παραδειγμα συμπεριφοράς και καλλιεργεί στους πολιτες-γονείς νοοτροπίες σεβασμου στην γονικη ιδιότητα του 
ενος του αλλου.  
 
26 Μαρτίου 2021, 14:44 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣΕπιβάλλεται, στις περιπτώσεις κακής άσκησης γονικής μέριμνας και 
επιμέλειας, να οριστεί ρητά ότι η τελεσίδική καταδικαστική απόφαση του ενός γονέα για ψευδείς κατηγορίες και 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, εναντίων του άλλου γονέα, με δόλιο σκοπό, ώστε να 
αποκομίσει οφέλη (πχ αποξένωση του άλλου γονέα, βλάβη της γονικής σχέσης με το τέκνο, επαγγελματική ή 
προσωπική διαβολή κλπ.) είναι λόγος αφαίρεσης επιμέλειας ή έκπτωσης γονικής μέριμνας. Η συκοφαντία πρέπει 
επιτέλους να τιμωρείται. Επίσης η έκδοση των αποφάσεων και η απόδοση της δικαιοσύνης πρέπει, να επιταχυνθεί 
για αυτές τις περιπτώσεις. Διότι όπως καταλαβαίνετε, εάν μια τέτοια απόφαση τελεσιδικήσει σε τρία (3) χρονιά, 
η ζημιά της αποξένωσης των σχέσεων τέκνου και γονέα, θα είναι μη αναστρέψιμη. 
26 Μαρτίου 2021, 11:20 | ΝΤ.Την επόμενη εβδομάδα,σε πόλη της Μακεδονίας, ξεκινά η δίκη πατριού και μητέρας 
που κατηγορούνται ο μεν πρώτος για βιασμό ανήλικου παιδιού κατ’εξακολούθηση για περισσότερο απο δύο 
χρόνια, η δε δεύτερη με την κατηγορία ότι γνώριζε.Ο πατέρας του παιδιού προσπαθούσε να πάρει την επιμέλεια 
εδώ και χρόνια, αλλά οι δικαστές (ως επίγειοι θεοί) την έδιναν αποκλειστικά στη μητέρα.Και αναρωτιέμαι…όλοι 
αυτοί οι δικαστές που με αποφάσεις καρμπόν αποφασίζουν υπέρ των μανάδων, δεν πρέπει να λογοδοτούν? Δεν 
πρέπει να έχουν κυρώσεις για εσφαλμένες αποφάσεις?Όταν καταστρέφουν ζωές παιδιών δεν πρέπει να είναι 
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υπόλογοι? ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ- ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙς ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ 
ΘΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ. 
26 Μαρτίου 2021, 11:28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣΕπειδή με το παρόν νομοσχέδιο κάποιοι γονείς μπορεί 
να σκεφτούν να υποβάλλουν ψευδείς/αβάσιμες κατηγορίες εναντίον του άλλου γονέα για να τον αποκλείσουν 
από την επικοινωνία, πρέπει ο νόμος να προβλέπει ρητά ότι οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρος του άλλου γονέα αποτελούν ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Αλλιώς θα έρθουμε αντιμέτωποι με 
ένα κύμα ψευδών κατηγοριών. Όπως ο νόμος προβλέπει ότι θα τιμωρηθεί ο γονιός που κακοποιεί το παιδί του, 
έτσι πρέπει να προβλέπει ότι θα τιμωρηθεί ο γονιός που κατηγορεί ψευδώς τον άλλο γονέα ότι κακοποιεί το παιδί 
του. 
26 Μαρτίου 2021, 11:56 | Α. ΚΥΡΙΑΖΗ Τα Ελληνικά Δικαστήρια και ο Έλληνας Δικαστής έχουν αποδείξει ότι δεν 
χρειάζονται υποβολέα για να εφαρμόσουν τον καθ’όλα παιδοκεντρικό ισχύοντα Νόμο, που βεβαίως καλύπτει 
επαρκώς όλες αυτές τις περιπτώσεις και δεν χρειάζεται καμία απολύτως αλλαγή. Το Νομοσχέδιο φαίνεται να έχει 
δύο εχθρούς: τη μητέρα, που τη θεωρεί αποξενώτρια, μη μεριμνούσα για το συμφέρον του παιδιού και 
ψευδόμενη συνεχώς, αλλά και τον Έλληνα Δικαστή, που τον θεωρεί ανίκανο, ανεπαρκή και του υπαγορεύει πώς 
θα κάνει τη δουλειά του. Και τον στέλνει πίσω στα σεμινάρια των ψυχολόγων για να τον επιμορφώσουν στις 
νεότερες κοινωνικές εξελίξεις (ότι ξαφνικά αναδύθηκε το νέο μορφοτυπικό μοντέλο μπαμπά), γιατί εξετάσθηκε 
και βρέθηκε ανεπαρκής και μετεξεταστέος. Η υποτίμηση και απαξίωση των Ελλήνων Δικαστών είναι σκανδαλώδης 
και πρέπει να τύχει άμεσα της προσοχής των θεσμικών οργάνων τους. ΑΠΟΡΙΨΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ 
26 Μαρτίου 2021, 10:30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΑΡΘΡΟ 1532 ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ 
ΙΔΙΩΣ α. Η ΥΠΑΙΤΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΕΚΝΟ Η’ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ β. Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ γ. Η 
ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η’ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ Η’ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ 
ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ δ. Η ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΟΝΕΑ ε. Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η’ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ στ. Η ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Η’ ΑΝ ΟΧΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ, 
ΓΙΑ ΑΚΛΟΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η’ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η’ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΙ 
ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η’ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. Υ.Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΒΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΦΟΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ 
ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΔΙΕΠΡΑΞΕ Η’ ΑΝ ΕΙΧΕ ΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ 
26 Μαρτίου 2021, 10:04 | Στρατος Τασσος Όταν ένας γονέας που έχει την επιμέλεια σκόπιμος λέει ψέματα στο 
δικαστήριο και αυτό αποδειχτεί και ο σκοπός τις πράξης του είναι να ανεβάσει την διατροφή σε δυσθεώρητο 
ύψος, και να αποξενώσει το παιδί από τον άλλο γονέα, δεν θα πρέπει να χάνει την επιμέλεια?? Και να αποζημιώνει 
για την οικονομική ζημία που προκάλεσαν οι πράξεις του?? Διαφορετικά ποιος ο ρόλος του δικαστήριού?? Μέχρι 
τώρα πιστεύει κάνεις ότι έχουμε δικαιοσύνη?? Συνεπιμέλεια 50 /50 η μόνη λύση στην ανεπάρκεια των 
δικαστηρίων. 
 
26 Μαρτίου 2021, 06:41 | Κωνσταντίνος Γ Σερδενές Σύμφωνα με το Σύνταγμα ‘Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)1. 

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Η 
Ελλάδα έχει δεσμευτεί με το ψήφισμα 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των γονέων , 
κοινή επιμέλεια τέκνων , εναλλασσόμενη κατοικία.Όταν δύο γονείς χωρίζουν γιατί ΠΡΕΠΕΙ ο ένας να είναι γονέας 
και ο άλλος επισκέπτης;;;;;;Το παιδί γίνεται από δύο γονείς και σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές έρευνες 
χρειάζεται δύο γονείς στη ζωή του για να μεγαλώσει σωστά.Όταν ξεκινάς μία διαμεσολάβηση για οποιδήποτε 
θέμα και ό ένας από τους δύο βρίσκεται σε θέση ισχύως τότε θα έχει το πάνω χέρι δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα 
και έτσι δεν θα υπάρχει διαμεσολάβηση.Μόνο όταν δύο άνθρωποι-γονείς έχουν τα ίδια δικαιώματα και φυσικά 
τις ίδιες υποχρεώσεις θα μπορέσουν να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι προς συμφέρον του παιδιού.Άρα η βάση μετά 
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το διαζύγιο ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ισότητα 50/50 το οποίο θα είναι ο κανόνας και από και πέρα όλα τα υπόλοιπα να 
είναι εξαιρέσεις οι οποίες θα γράφονται έτσι ώστε να μην παρερμηνεύονται…!!!Το μοντέλο της αποκλειστικής 
επιμέλειας έχει εφαρμοστεί για 40 χρόνια και έχει αποτύχει γιαυτό και φτάσαμε ως εδώ…!!!‘Ηρθε η ώρα να πάμε 
μπροστά και να εφαρμόσουμε την Συνεπιμέλεια η οποία έχει εφαρμοστεί με τεράστια εποτυχία σχεδόν σε όλο 
τον δυτικό κόσμο.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ(ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ)-ΚΟΙΝΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ…!!!‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικης́ μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
26 Μαρτίου 2021, 01:52 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΚακή άσκηση γονικής μέριμνας, μάλιστα, εγώ λοιπόν 
αγαπητοί νομοθέτες μεγαλώνω την 6 ετών κόρη μου, την επιμέλεια την έχει η μητέρα μετά από συνεναιτικο 
διαζύγιο, την έχω όμως εγώ γιατί η μητέρα δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο δε μπορεί γενικά δεν κάνει, πληρώνω 
διατροφή ακόμα και αν δεν έχει το παιδί μαζί της και ουσιαστικά πληρώνω λύτρα για να είναι το παιδί μου 
ασφαλές, η οικογένεια της όλη είναι της γνώμης ότι το παιδί πρέπει να μείνει με τον μπαμπά γιατί με τη μαμά δεν 
θα μεγαλώσει σωστά, σε πολλές προσπάθειες και κουβέντες με την πρώην σύζυγο που της ζητάω να συμφωνήσει 
σε συνεπιμελεια δεν συναινει, έχει εκθέσει τη μικρή σε κίνδυνο πολλές φορές μου έχει πει μόνη της ότι το παιδί 
είναι καλύτερα με εμένα και πολλά άλλα, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στο ότι πρέπει να γίνει και κάτι με 
αυτούς που παίρνουν αποφάσεις σε αίθουσες δικαστηρίων, δε γίνεται να πηγαίνω σε εισαγγελέα ανηλίκων 3 
φορές (γυναίκα και τις 3 φορές) να κάνω αίτηση απλά για διερεύνηση συνθηκών με αδιάσειστα στοιχεια να με 
παίρνουν τηλέφωνο και να μου λένε αφού το παιδί μένει μαζί σας δεν υπάρχει λόγος για διερεύνηση, με τι 
αποδείξεις μπορώ εγώ μετά να πάω να διεκδικήσω δικαστικά έστω και συνεπιμελεια, πως θα αποδείξω την κακή 
άσκηση γονικής μέριμνας χωρίς να διερευνηθουν οι συνθήκες διαβίωσης; επιμόρφωση στο δικαστικό σώμα και 
να σταματήσουν οι γυναίκες δικαστικοί να μας βλέπουν εμάς τους άντρες όταν ζητάμε τα αυτονόητα σαν 
εξωγήινους, παίζουν με ζωές παιδιών και το κάνουν σαν να είναι άλλη μια μέρα στο γραφείο τους, βάλτε ειδικούς 
στο οικογενειακό δίκαιο βάλτε ψυχολόγους και παιδοψυχολογους στη διαδικασία,μιλάμε για παιδικές ψυχές, 
ευχαριστώ 
25 Μαρτίου 2021, 23:02 | Νίκος ΛιώσηςΚακή άσκηση γονικής μέριμνας συνιστά και η συκοφαντία εις βάρος του 
άλλου γονέα με σκοπό να του αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών και να του αποσπαστούν χρήματα με τη μορφή 
διατροφών και αποζημιώσεων. Είναι κάτι που το γνωρίζει όλος ο κόσμος και πρέπει να προστεθεί στον όρισμο της 
κακής άσκησης. Είναι κάτι που το επιβάλλει η κοινή λογική και είναι απορίας αξιον που παραβλέπεται από το 
νομοσχέδιο. Ελπίζω να παραλείφθηκε εκ παραδρομής και να διορθωθεί στην πορεία. 
25 Μαρτίου 2021, 23:29 | Ε.ΤΑρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
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παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
25 Μαρτίου 2021, 23:35 | Ιωάννης Στα. (…..) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: …..ζ.Οι 
αβάσιμες/ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. (……) 
25 Μαρτίου 2021, 23:00 | ΓΟΝΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις 
αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο 
έχουν προκαλέσει ήδη γονεική αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους 
διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Επίσης η 
τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμναςΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. το 
άρθρο 1532 τίθεται ως εξής Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλευσης γενετήσιας ζωή» 
25 Μαρτίου 2021, 23:14 | ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:Να προβλεφτεί η περίπτωση που ο γονέας για εκτάκτους λόγους όπως 
απώλεια εργασίας η αναστολή αυτής λόγω covid η πρόβλημα υγείας και αδυναμία για εργασία δεν μπορεί να 
καταβάλει για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την μηνιαία διατροφή του τέκνου του. Δεν ειναι δυνατόν 
σε περίπτωση φυσικής αδυναμίας του γονέα να καταβάλει για ένα μήνα την διατροφή του τέκνου του να μπαίνει 
σε διαρκή αυτόφορη διαδικασία και να αντιμετωπίζετε σαν κοινός εγκληματίας με φυλάκιση αυτού από το 
δικαστήριο.Παρακαλώ όπως αλλάξετε άρδην στο θέμα αυτό τον προπολεμικό νομοσχέδιο και προσαρμόσετε, 
βάση των αναγκών της νέας εποχής μας. 
25 Μαρτίου 2021, 22:25 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας,2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονεά και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχεσ́εων του τέκνου με αυτούς,3. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνιάς από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων,6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικης́ εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
25 Μαρτίου 2021, 22:27 | Γιώργος ΔιγενάκηςΝα συμπληρωθει ότι οι ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις 
βάρους του άλλου γονέα σε υποθέσεις επιμέλειας/γονικής μέριμνας συνιστούν κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας. 
25 Μαρτίου 2021, 21:54 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΘΗΝΩΝ -ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΑθήναςΕπισημαίνουμε ότι σε πολλές 
περιπτώσεις αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν 
ψευδείς, ωστόσο έχουν προκαλέσει ήδη γονεική αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από 
αμφότερους τους διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση. Επίσης η τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμναςΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. το άρθρο 1532 τίθεται ως εξής Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλευσης γενετήσιας ζωή»Οι ψευδείς κατηγορίες στα πλαίσια του 
διαζυγίου είναι επίσης ενα υπαρκτό προβλημα που δηλητηριάζει τις οικογενειακές σχέσεις και προκαλεί 
προβλήματα στις σχεσεις γονεα – τεκνου με σοβαρες επιπτωσεις. 
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25 Μαρτίου 2021, 21:54 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΔΗΣθα έπρεπε να προστεθεί και μια παράγραφος ακόμα με θέμα της 
αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
25 Μαρτίου 2021, 20:35 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΣΧΟΣ Προτάσεις για αλλαγές στο νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση του 
Οικογενειακού Δικαίου χρειάζεται σημαντικές αλλαγές προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των παιδιών 
στην ισότιμη ανατροφή και από τους δύο γονείς τους μετά τον χωρισμόΠρο ολίγων ημέρων τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο. Καίτοι το τελευταίο έχει μια σειρά από καινοτομίες, υπάρχουν 
ασάφειες και παραλήψεις όπως (η απουσία από το άρθρο του 1/3 σε έκαστο γονέα και το υπόλοιπο 1/3 μαχητό) 
που καθιστούν αμφίβολη την διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών με κατάλληλους και πρόθυμους 
γονείς να ανατρέφονται από κοινού και από τους δύο. Συγκεκριμένα, στα θετικά σημεία του νομοσχεδίου 
συγκαταλέγεται αφενός η αναφορά στην γονική ισότητα, αφετέρου στην τροποποίηση του άρθρου 1511, ότι το 
συμφέρον του τέκνου «εξυπηρετείται πρωτίστως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του». Ωστόσο, προκειμένου να είναι δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή ενός γονέα στην 
ανατροφή του παιδιού του και να διασφαλιστεί πρακτικά η γονική ισότητα προς όφελός του, π.χ. χωρίς διακρίσεις 
σε γονέα με τον οποίο κυρίως διαμένει το τελευταίο, επιβάλλεται να προστεθεί η αναφορά στην «ισόχρονη και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη διαμονή στις 
οικίες αμφοτέρων», όπως εφαρμόζεται σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης πχ στη Σουηδία την 
τελευταία 25ετία τη Γαλλία, το Βέλγιο κλπ ήδη από την γέννηση του παιδιού. Πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
που αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει η ρύθμιση αυτή σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης είναι ανακριβείς. Σε 
κάθε περίπτωση, σύμφωνα και με τις επιταγές του ψηφίσματος 2079/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης 
προβλέπεται ρητώς η εισαγωγή της εναλλασσόμενης κατοικίας στις εθνικές νομοθεσίες, ελαχιστοποιώντας τις 
όποιες εξαιρέσεις σε περιπτώσεις κακοποίησης, παραμέλησης, κλπ.8Στην τροποποίηση του άρθρου 1514, 
αντίθετα με τις εξαγγελίες του υπουργείου, εξακολουθεί να δίνεται η δυνατότητα απόδοσης της επιμέλειας του 
παιδιού αποκλειστικά στον έναν γονέα «…εξαιτίας διαφωνίας των γονέων…». Με δεδομένο ότι η προσφυγή στα 
αστικά δικαστήρια αποτελεί πρακτική εργαλειοποίησης του παιδιού από πολλούς γονείς, η δυνατότητα 
κατανομής της γονικής μέριμνας επί απλής διαφωνίας των γονέων κινδυνεύει να επιτρέψει την συνέχιση του 
σημερινού αναχρονιστικού καθεστώτος της αποκλειστικής επιμέλειας, ακυρώνοντας την μεταρρύθμιση και τις 
εξαγγελίες του υπουργού στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να εμπεδωθεί το πνεύμα συνεργασίας 
μεταξύ των γονέων και να περιοριστεί η εργαλειοποίηση των παιδιών, η κατανομή της μέριμνας θα πρέπει να 
είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και για εξαιρετικά σπουδαίο λόγο σε άμεση σχέση με την αποδεδειγμένα κακή άσκησή 
της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου. Για το κομβικό αυτό σημείο του νομοσχεδίου επιβάλλεται 
να δοθούν οι ανάλογες κατευθύνσεις στον δικαστή, τόσο μέσω της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου, εφόσον η 
κυβέρνηση πραγματικά επιθυμεί την νομοθέτηση της ανατροφής των παιδιών και από τους δύο γονείς ως 
προεπιλεγμένη ρύθμιση, όσο και μέσω της επαναδιατύπωσης του σχετικού εδαφίου (αρ. 1514, παρ. 2) με 
ταυτόχρονη απαλοιφή της περιπτωσιολογίας που αφορά στην διαφωνία των γονέων, όπως, επίσης, επιβάλλεται 
να συνδεθεί με το άρθρο 1518, το οποίο αναφέρεται στην επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, όπου κρίνεται 
αναγκαίο να προστεθεί ρητώς, ότι η κοινή άσκηση της φυσικής επιμέλειας είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού και απόδοση αυτής αποκλειστικά στον έναν γονέα θα πρέπει να προβλέπεται μόνο στα οριζόμενα ως 
εξαιρέσεις του άρ. 1532 για ό,τι συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Η νομοθετική ρύθμιση οφείλει να 
μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα πρωτίστως προς τους γονείς και τους εφαρμοστές του δικαίου, ότι η γονική μέριμνα 
στο σύνολό της αποτελεί καθήκον των γονέων απέναντι στα παιδιά, η εκπλήρωση του οποίου δεν μπορεί να 
εξαρτάται από τη συμφωνία ενός έκαστου μέρους και ευθύνη, από την οποία δεν μπορούν να απαλλαγούν με την 
επίκληση της μη ομαλής εξέλιξης της μεταξύ τους συμβίωσης.Επιπλέον, η μεταβολή του τόπου κατοικίας του 
παιδιού, καθώς και οι ψευδείς ισχυρισμοί και κατηγορίες σε αντιδικίες για θέματα γονέα-παιδιού αποτελούν 
εξαιρετικά συνήθεις τακτικές γονικής αποξένωσης7. Συνεπώς, η μεταβολή του τόπου κατοικίας του τέκνου, από 
αυτή της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων, θα πρέπει να είναι δυνατή μετά από «προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση» (άρ. 1519). Η πρόβλεψη ενδεικτικών 
περιστάσεων καταχρηστικής άσκησης της γονικής μέριμνας (αρ. 1532) είναι μια σημαντική καινοτομία του 
νομοσχεδίου, καθώς καθορίζει ένα πλαίσιο συμπεριφοράς των γονέων, υπέρβαση του οποίου προβλέπεται να 
έχει συνέπειες στην άσκησή της. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα θα 
πρέπει να προστεθούν στην σχετική περιπτωσιολογία γεγονός που αναμένεται να περιορίσει την δικαστηριακή 
εργαλειοποίηση των παιδιών.(η σχετική εργαλειοποίηση προκύπτει από την συστηματική δημιουργία 
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συμπεριφοράς σύστασης συμμορίας τύπου MAFIA, κυρίως από τις αποξενώτριες μητέρες αλλά και από πατέρες, 
που εγκληματούν σε βάρος των παιδιών τους αρνούμενοι να εκτελούν τις δικαστικές αποφάσεις επικοινωνίας των 
παιδιών τους με τους γονείς που δεν έχουν την κύρια επιμέλεια και που σύμφωνα με τις πληροφορίες των 
αστυνομικών της ΓΑΔΑ υπερβαίνουν τις 5.000περιπτώσεις στην Αττική. Σ’αυτές τις περιπτώσεις που λειτουργούν 
είτε λόγω ψυχασθένειας είτε λόγω συνειδητής εγκληματικής συμπεριφοράς η και τα δύο είναι ακατάλληλοι για 
οποιαδήποτε επιμέλεια γι’αυτό πρέπει να προβλεφθεί κατηγορηματικά η 100% αφαίρεση επιμέλειας ως 
επικίνδυνοι για την υγεία των παιδιών τους. Παράλληλα η ενσυνείδητη αυτή εγκληματική πράξη αποξένωσης 
πρέπει να χαρακτηριστεί ως πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα με τις αντίστοιχες συνέπειες με σκοπό πάντα την 
καλυτέρευση της διαπαιδαγώγησης των παιδιών).Τέλος, στο περί δικαιώματος επικοινωνίας, μεταξύ τέκνου και 
γονέα, άρθρο 1520, όπου σημειώνεται το τεκμήριο ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας, θα πρέπει το δικαίωμα 
επικοινωνίας να προσδιοριστεί πρωτίστως ως δικαίωμα του τέκνου (βλ. Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Παιδιού αρ.7, 8, 18, 93) και να είναι υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό. 
Επιπρόσθετα, το τεκμήριο του ενός τρίτου του συνολικού χρόνου θα πρέπει να ενισχυθεί και να καθίσταται μαχητό 
μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας του γονέα, όπως για παράδειγμα, κακοποίηση ή 
παραμέληση τέκνου, διατηρώντας τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου, ήτοι αν ο ένας γονέας ζητά 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας για τον ίδιο ή αν κάποιος εκ των δύο γονέων έχει καταδικαστεί για τα ποινικά 
αδικήματα που προσδιορίζονται.Ως συμβολική αξία, η νομική αρχή της κοινής επιμέλειας (νομικής και φυσικής), 
της κοινής λήψης/διαμοιρασμού σημαντικών αποφάσεων για τη ζωή του παιδιού επικοινωνεί στο παιδί, στον 
άλλον γονέα, στο σχολείο και στις αρχές – στον κόσμο – ότι και οι δύο γονείς έχουν την ευθύνη για την 
διαμόρφωση της προσωπικότητάς του σε έναν λειτουργικό ενήλικα, ότι και οι δύο γονείς είναι εξίσου σημαντικοί 
στην ζωή του παιδιού, ότι και οι δύο είναι αναγκαίοι για την ευημερία του παιδιού και ότι κανένας δεν πρέπει να 
απορριφθεί ή να μειωθεί έχοντας δευτερεύοντα ρόλο. Τολμήστε να αφήσετε ένα θετικό αποτύπωμα για την ψυχή 
σας σταματώντας τα διαρκή εγκλήματα σε βάρος των Ελληνόπουλων. Καθιερώστε την υποχρεωτικότητα στην 
συνεπιμέλεια και την διαδοχική κατοικία εκτός της περίπτωσης άρνησης ενός γονέα. Ελαχιστοποήστε τις 
πιθανότητες συναλλαγής δικηγόρων δικαστών δημιουργώντας φορέα ελέγχου των αποφάσεων των δικαστών 
ώστε να μηδενίσετε την διαφθορά(η χώρα μας είναι πρωταθλητής στη διαφθορά).Κάντε υποχρεωτικό έλεγχο, με 
κάποιο όργανο δικαστών που θα δημιουργήσετε, δειγματοληπτικό έλεγχο δικαστικών αποφάσεων. Μηδενίστε την 
διαφθορά. Όταν δημιουργούνται υποψίες από ενδείξεις κάντε ενδελεχή έλεγχο πόθεν έσχες και γενικά 
λογαριασμών κλπ.ΤΟΛΜΗΣΤΕ! 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΣΧΟΣ, 
 
25 Μαρτίου 2021, 19:52 | Παρασκευή ΔΈστω ότι έχει εκδοθεί απόφαση που ρυθμίζει την επικοινωνία του τέκνου 
με το γονέα ο οποίος δεν ορίζει τον τόπο κατοικίας του παιδιού του. Ο δικαιούχος επικοινωνίας 
καθησυχάζεται,αφού επιτέλους έχει επέλθει μία κάποια ρύθμιση και θα μπορεί προγραμματισμένα πλέον να 
βλέπει ελεύθερα το παιδί του. Δυστυχώς όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που ο έτερος γονέας θέτει εμπόδια στην 
άσκηση αυτού του δικαιώματος: είτε αμέσως, είτε δια μέσου του επηρεασμού της βούλησης και της 
συμπεριφοράς του ανηλίκου.Οφείλει τότε η δικαιοσύνη να προβεί σε απειλή κατά του άλλου γονέα, για την 
περίπτωση που ήθελε παρεμποδίσει την τοιαύτη επικοινωνία ή παραβιάσει τους περί αυτήν τεθέντες υπό του 
δικαστηρίου όρους,προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή ή αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής 
μέριμνας.Βέβαια, υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες το ίδιο το τέκνο (φαίνεται να) αποφεύγει την 
επικοινωνία. Ακόμα όμως και αυτές οι περιπτώσεις, μπορεί να είναι θολές: είναι πολύ πιθανό αυτή του η στάση 
να εκφράζει τη γνήσια και ανόθευτη επιθυμία του, δεν είναι όμως και καθόλου απίθανο να πρόκειται για 
αποτέλεσμα διδαχών, επιρροών ή και ακόμα έμμεσων απειλών και ψυχολογικής πίεσης του άλλου γονέα που έχει 
υποχρέωση (βάσει δικαστικής απόφασης ή επικυρωμένης συμφωνίας των γονέων) να ανεχθεί αυτήν ακριβώς την 
επικοινωνία.Δώστε ΤΕΛΟΣ στην Γονεική Αποξένωση ΤΩΡΑ 
25 Μαρτίου 2021, 19:09 | Βασίλης Μαυρίδης Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν επίσης οι αβάσιμες 
/ ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. Ο ψυχολογικός καταναγκασμός του τέκνου από 
τον ένα γονέα μέσω της χειραγώγησης χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς και δημιουργώντας εσκεμμένα 
ψευδείς αναμνήσεις με αποτέλεσμα το παιδί να αποξενώνεται από τον άλλο γονέα, αποτελεί κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας και πρέπει να τιμωρείται! 
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25 Μαρτίου 2021, 18:38 | ΒασιλικήΆρθρο 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν sτο 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων 6. η καταδίκη του γονέα με 
οριστική δικαστική απόφαση για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας προς το τέκνο ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
7. οι αβάσιμες, ψευδείς και συκοφαντικές κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα* Η προσθήκη της 
7ης παραμέτρου είναι εξαιρετικής σημασίας διότι, αν υπάρχει επιβαρυντική περίσταση στον γονέα που ψευδώς 
απευθύνει κατηγορίες εις βάρος του έτερου γονέα, αυτόματα, θα περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό οι πιθανότητες 
διάρρηξης της συναισθηματικής σχέσης γονέα – τέκνου. 
25 Μαρτίου 2021, 18:39 | Konstantinos E7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα 
25 Μαρτίου 2021, 18:32 | Αδικαιολόγητο-απαράδεκτοSOS Η παράγραφος ε.να γίνει:ε. η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άρνηση 
του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ 
των γονέων.Όσοι μπαμπάδες αγαπούν τόσο τα παιδιά τους που φτάνουν στο σημείο να μην καταβάλουν τη 
διατροφή που αφορά τις ανάγκες τους, να θεωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Είναι 
απαράδεκτος ο όρος αδικαιολόγητη όταν οι μισοί δηλώνουν άνεργοι και οι άλλοι μισοί δηλώνουν ψευδο 
εισοδήματα. Με ποια κριτήρια τεκμηριώνεται ο όρος αδικαιολόγητη? Μήπως εκ του ασφαλούς? εφόσον δεν 
δίνατε να αποδειχθεί το αντίθετο λόγω προσωπικών δέδόμένων (ακόμα και με εισαγγελική παραγγελεία όταν 
πρόκειται για εταιρεία Ελ. Επαγγελματία κλπ)Μέχρι που θα φτάσει το προτεινόμενο πστριαρχικό 
νομοσχέδιο?ΤΩΡΑ SOS ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ, ΆΡΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΤΈΛΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΉ, 
ΔΙΑΤΡΟΦΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ.Να δούμε πόσοι αγαπούν τα παιδιά τους, πραγματικά. 
 
25 Μαρτίου 2021, 18:42 | Βαγγέλης ΤζανήςΣυνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:‘Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης(…)Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς 3. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες 
και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
 
25 Μαρτίου 2021, 16:57 | Κ. ΑλεξανδρατοςΚάθε αβάσιμη-ψευδή κατηγορία και ισχυρισμός εις βάρος του άλλου 
γονέα να είναι επίσης κακή άσκηση γονικής μέριμνας 
25 Μαρτίου 2021, 13:56 | Κωνσταντίνος ΜασσαλίδηςΟι ψευδείς κατηγορίες προς τον άλλο γονέα θα πρέπει να 
προστεθούν ως λόγος κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Οι ψευδείς κατηγορίες απότελουν μάστιγα. 
25 Μαρτίου 2021, 12:25 | Γιώργος Β.Η διατύπωση περί πρόκλησης διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με τους 
γονείς είναι ελλιπής και αντιεπιστημονική. Θα πρέπει ρητά να αποτυπωθεί στο κείμενο του νόμου ο ορθός, 
διεθνής επιστημονικός όρος που είναι «η πρόκληση ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ».Θα πρέπει οπωσδήποτε να 
προστεθεί εδάφιο ζ. που να προβλέπει την άμεση αφαίρεση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση αβάσιμων, 
ψευδών και συκοφαντικών κατηγοριών σε βάρος του άλλου γονέα (οι οποίες έχουν πάρει μορφή επιδημίας όπως 
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δείχνει η καθημερινή δικαστηριακή πρακτική). Πέρα όμως από την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον/την 
γονέα που την ασκεί καταχρηστικά και σε βάρος του συμφέροντος του τέκνου, θα πρέπει οπωσδήποτε επίσης να 
προβλεφθούν οι ανάλογες ποινές (ποινικές+πειθαρχικές) για τους φυσικούς και ηθικούς συνεργούς τέτοιων 
πράξεων («δικηγόρους», κάθε λογής «τεχνικούς συμβούλους» κτλ). 
24 Μαρτίου 2021, 20:45 | Κωνσταντίνος RΚακή άσκηση γονικής μέριμνας συνιστούν οι αβάσιμες και 
συκοφαντικές κατηγορίες εις βάρος του άλλου γονέα, όπως και όλες οι ψευδής κατηγορίες. Να τιμωρούνται με 
άμεσο χρηματικό πρόστιμο και αν επαναληφθούν με αφαίρεση της γονικής μέριμνας. 
24 Μαρτίου 2021, 19:45 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗTo γεγονός ότι ο νομοθέτης μεταθέτει το ενδιαφέρον του από το συμφέρον 
του τέκνου στην ικανοποίηση των επιδιώξεων των γονέων αποδεικνύεται από την απλή ανάγνωση της 
προτεινόμενης διάταξης, καθώς, πάση θυσία πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Κυρίως, το δικαίωμα 
των πατεράδων στην επικοινωνία τους με το παιδί, ακόμα και με την απειλή της μητέρας ότι θα της αφαιρεθεί η 
επιμέλεια εάν διαταράσσει την συναισθηματική σχέση του τέκνου με τον πατέρα του ή με κάθε τρόπο προκαλεί 
διάρρηξη των σχέσεων του με αυτόν ή τους παππούδες της πατρικής γραμμής!!!! Ας μην κρυβόμαστε, ο νομοθέτης 
θεωρεί υπεύθυνη τη μητέρα για τη λεγόμενη «γονεϊκή αποξένωση». 
Ο νομοθέτης θέλει να τιμωρήσει τη μητέρα που προσπαθεί να διαφυλάξει τη σωματική και ψυχική υγεία του 
παιδιού της από έναν κακοποιητή σύζυγο- πατέρα, ο οποίος δικαιούται να επικοινωνεί με το παιδί, ακόμα και εάν 
έχει καταδικαστεί πρώτοδικα ή σε δεύτερο βαθμό για ενδοοικογενειακή βία είτε σε βάρος της είτε σε βάρος του 
παιδιού (γιατί δεν διευκρινίζεται στη διάταξη) ??? Και στην περίπτωση που τελικά η μητέρα χάσει την επιμέλεια 
του παιδιού της, αυτή θα ανατεθεί σε αυτόν τον κακοποιητή πατέρα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση??? 
Αντί να καταργηθούν όμως νόμοι και πρακτικές που προωθούν τη βία κατά των γυναικών, την ενδοοικογενειακή 
βία και τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα ψηφισθεί Νόμος που υποτιμά τις γυναίκες, καταργεί την ισότητα στην 
οικογένεια και υποθάλπει τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών από τους κακοποιητές συζύγους/γονείς. 
24 Μαρτίου 2021, 19:07 | Μαρία ΤσαλαμανιούΣτο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1532 Α.Κ. (όπως αντικαθίσταται) 
να προστεθεί και η εξής ( ζ΄) περίπτωση: «Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:α… β. … στ. … ζ. οι 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί του ενός γονέα σε βάρος του άλλου….». 
24 Μαρτίου 2021, 19:43 | Μαργαρίτης ΑδαμίδηςΤιμωρείστε όσους γονείς λένε ψέματα για τον άλλο γονέα. 
Τραυματίζονται ανεπανόρθωτα αθώες παιδικές ψυχές. 
Προσθέστε ότι οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα συνιστούν κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 
24 Μαρτίου 2021, 19:20 | Μαρία ΠολίτουΘα πρέπει να προστεθούν ως παράγοντας κακής άσκησης της γονικής 
μέριμνας οι ψευδείς κατηγορίες/διαβολή προς τον άλλο γονέα. 
24 Μαρτίου 2021, 19:44 | Νικος ΣτεργιουΠρεπει να μπει μια ακομη παραμετρος – φτανει με τα ψεμματα7. οι 
αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
24 Μαρτίου 2021, 19:51 | Μανώλης ΛαμπάκηςΣυνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΤο 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: ‘Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…)Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς3. η υπαίτια παράβαση των όρων 
της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη 
της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να 
καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων6. η 
αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί 
εις βάρος του άλλου γονέα 
24 Μαρτίου 2021, 18:57 | Ελίνα1) Η με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή άσκηση βίας είτε κατά 
του ιδίου του τέκνου είτε κατά του άλλου γονέα οπουδήποτε και οποτεδήποτε λαμβάνει χώρα και χωρίς μάλιστα 
να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκηκαθώς και2) οι ψευδείς καταγγελίες και ψευδείς μηνύσεις για δήθεν 
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ενδοοικογενειακή βία ή για δήθεν γονεϊκή αποξένωση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγοπρέπει οπωσδήποτε να 
συμπεριληφθούν στους λόγους κακής άσκησης της γονικής μέριμνας και να αντιμετωπίζονται αναλόγως. 
24 Μαρτίου 2021, 18:23 | Βαρσος ΜαριοςΟ κυριοτερος λογος κακης ασκησης γονικης μεριμνας προερχεται απο 
ψευδεις,αβασιμες κ μυθοπλαστικες κατηγοριες εις βαρος του αλλου γονεα… 
Γι αυτο πρεπει να υπαρξουν βαρυτατες συνεπειες διοτι δηλητιριαζονται τα παιδια απο τον γονεα που ασκει την 
αποκλειστικη επιμελεια,διαμορφωνονται ψευδεις κατηγοριες εναντιον του γονιου που βλεπει το παιδι του σαν 
επισκεπτης μονο 4 μερες τον μηνα κ μοιραια επερχεται η γονικη αποξενωση. 
24 Μαρτίου 2021, 16:32 | Φρειδερικη ΜπλετσουΟι ψευδείς κατηγορίες εις βάρος του αλλου γονεα πρέπει να 
προστεθούν στις περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. 
24 Μαρτίου 2021, 16:52 | Ζαχαριας ΑγαπιδηςΜεγάλη μάστιγα είναι οι ψευδείς κατηγορίες προς τον άλλο γονέα. 
Να προστεθεί στο παραπάνω άρθρο και 7η περίπτωση ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος 
του άλλου γονέα 
24 Μαρτίου 2021, 15:51 | Άρτεμις ΜασσαλήΝα προστεθεί ως λόγος κακής άσκησης της γονικής μέριμνας οι 
ψευδείς κατηγορίες εις βάρος του άλλου γονέα. 
24 Μαρτίου 2021, 13:11 | ΣωκράτηςΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ?Στελεχωστε και αναβαθμίστε 
την Εισαγγελεια Ανηλικων! το χει αναγκη, το χουμε αναγκη!24 Μαρτίου 2021, 12:12 | Θ.Κ.Να συμπληρωθεί ως 
λόγος κακής άσκησης της γονικής μέριμνας οι αβάσιμες, ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα καθώς υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις και έχουν ως αποτέλεσμα την γονική αποξένωση και την αποστέρηση 
του δικαιώματος του παιδιού να έχει επαφή και με τους δύο γονείς του. 
24 Μαρτίου 2021, 10:00 | Λευτέρης ΧατζηγεωργίουΟι ψεύτικες κατηγορίες κατά του άλλου γονέα θα πρέπει να 
προστεθούν ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.Προτείνω τη συγκεκριμένη διατύπωση.Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
24 Μαρτίου 2021, 09:14 | ΣΑ θα πρέπει να προστεθεί και η ακόλουθη περίπτωση 
η οποία αποτελεί συχνό φαινόμενοοι αβάσιμες-ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
24 Μαρτίου 2021, 08:10 | Λάκης ΓλαύκοςΠαρατήρηση στο Άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται και 
το άρθρο 1532 διαμορφώνεται ως εξής: Συνέπειες κακής άσκησης Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1.η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
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τέκνο ή προς την ΤΥΧΟΝ υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς. 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα. 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής Ή ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο 
γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον 
άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν 
συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να 
αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να 
διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει 
να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής 
κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες 
23 Μαρτίου 2021, 23:06 | Κώστας Μπετζελος1.Να γίνει κανόνας η ισόχρονη άσκηση της γονικής μέριμνας από 
τους γονείς, με εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις οικίες αμφοτέρων2.Οι στενότεροι δεσμοί του τέκνου με 
ένα γονέα, εφόσον επιτεύχθηκαν με μεθόδους αποξένωσης και παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, να μη δίδουν 
σ’ αυτόν την αποκλειστική επιμέλεια3.Να διασφαλισθεί το τεκμήριο 1/3 χρόνου επικοινωνίας γονέα – τέκνου, με 
αποκλεισμό των εξαιρέσεων «κακής και καταχρηστικής» άσκησης της (εφόσον δεν διασαφηνισθούν πλήρως ως 
έννοιες) και των «συνθηκών διαβίωσης και καθημερινότητας» του τέκνου 
23 Μαρτίου 2021, 22:17 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΝΩΣΗΣΣτο τί συνιστά κακή άσκηση γονικής μέριμνας να προστεθεί ως ζ) 
οι αβάσιμες ή συκοφαντικές κατηγορίες εις βάρος του άλλου γονέα. 
23 Μαρτίου 2021, 21:08 | Οικονομοπουλος ΧαρίλαοςΗ εμπλοκή εισαγγελέων στο άρθρο είναι τραγική.Με 
διάταξη τους θα ακυρώνουν τον φυσικό δικαστή!Οι εισαγγελείς ανά την χώρα δεν φρόντισαν τόσα χρόνια για 
παραβίαση δικαστικής απόφασης για Επικοινωνία αλλά πλέον θα μπορούν με μια ψευδής καταγγελία για 
ενδοοικογενειακή βία να διατάσσουν?Η ενδοοικογενειακή βία διώκεται ποινικά και ο νόμος είναι 
αυστηρός,μακριά το 1532 από εισαγγελείς..βάλτε δικαστή 24ωρο και δικαστική αστυνομία για την εκτέλεση 
αποφάσεων… 
23 Μαρτίου 2021, 20:43 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
23 Μαρτίου 2021, 19:07 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια 
μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
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διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ / ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
23 Μαρτίου 2021, 19:58 | Απόστολος Καρτοφύλης Συνεπ́ειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ 
Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησηςΚακή άσκηση 
της γονικης́ μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την 
άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα.  
23 Μαρτίου 2021, 19:49 | Ουρανία Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
23 Μαρτίου 2021, 19:46 | Kosmas Katramados Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης . (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας  
23 Μαρτίου 2021, 18:56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ Να προστεθεί η φράση «7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα» Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
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διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα  
 
23 Μαρτίου 2021, 18:51 | Σεπετσής Νικόλαος Παρατήρηση στο Άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται 
και το άρθρο 1532 διαμορφώνεται ως εξής:Συνέπειες κακής άσκησης Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1.η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την ΤΥΧΟΝ υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας. 2. η διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς. 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα. 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής Ή ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ/ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο 
γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον 
άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν 
συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να 
αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να 
διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει 
να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής 
κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.». 
 
23 Μαρτίου 2021, 18:46 | ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΔΟΞΑ ΑΡΘΡΟ 1532ΑΚ- εισήγηση επί της τροποποίησης . ΛΑΘΟΣ ΔΟΜΙΚΟ 
ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
Η διαταξη είναι τιμωριτική για τους γονείς με βαρύτατη μάλιστα τιμωρία στην περίπτωση που δεν συμμορφωθούν 
με τις ειδικές περιπτώσεις που απαριθμεί , την αφαίρεση της επιμέλειας ή και της γονικής μέριμνας του παιδιού. 
ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ μας νοιάζει να προάγουμε το συμφέρον του ανήλικου παιδιού, τότε πρέπει να αποσυνδέσουμε 
όλες αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές που περιγράφονται στις διατάξεις από την βαρύτατη συνέπεια της 
αφαίρεσης της επιμέλειας και της γονικής μέριμνας και να εισάγουμε νέες συνέπειες, οι οποίες να είναι προς το 
συμφέρον του παιδιού. Δεν είναι προφανές ότι η μεγαλύτερη ουσιαστική και ηθική απαξία υπάρχει στην 
περίπτωση της αμετάκλητης καταδίκης του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής; Δεν είναι προφανές ότι ΜΟΝΟ στην 
παραπάνω περίπτωση δικαιολογείται το βαρύτατο μέτρο της αφαίρεσης της γονικής μέριμνας; Είναι επίσης 
προφανές ότι δεν έχουν ισοδύναμη απαξία με την παραπάνω περίπτωση ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ περιπτώσεις: α) η 
υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
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διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, Για όλες τις παραπάνω 
περίπτώσεις α έως δ θα μπορούσε να διατυπωθεί αντίστροφα το περιέχομενο τους δίνοντας η αποδεδειγμένη 
θετική άσκηση των πράξεων το νόμιμο έρεισμα στο γονέα που δεν έχει την επιμέλεια να την ζητήσει ως εξής: Η 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ:ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
ΩΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 και εισάγεται σε αυτό ΜΟΝΟΝ η περίπτωση της αμετάκλητης καταδίκης του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής; ΚΑΙ εισάγεται παράγραφος Β στο υφιστάμενο άρθρο ως εξής: Β) Σε 
περίπτωση ΚΑΛΗΣ άσκησης της γονικής μέριμνας και ιδίως σε περίπτωση: α) αποδεδειγμένης συμμόρφωσης προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β) καλλιέργειας της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με το γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεων του τέκνου 
με αυτούς, γ) αποδειγμένης τήρησης των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την 
επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο ενθάρρυνση της 
επικοινωνίας, δ) καλής άσκησης και συνεπούς άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 
τότε ο γονέας ο οποίος ασκεί τη γονική μέριμνα με τον τρόπο αυτό, δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο να του 
αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου του αυτού. 
 
23 Μαρτίου 2021, 18:33 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΕΤΣΟΣ Οι ψευδείς κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας είναι συχνό 
φαινόμενο στις υποθέσεις διεκδίκησης επιμελειας. Οπότε:Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 
1532 ΑΚ . Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης 
.(…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και 
διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των 
γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η 
υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 
τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή 
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η 
αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή 
συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / 
ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
23 Μαρτίου 2021, 16:27 | Ιωάννα Θεωρώ ότι όσο ευεργετική μπορεί να είναι η συνεπιμέλεια όταν ασκείται 
συναινετικά (στην οποία περίπτωση βέβαια δε θα χρειαζόταν ίσως ειδικό νομοσχέδιο, διότι οι άνθρωποι που 
συμφωνούν μεταξύ τους καλοπροαίρετα και από μόνοι τους δε χρειάζονται διαιτησία), άλλο τόσο καταστροφικές 
συνέπειες μπορεί να έχει όταν καθίσταται οριζοντίως υποχρεωτική. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, κάθε 
οικογένεια έχει τους δικούς της κώδικες επικοινωνίας, κάθε ζευγάρι συνεννοείται (ή δεν συνεννοείται) με εντελώς 
ειδικούς, δικούς του όρους.Ειδικά δε το σημείο που αναφέρει ότι «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» μπορεί να δώσει το δικαίωμα στο δικαστήριο να άρει τη μέριμνα από τον εν 
λόγω γονέα αφήνει υπερβολικά πολλά περιθώρια να συνεχίσει το βίαιο μέρος να ασκεί βία, να κάνει κατάχρηση 
εξουσίας, να εκμεταλλεύεται το φόβο που εμπνέει σε σύντροφο και τέκνο, είτε αυτό το βίαιο μέρος είναι ο άνδρας 
είτε η γυναίκα.Θα πρέπει να διασαφηνιστεί πολύ ειδικότερα και να οριστούν τα εργαλεία εκείνα που θα έχει στη 
διάθεσή του το πληττόμενο μέρος (σύντροφος) για τον εαυτό του αλλά και -πάνω απ’όλα- εξ ονόματος του τέκνου, 
δίχως να μεσολαβούν χρονικά διαστήματα αλλά και κόστη τέτοια που να καθιστούν αποτρεπτική την όποια 
προσφυγή ή αναζήτηση επίλυσης/βοήθειας από το νόμο. Με άλλα λόγια, το ως άνω χωρίο κατ’εμέ μεταφράζεται 
ως «σύζυγος άσκησε σωματική βία εναντίον συζύγου και καταδικάστηκε αμετάκλητα (μετά από πόσο καιρό 
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άραγε;) και εν συνεχεία του/της αφαιρέθηκε εντελώς η γονική μέριμνα». Στο ενδιάμεσο διάστημα, πώς θα 
συνεπιμελείται το μέρος του θύτη με αυτό του θύματος το κοινό τους τέκνο; Μέριμνα του νομοθέτη θα πρέπει 
πάνω απ’όλα να είναι η προστασία ΟΛΩΝ των μερών από τα εν δυνάμει κακόβουλα άλλα μέρη (όχι μόνο του 
τέκνου αλλά και/κυρίως αυτού). 
 
23 Μαρτίου 2021, 15:28 | Χριστίνα Σακκά Δώστε το λόγο στα παιδιά! Θα σας εκπλήξουν! Όποτε υπάρχουν 
υποψίες ή καταγγελίες για κακή άσκηση της γονικής μέριμνας ΔΩΣΤΕ ΦΩΝΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! Επανδρώστε τα 
δικαστήρια με ειδικούς κι αφήστε πίσω την ευκολία του «είναι ανήλικο»… Είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι παιδικές 
ζωγραφιές μιλούν πέρα από κάθε χειραγώγηση, αποξένωση, κι ο.τι άλλο θέλει να προσάψει ο ένας γονέας στον 
άλλον. Ασχοληθείτε-προσανατολιστείτε περισ ότερο προς το παιδί (οικογενειακά δικαστήρια, εξειδικευμένη 
γνώση, ψυχολογοι) ξέρει το συμφέρον του καλύτερα από τον καθένα! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΑΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΟΧΙ ! 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:41 | Λάμπρος Πηγόυνης Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:49 | ΒΚ Είναι κακή άσκηση γονικής μέριμνας η προσπάθεια ενός γονέα να βάλει στην 
φυλακή τον έχοντα την επιμέλεια, με κάθε τρόπο και με ψευδείς μηνύσεις αδιαφορώντας ουσιαστικά που το τέκνο 
θα μείνει με τρίτο πρόσωπο κατά την διάρκεια του αυτοφώρου? Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ποινές και για 
τέτοιου είδους αδικήματα? Απανωτές ψευδείς μηνύσεις οι οποίες θα εκδικαστούν στην καλύτερη περίπτωση σε 
5 χρόνια και θα τεθούν στο αρχείο. Έχουμε φτάσει σε σημείο να φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι μας λόγω 
τέτοιων καταστάσεων. 
 
23 Μαρτίου 2021, 14:45 | Γεώργιος Χατζηελευθερίου  Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
23 Μαρτίου 2021, 13:28 | Ζαχαράτος Γιάννης Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ .Άρθρο 
1532. Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους 
επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια γονική μέριμνα του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, 
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το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. 
η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και 
η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της 
άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα. 
ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο 
ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η 
διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας  
 
23 Μαρτίου 2021, 12:52 | ΝΙΚΟΛ ΣΑΙΤΑ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ . Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:04 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΔΕΝΕ Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το 
άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
23 Μαρτίου 2021, 12:05 | Α.α Όταν ο γονέας όπου διαμένει το τέκνο παραβιάζει την απόφαση επικοινωνίας, για 
λόγους προστασίας του παιδιού από κακοποιητη γονέα ή γιατί το παιδί δεν θέλει ή φοβάται ή δεν έχει οικειότητα 
με τον άλλο γονέα σε περίπτωσεις (έκτος γάμου ανήλικα τέκνα) η ποινή θα είναι αφαίρεση επιμέλειας?Η μη 
καταβολή διατροφής δεν θα έχει ποινή;Η υποχρέωση λοιπόν με όλο το σόι του γονέα που δεν διαμένει το τέκνο 
πάλι θα αφαιρείται η επιμέλεια?Το ίδιο θα ισχύει για παιδιά εκτός γάμου; Όταν το παιδί μεγαλώνει και ζει με τον 
ένα γονέα και δεν έχει καμία επικοινωνία μέχρι στιγμής με τον άλλο γονέα λόγο επίκινδυνοτητας του χαρακτήρα 
πάλι θα αφαιρείται η επιμέλεια? Και που θα πήγαινει το παιδί ? Στα χέρια ενός άγνωστου για το παιδί?Όταν δε 
παραβιάζονται οι αποφάσεις εκατέρωθεν δηλαδή η μη καταβολή διατροφής και η επικοινωνία από την άλλη το 
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παιδί θα το αναλμβάνει το κράτος σε κάποιο ίδρυμα ?Τόσα χρόνια οι ΜΚΟ και οι υπέρμαχοι της συνεπιμέλειας 
χτίζουν την κουλτούρα της κακιάς – ψυχικά ασταθείς – αποξενωτριας μητέρας. Με το άρθρο νομιμοποιήτε μια 
άκρως εκδικητική συμπεριφορά ως αντίποινα.Κύριε Υπουργέ ανεπανόρθωτες οι βλάβες που θα δημιουργήσετε 
το γνωρίζετε? Ανθρωπιά με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου όχι την εκδίκηση των λόμπυ. 
 
23 Μαρτίου 2021, 01:04 | Νίκη  Κύριε υπουργέ οι ψευδείς κατηγορίες είναι το νούμερο 1 που χρησιμοποιείται 
για να χάσει ο ένας γονιός την επιμέλεια  ‘Αρθρο 14 . Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ . Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή 
άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις 
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων 
για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα 
και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα 
 
22 Μαρτίου 2021, 20:13 | Δημητρης Εγώ απλά θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία. Μέχρι 
προτινος τα παιδιά μου, »δεν ήθελαν να ερθουν αρκετές φορές μαζί μου΄΄, με το που μαθεύτηκε η προσπάθεια 
νοθέτησης αυτού του νόμου, τα παιδιά τον τελευταίο μήνα ως δια μαγείας, έρχονται γεμάτα χαρά. ΑΡΑ? Ο φόβος 
φυλάει τα έρμα και μάλλον σταμάτησε τα κόλπα έμμεσων ψυχολογικών χειρισμών στα παιδιά μου, η πρώην 
σύζυγος. Χρειάζεται να φοβούνται και κάτι γιατί μονά ζυγά δικά τους. Τα παιδιά ανήκουν στους γονείς και τους 
2!!!!!!! Και οι γονείς ανήκουν στα παιδιά. 
 
22 Μαρτίου 2021, 17:27 | ΚΕΛΛΥ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:  “β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς” Ερώτηση; Αυτό πως ακριβώς θα αποδεικνύεται; Αν ο “ο άλλος 
γονέας” ευθύνεται για τη διατάραξη των σχέσεων με το τέκνο; Αν π.χ. είναι αυταρχικός ή καταπιεστικός ή δεν 
ασχολείται μαζί του κλπ θα φταίει ο άλλος γονέας; Σοβαρολογούμε τώρα; Η γνώμη του τέκνου δε θα μετράει; Το 
τέκνο εκτός από ποσοστό χρόνου, θα είναι και παντελώς άβουλο και χωρίς επιθυμίες; Πως αποδεικνύεται ότι 
όντας οι γονεις παντρεμένοι έχουν την ίδια σχέση με το τέκνο; Αυτά που δεν γίνονται μέσα στο γάμο, εσείς πάτε 
να τα εφαρμόσετε μετά τη λύση του; Βασικός κανόνας για μια επι της ουσίας μεταρρύθμιση, είναι η επαφή του 
νομοθέτη με την πραγματικότητα. Το νομοσχέδιο τελεί σε διάσταση με τη φύση, την πραγματικότητα και τη 
λογική. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα είναι ότι δεν κάνουν τα ράσα τον παπά ούτε οι 
νόμοι τις μεταρρυθμίσεις.Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως:  “ γ. η υπαίτια παράβαση των όρων 
της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο 
γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του 
τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο.Ερώτηση: 1) Αν το τέκνο 
δε θέλει να πάει και η υπαιτιότητα συντρέχει στο πρόσωπο του γονέα στον οποίο δε θέλει να πάει, θα την 
πληρώνει ο έτερος γονέας ή το τέκνο θα καταπιέζεται να πάει με το ζόρι, για να μη δημιουργήσει πρόβλημα στον 
γονέα με τον οποίο θέλει να μείνει, μ ε κόστος στην ψυχολογία του; 2) Εαν οι γονείς εξαιτίας του νομοσχεδίου του 
Υπουργού, μαλώνουν συνεχώς στα Δικαστήρια και τις αστυνομίες(ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΥ ΤΟ ΔΕΧΤΗΚΕ, ΓΙΑΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΚΥΨΑΝ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ) 
και τα Δικαστήρια τους βγάλουν και τους δύο γονείς προβληματικούς (αφού θα μαλώνουν συνέχεια και θα 
αναστατώνουν την καθημερινότητα του τέκνου), το δικαστήριο θα μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα 
του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο; Σοβαρολογούμε 
τώρα; Όλα αυτό γίνεται προκειμένου να μεγαλώνει τα παιδιά μας το Κράτος; Σοβαρά μιλάμε τώρα; Έχει 
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ανατριχιάσει η ελληνική κοινωνία! Αυτά θα ψηφιστούν με τον κόσμο κλεισμένο στα σπίτια; ΚΑΜΙΑ ΜΑΝΑ ΔΕ ΘΑ 
ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  
 
22 Μαρτίου 2021, 16:48 | Ελίνα  Όχι μόνο οι ψευδείς καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία από τον (δήθεν) 
κακοποιημένο γονέα, αλλά και οι ψευδείς καταγγελίες για γονεϊκή αποξένωση από τον (δήθεν) αποξενωμένο 
γονέα πρέπει να συμπεριληφθούν στους λόγους κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, καθώς υπάρχουν άνθρωποι 
οι οποίοι έχουν κάνει αγαπημένη τους συνήθεια τις επισκέψεις σε αστυνομικά τμήματα και εισαγγελίες, όπου 
χωρίς καμία αιδώ καταγγέλουν ψευδώς το γονέα που είναι σωστός για (δήθεν) παρεμπόδιση της επικοινωνίας η 
οποία οδηγεί στη (δήθεν) γονεϊκή αποξένωση. Γι’ αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε τέτοιου 
είδους περιστατικά, αφού όποιος προβαίνει σε τέτοιες πρόστυχες πράξεις δεν είναι άξιος να λέγεται γονέας, 
συνεπώς η γονική μέριμνα πρέπει να του αφαιρείται. Και μάλιστα, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα που ενεργεί έτσι, αρκεί να μπορεί ο σωστός γονέας να αποδείξει με αληθή και ακριβή στοιχεία 
την αισχρή συμπεριφορά του άλλου γονέα. Το «αμετάκλητη» το μόνο που θα προσφέρει θα είναι η διαιώνιση της 
ίδιας απαράδεκτης κατάστασης. 
 
22 Μαρτίου 2021, 15:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ Το επιστέγασμα της επιπολαιότητας του νέου Νόμου 
είναι η διατύπωση περί δυνατότητας αφαιρέσεως της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας από τον γονέα, όταν 
αυτός δεν συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση ή συμφωνία περί της επικοινωνίας του τέκνου ή ακόμα αν 
ευθύνεται για «διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και 
η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτού». Εισάγει δηλαδή ο νέος νόμος αόριστες 
και δυσαπόδεικτες έννοιες, ερειδόμενες σε ανυπόστατα ψυχολογικά κριτήρια και καταστάσεις όπως “διατάραξη 
της συναισθηματικής σχέσης, και πρόκληση διάρρηξης σχέσεων” τις οποίες τις καθιστά λόγους αφαίρεσης της 
γονικής μέριμνας και φέρνοντας φυσικά από την πίσω πόρτα το σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης.Εισάγονται έτσι 
αυθαιρέτως υποχρεώσεις των γονέων έναντι των ανιόντων της πατρικής ή μητρικής γραμμής (παππούδες, 
γιαγιάδες) τις οποίες συνδέει με λόγο αφαίρεσης της γονικής μέριμνας.Με άλλα λόγια, ενώ το νομοσχέδιο 
επιβάλλει την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς, στη πράξη προβλέπει την αυθαίρετη αφαίρεση της 
άσκησης της γονικής μέριμνας. Η ratio του νομοθέτη στο συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο, φαίνεται να είναι η 
εξυπηρέτηση της απρόσκοπτης, ανεμπόδιστης, ακώλυτης, ευρείας επαφής του τέκνου με τους γονείς το , την 
οποία την ανάγει σε μέγιστο αγαθό αναφορικά με το συμφέρον του τέκνου. Το αποτέλεσμα όμως της ρυθμίσεως 
καταλήγει σε αφαίρεση γονικής μέριμνας ήτοι σε πλήρη και ολοκληρωτική αποξένωση του παιδιού από τον άλλο 
γονέα. Επομένως η έννομη συνέπεια της ρύθμισης αντιστρατεύεται αυτή καθαυτή την ratio της ρύθμισης. 
Πρόκειται εμφανώς για παραδοξολογία, αν όχι σκοπιμότητα .Και ενώ στην παραπάνω περίπτωση «για το 
παραμικρό» – που μπορεί ακόμα και εύκολα να «κατασκευαστεί» στα πλαίσια σφοδρής αντιδικίας- θα φτάνει μια 
γυναίκα να χάσει το παιδί της, είναι τρομερά δύσκολο με το νέο νομοθέτημα να απομακρύνει το παιδί της από 
έναν γονέα που το κακοποιεί , αφού θα πρέπει πρώτα να καταδικαστεί αυτός αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή 
βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής. Το αμετάκλητο δε της καταδίκης σε μία χώρα που η δικαστική διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων διαρκεί 
πολλά χρόνια κατά μέσο όρο, εγκυμονεί κινδύνους για την ερμηνεία και τη δεσμευτικότητά του από το Δικαστή 
κατά την διατύπωση της κρίσης του, που είναι ο μόνος αρμόδιος και ικανός να κρίνει κατά περίπτωση επ΄ αυτών 
των σοβαρών θεμάτων. Διότι ούτως ή άλλως και πριν καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη, ο άλλος γονιός θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται να απευθυνθεί, όπως γίνεται με τον ισχύοντα νόμο και να ζητήσει την κρίση του Δικαστηρίου επ΄ 
αυτού, για να προστατεύσει το τέκνο από τον τυχόν κακοποιητή γονέα, ο οποίος βρίσκεται υπό δικαστική 
διερεύνηση για τέτοια σοβαρά αδικήματα, αλλά καθυστερεί η αμετάκλητη καταδίκη του.Φτάνει λοιπόν, το νέο 
νομοθέτημα να καταλύσει ακόμα και το Ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», 
σύμφωνα με τον οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τέλος του άρθρου 735 του ΚΠολΔ: « Σε υποθέσεις 
ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, 
η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες 
στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας», όταν το νέο νομοθέτημα απαιτεί 
για την απομάκρυνση του κακοποιητή γονέα από το τέκνο του αμετάκλητη δικαστική απόφαση! 
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22 Μαρτίου 2021, 12:11 | Μιχαήλ Να είναι αυστηρές οι ποινές περί κακής άσκησης και τα οικονομικά βάρη να 
ισομερίζονται. Η διατροφή πρέπει να μην υπόκειται σε φόρο ούτε από την πλευρά που την καρπώνεται ούτε από 
την πλευρά που τη χορηγεί. 
 
22 Μαρτίου 2021, 11:48 | Ναταλία Σαν κριτήριο κακής άσκησης γονικής μέριμνας επιβάλλεται να προστεθεί και 
οι ψευδείς κατηγορίες όπως επίσης και η μετοίκηση του παιδιού απο τον τόπο κατοικίας χωρίς λόγο.Πάγια τακτική 
η μάνα να μετακομίζει σε άλλη πόλη και να αλλάζει η καθημερινότητα των παιδιών με ολέθριες συνέπειες για τον 
ψυχισμό τους. 
Πραγματικά που διαφαίνεται ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου?PS Η Ελλάδα πολλές φορές απο 
επίσημα χείλη βάλλεται κατά της Τουρκίας,τη χαρακτηρίζει χώρα που παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις το ίδιο όμως 
δεν κάνει και εκείνη? Δεν παραβιάζει ευρωπαικές συνθήκες τις οποίες μάλιστα έχει υπογράψει? Όπως η συνθήκη 
για τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού να ανατρέφεται ισόποσα και ισόχρονα και από τους δύο γονείς.Δεν 
έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαικό Δικαστήριο για αυτό? Ποιά η διαφορά μας λοιπόν με τη γείτονα? 
 
22 Μαρτίου 2021, 08:51 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Επισημαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις 
αντιδικίας έχει υπάρξει σειρά καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες απεδείχθησαν ψευδείς, ωστόσο 
έχουν προκαλέσει ήδη γονεική αποξένωση. Για το λόγο αυτό οι κάθε είδους καταγγελίες από αμφότερους τους 
διαδίκους πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς και να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.Επίσης η 
τακτική των ψευδών καταγγελιών πρέπει να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.το 
άρθρο 1532 τίθεται ως εξής . Προστίθεται στη β παράγραφο αριθμός 7 «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ψευδή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλευσης γενετήσιας ζωή» 
 
22 Μαρτίου 2021, 00:04 | Ρ.Γ. Πώς προστατεύεται το δικαίωμα των παιδιών και των μητέρων να μην δεχθούν 
(άλλη) κακοποίηση; Και πότε;!Η «η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα» γνωρίζετε πολύ καλά πόσα χρόνια σημαίνει. 
Μέχρι τότε μας καταδικάζετε, εμάς και τα παιδιά μας, σε υποχρεωτική κακοποίηση.Αν η κακοποίηση δεν 
αποδεικνύεται, παύει το δικαίωμα του παιδιού να μην την δέχεται; Το εκβιάζετε με (ολοκληρωτική κάποιες φορές) 
στέρηση της μητέρας του; Αφήστε ήσυχα τα παιδιά μας.  
 
21 Μαρτίου 2021, 21:17 | Ελίνα  Στους λόγους που συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας, εκτός από την 
άσκηση βίας κατά του ίδιου του τέκνου, πρέπει να προστεθεί οπωσδήποτε και η άσκηση βίας κατά του άλλου 
γονέα με οποιοδήποτε τρόπο και αν συμβαίνει, είτε μπροστά στα μάτια του παιδιού είτε όχι.Ο γονέας ο οποίος 
βρίζει, μειώνει, υποτιμά, απαξιώνει, φτύνει, απειλεί, εκφοβίζει, τρομοκρατεί, πανικοβάλει, χτυπά και γενικά 
συμπεριφέρεται απαίσια στον άλλο γονέα παρουσία του παιδιού του, είναι σίγουρα ένας κακοποιητικός γονέας, 
καθώς τη στιγμή που προβαίνει σ’ αυτές τις αισχρές πράξεις στην ουσία κακοποιεί την ψυχή του παιδιού του 
ανεπανόρθωτα και σίγουρα δεν είναι άξιος να έχει τη γονική μέριμνα.Ομοίως, η αδιάκοπη και μανιώδης δικαστική 
καταδίωξη με αβάσιμες κατηγορίες, ανυπόστατους ισχυρισμούς, παράνομες φωτογραφίσεις και 
βιντεοσκοπήσεις, ψευδείς μηνύσεις, ψευδείς καταγγελίες στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές και όλα αυτά 
που κάποιοι εμμονικοί και τοξικοί άνθρωποι επινοούν για να κάνουν κόλαση τη ζωή του γονέα που είναι σωστός, 
συνεπής και ακολουθεί απαρέγκλιτα μία δικαστική απόφαση, σίγουρα αποτελούν μία μορφή κακής άσκησης της 
γονικής μέριμνας και γι’ αυτό πρέπει να τους αφαιρείται χωρίς δεύτερη σκέψη. 
 
21 Μαρτίου 2021, 20:07 | ΜΑΡΙΑ Α. ΖΑΦΕΙΡΗ Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησηςΣτην παράγραφο β) θα πρέπει 
να προστεθεί και «…. η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ διατάραξης της συναισθηματικής σχέσης…» και «…. η με κάθε τρόπο 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ πρόκλησης διάρρηξης των σχέσεων…»Είναι σημαντικό να μπαίνει φρένο κατά την ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. 
Είναι ίσως πολύ αργά για τους γονείς και παιδιά που έχει επιτευχθεί αυτό το έγκλημα. Πρέπει να προληφθεί το 
έγκλημα, αλλά και φυσικά να «τιμωρηθεί» ΄όταν έχει επιτευχθεί.Να είστε βέβαιοι ότι υπάρχουν παιδιά και γονείς 
που η μεταξύ τους σχέση έχει σωθεί πραγματικά από θαύμα. Αυτά τα παιδιά όμως που παλεύουν συνεχώς να μην 
υποκύψουν σε απειλές, δεν παύουν να ζουν με φόβο, με άγχος και αγωνία.Πολλές φορές κρυπτοαγαπούν τον 
στοχοποιημένο γονέα και την πατρική οικοιγένεια.Μπροστά στον αποξενωτή κάνουν πως δεν ξέρουν τον «εχθρό» 
και όταν εκείνος απομακρύνεται φωλιάζουν με αγάπη και στοργή στην αγκαλιά του επισκέπτη – γονέα. Συχνά δεν 
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θέλουν να επιστρέφουν στο τοξικό περιβάλλον του «επιμελητή» και προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρατείνουν 
την διαμονή έστω και για πέντε λεπτά. Ξεσπούν με δάκρυα ή θυμό.Στο σπίτι του πατέρα αναφέρονται λέγοντας 
«πάμε σπίτι μας μπαμπά» !!! Αυτό το σπίτι είναι σπίτι του παιδιού !!! και ναι μπορεί αυτό το παιδί να έχει δύο 
σπίτια !!! το σπίτι δεν είναι το οικοδόμημα. Είναι η θαλπωρή, η ασφάλεια, η ζεστασιά, η αγάπη, η αγκαλιά !!!Στο 
σημείο αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.Εκτός των πολύτιμων γνώσεων είναι ίσως ο μόνος αρμόδιος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ 
φορέας, με εμπειρία σε πραγματικές υποθέσεις που έχει χειριστεί. 
 
21 Μαρτίου 2021, 20:58 | ΜΑΡΙΑ Α. ΖΑΦΕΙΡΗ Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησηςΣτην παράγραφο β) θα πρέπει 
να προστεθεί και «…. η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ διατάραξης της συναισθηματικής σχέσης…» και «…. η με κάθε τρόπο 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ πρόκλησης διάρρηξης των σχέσεων…»Είναι σημαντικό να μπαίνει φρένο κατά την ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. 
Είναι ίσως πολύ αργά για τους γονείς και παιδιά που έχει επιτευχθεί αυτό το έγκλημα. Πρέπει να προληφθεί το 
έγκλημα, αλλά και φυσικά να «τιμωρηθεί» ΄όταν έχει επιτευχθεί.Να είστε βέβαιοι ότι υπάρχουν παιδιά και γονείς 
που η μεταξύ τους σχέση έχει σωθεί πραγματικά από θαύμα. Αυτά τα παιδιά όμως που παλεύουν συνεχώς να μην 
υποκύψουν σε απειλές, δεν παύουν να ζουν με φόβο, με άγχος και αγωνία.Πολλές φορές κρυπτοαγαπούν τον 
στοχοποιημένο γονέα και την πατρική οικοιγένεια.Μπροστά στον αποξενωτή κάνουν πως δεν ξέρουν τον «εχθρό» 
και όταν εκείνος απομακρύνεται φωλιάζουν με αγάπη και στοργή στην αγκαλιά του επισκέπτη – γονέα. Συχνά δεν 
θέλουν να επιστρέφουν στο τοξικό περιβάλλον του «επιμελητή» και προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρατείνουν 
την διαμονή έστω και για πέντε λεπτά. Ξεσπούν με δάκρυα ή θυμό.Στο σπίτι του πατέρα αναφέρονται λέγοντας 
«πάμε σπίτι μας μπαμπά» !!! Αυτό το σπίτι είναι σπίτι του παιδιού !!! και ναι μπορεί αυτό το παιδί να έχει δύο 
σπίτια !!! το σπίτι δεν είναι το οικοδόμημα. Είναι η θαλπωρή, η ασφάλεια, η ζεστασιά, η αγάπη, η αγκαλιά !!!Στο 
σημείο αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΘΕΣΕΙ Ο 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.Εκτός των πολύτιμων γνώσεων είναι ίσως ο μόνος 
αρμόδιος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ φορέας, με εμπειρία σε πραγματικές υποθέσεις που έχει χειριστεί.Μακάρι στην 
επιμόρφωση των δικαστών που προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο, να οριστούν ως επιμορφωτές και μέλη από την 
αξιότιμη ομάδα της κας Θεώνης Κουφονικολάκου. 
 
21 Μαρτίου 2021, 20:34 | Δήμητρα Τ. Το β. του άρθρου πως διαπιστώνεται και απο ποιόν Το στ. του άρθρου όταν 
ένας γονιός ασκεί βία στο παιδί και καταδικαστεί πρωτόδικα να του αφαιρείται προσωρινά η γονική 
μέριμνα,αλλιώς το παιδί είναι αναγκασμένο να ζει σε ένα τοξικό περιβάλλον με ολέθριες συνέπειες στον ψυχισμό 
του.Δεν είναι μόνο οι μπαμπάδες κακοποιητικοί είναι και οι μητέρες τι γίνεται λοιπόν όταν η επιμέλεια, με 
αποφάσεις καρμπόν, δίνεται στη κακοποιητική μάνα 
 
21 Μαρτίου 2021, 19:25 | Μιχαήλ Βλάχος Η αρμοδιότητα των εισαγγελέων στο άρθρο 1532 ΑΚ πρέπει να 
καταργηθεί εντελώς. Είναι και αντισυνταγματική αλλά και επικίνδυνη στην πράξη. Παράγει από παράπλευρη οδό 
αποτελέσματα που θα έπρεπε να παράγονται μόνον με κρίση φυσικού δικαστή, παράγει τετελεσμένα με τη 
συνεργασία ανεύθυνων υπηρεσιών «ειδικών» χωρίς καμία πιστοποίηση πραγματογνώμονα και χωρίς καμία 
υποχρέωση φερεγγυότητας (όρκο πραγματογνώμονα, έκθεση πραγματογνωμοσύνης κλπ), επιφέρει δυσμενή 
αποτελέσματα στην προσωπική ζωή πολιτών χωρίς την κρίση φυσικού δικαστή και σύρει αδρανώς πίσω της τα 
δικαστήρια απλά ως όργανα επικύρωσης, χωρίς ουσιαστική αρμοδιότητα. Οι αρμοδιότητες του άρθρου 1532 
πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στους δικαστές ως φυσικούς δικαστές, και να υπόκεινται σε υποχρεώσεις και 
εγγυήσεις δημοσιότητας, τήρησης πρακτικών και ενδίκων μέσων. Επείγοντα μέτρα μπορούν να λαμβάνονται με 
την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή με θέσπιση διάταξης περιορισμένου χρόνου και ανακλήσιμη. 
Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο πρέπει να καταργηθεί εντελώς η περίπτωση αφαίρεσης γονικής μέριμνας λόγω 
ενδοοικογενειακής βίας. Πρόκειται για άσκοπη αιτιολογία που τίποτα δεν προσφέρει ενώ αντίθετα θα προκαλέσει 
σωρεία, καταιγισμό, ψευδών εγκλήσεων και σπίλωση των κατηγορουμένων, έστω και αν στο τέλος αθωωθούν. 
Αρκεί η προστασία των ανηλίκων από εγκλήματα κατά της γενετήσιας ζωης. 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:30 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΑρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΝα προστεθεί 
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το νούμερο (7).Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: ..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και 
ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
 
21 Μαρτίου 2021, 18:34 | Κατρίν Αυτόφωρο για όσους δεν καταβάλουν διατροφή για οποιαδήποτε αιτία. Δηλαδή 
ποια είναι η αιτία για την οποία θα αφήσεις ατάιστα τα παιδιά σου; Καμία δικαιολογία για τη μη καταβολή 
διατροφής. Οπως συνεχίζει και διατρέφεται ο γονέας, υποχρεούται να συνεχίσει να διατρέφει και τα παιδιά του. 
Ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι να μειώσει ή και εξαλείψει τη διατροφή έπειτα από πιέσεις ομάδων μπαμπάδων 
που στην ουσία αδιαφορούν για τα παιδιά τους και θέλουν μόνο να συνεχίσουν να είναι παρεμβατικοί και 
κακοποιητικοί ακόμα και μετά το χωρισμό. Μην τους το επιτρέψετε. Το νομοσχέδιο έχει ως προτεραιότητα τα 
αιτήματα συγκεκριμένων ομάδων μπαμπάδων και όχι το συμφέρον του παιδιού. Η ισότητα πρέπει να 
διασφαλίζεται από τις συνθήκες ζωής μέσα στο γάμο ή στη συμβίωση και όχι να απαιτείται μετά το χωρισμό. 
Κανένας μπαμπάς δεν απαιτεί ισότητα μέσα στη σχέση, όλοι τη θυμούνται μετά το χωρισμό για να συνεχίσουν να 
παρεμβαίνουν στη ζωή του παιδιού δημιουργώντας του προβλήματα. Το συμφέρον του παιδιού μετά το χωρισμό 
των γονέων, δεν είναι η διατήρηση της ισότητας των γονέων που ούτως ή άλλως δεν υπήρχε εντός του γάμου ή 
της σχέσης, το συμφέρον του παιδιού είναι να έχει την επιμέλεια του ο γονέας ο οποίος το φρόντιζε πραγματικά 
και ουσιαστικά στην καθημερινότητα του. Με τη λέξη φροντίδα δεν εννοούμε ποιος απλά το πηγαινοέφερνε στο 
γήπεδο. Με το παρόν νομοσχέδιο δίνεται δικαίωμα σε κακοποιητες συντρόφους και γονείς να συνεχίσουν 
ανενόχλητοι. 
 
21 Μαρτίου 2021, 16:39 | Ελίνα Η λέξη «αμετάκλητη» πρέπει να φύγει χθες!!! 
 
21 Μαρτίου 2021, 16:29 | Ελίνα Στους λόγους που συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας επιβάλλεται να 
προστεθεί το πιο σημαντικό που είναι «η με οποιοδήποτε τρόπο άσκηση λεκτικής, ψυχολογικής, σωματικής ή 
άλλης μορφής βίας εναντίον του ίδιου του τέκνου», η οποία όταν συμβαίνει, η γονική μέριμνα πρέπει να 
αφαιρείται ολικά. 
 
21 Μαρτίου 2021, 14:30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Το νομολογιακό έθιμο της μονογονεικότητας υπέρ συμφερόντωνΚύριε 
πρωθυπουργέ, η συνεχιζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού ακόμα και μετα το ψήφισμα 2079/2015 
αλλά και απο την copy paste νομολογία του ότι τα παιδιά ανήκουν στην γυναίκα μας κάνει να οδηγούμαστε στο 
εξής ασφαλές συμπέρασμα, ότι όλα γίνονται για να εξυπηρετηθούν τα συντεχνιακά συμφέροντα κάποιων που 
θησαυρίζουν απο το υπάρχων καθεστώς.Ας το δούμε και απο κάποια άλλη σκοπιά, αυτήν που όλοι γνωρίζουμε 
βέβαια αλλά ως γνωστόν στην Ελλάδα τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο, ακόμα και η λογική, η κοινή 
λογική.Γιατί ένας κατάλληλος γονιός να υποχρεούται σε καταβολή χρηματικής διατροφής, ενώ έχει όλη την 
διάθεση και την έμπρακτη θέληση να φροντίζει τα παιδιά του από κοινού?Καταρχάς, όσοι πατεράδες 
αποποιούνται πραγματικά να διεκδικήσουν την συνεπιμέλεια των παιδιών τους, θα έπρεπε να υποχρεώνονται 
νομικά, όχι απλά να αποδίδουν χρηματική διατροφή, αλλά να γίνεται και χωρίς δικαστική απαίτηση της μητέρας. 
Τα παιδιά, πέραν το ότι δεν είναι αμοιβάδες και έχουν ανάγκες υλικές, μ’ αυτήν την συμπεριφορά οι ίδιοι 
προσβάλλουν την πατρική τους, αλλά και την ανθρώπινη ιδιότητα τους. Αυτό βέβαια δεν εξυπηρετεί κάποια 
επαγγελματική ομάδα.Από την άλλη, γιατί οι κυρίες , που δεν θέλουν να αναθρέψουν το παιδί τους από κοινού 
με ένα πατέρα ικανό που και το αγαπάει και ειναι πρόθυμος να το αναθρέψει, εχουν την δυνατότητα απο την 
νομολογία να του αφαιρούν την επιμέλεια χωρίς λόγο απλά επειδή τους δίνει την δυνατότητα ο νόμος, και 
επιπρόσθετα να ζητάνε διατροφή; Εκτός του ότι αυτή η πράξη αποτελεί αναξιοπρεπής επαιτεία, αποκαλύπτει για 
το άτομο αυτό και την ποιότητα, την καλλιέργεια και την παιδεία που έλαβε από το σπίτι του.Παράλληλα, για έναν 
πατέρα, το να του αφαιρέσεις την επιμέλεια, ενώ λατρεύει και δίνει την ζωή του για το παιδί του, είναι κακοποίηση 
απάνθρωπη. Ρωτήστε μάνες που το έχουν βιώσει, ελάχιστες αλλά υπάρχουν .Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, αν οι 
μηνιαίες χρηματικές ανάγκες των παιδιών κυμαίνονται βάσει νομολογίας ,στα 600 ευρώ (με κατώτερο μισθό βασει 
ΣΣΕ τα 586 μικτά) ήτοι 20 ευρώ ημερησίως, αν φροντίζεις το παιδί 26 μέρες ,θα καλύπτεις τα 26×20=520 ευρώ. 
Και ο πατέρας που έχει το παιδί 2ΣΚ,θα καλύπτει τα 80 ευρώ. Σωστό και δίκαιο. Να αποτιμάται στο διαζύγιο η 
φροντίδα του παιδιού σου ως χρήμα στην διατροφή??Γιατί πάντα η γυναίκα θα ειναι αυτή που θα πρέπει να της 
πληρώνει ο πατέρας διατροφή και συννάμα δεν θα έχει κανένα δικαίωμα στα παιδιά του και στην εν γένει 
ανατροφή τους?Γιατί η γυναίκα και ίδιο εισόδημα να έχει με τον πατέρα αυτός είναι υπευθυνος να αποδίδει 
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διατροφή μόνο!Η υπεραπλούστευση ότι η μητέρα «φροντίζει» τα παιδιά έρχεται σε αντίθεση με την σημερινή 
πραγματικότητα , όλες οι γυναίκες εργάζονται και η δικαιολογία της ανεργίας όπως τιμωρείται ποινικά και δεν 
αποτελεί δικαιολογία μη απόδοσης διατροφής για τον αντρα το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για την γυναίκα . 
Γιατί το συμφέρων των τέκνων είναι η ποινική δίωξη του πατέρα σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής μια υψηλής 
διατροφής και όχι για την μητέρα??Η γυναίκα και εργάζεται, και τις περισσότερες φορές λαβαίνει περισσότερες 
αποδοχές απο τον άντρα. Αλλη η εποχή του σύγχρονου κατ τα άλλα εν ισχύ Αστικού κώδικα του 1983, άλλη η 
σημερινή.Αλήθεια γιατί ο νομοθέτης ποτέ δεν πρόβλεψε τις ημέρες που διαθέτει ο πατέρας τα παιδιά να του 
αποδίδετε διατροφή απο την γυναίκα ή να μοιράζονται τα εξοδα επικοινωνίας αν ο ενας απο τους δύο γονείς ζει 
σε άλλη πόλη?Να θεωρείται η ενασχόληση με την φροντίδα του παιδιού σου φύρα χρημάτων, επειδή στο χρονικό 
διάστημα αυτό θα μπορούσες να δουλεύει η μητέρα!!Αυτά αποδυκνείουν έμπρακτα οτι εξαιτίας αυτών των 
αποφάσεων της Ελληνικής δικαιοσύνης δικαιολογημένα υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες ότι τα παιδιά στο 
διαζύγιο, τελείως ανήθικα, αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα κερδοσκοπίας!!Η φροντίδα του παιδιού Κύριε 
βουλευτά, είναι καθήκον και όχι υποχρέωση, που αποτιμάται μάλιστα σε χρήμα! Όποιος θέλει να κερδίσει 
χρήματα, να εργαστεί όπως ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος-γονέας, και όχι να απαιτήσει χρηματική αποζημίωση 
επειδή φροντίζει ένα παιδί εξολοκλήρου, με την βία και χωρίς την θέληση του έτερου γονέα μάλιστα. Και όποιος 
γονιός επικαλείται και χρησιμοποιεί αυτήν την διεστραμμένη νομική ρύθμιση για χρηματική διαστροφή, το 
καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να αυτοεπαναπροσδιοριστεί και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ως 
γονιός και ως άνθρωπος.Αυτοί που δίνουν τη διατροφή όπως ορίζεται από το δικαστήριο πειράζει επειδή οι 
διατροφές ως επί το πλείστον είναι χαμηλές για την γυναίκα και ενώ ενα παιδί αποτιμάται απο τα δικαστήρια σε 
ηλικίες ως 10 ετων στα 250 ευρώ το «τεμάχιο», με 586 ευρώ επιβιώνουν 4μελης οικογένειες αυτήν την στιγμή 
στην Ελλάδα.Αυτοί που ζητούν επιμέλεια ενοχλούν, επειδή το παιδί πρέπει να’ ναι μονογονεΐκό με τη μάνα μόνον. 
Το να είναι να το παιδί μονογονεΐκό με τον πατέρα του, αυτό είναι διαφορετικό και δεν είναι σεξιστική 
διάκριση!Αυτοί που ζητάνε συνεπιμέλεια ενοχλούν, γιατί? Επειδή χάνεται τη διατροφή μάλλον. Εντάξει, αυτοί που 
δεν δίνουν ενοχλούν, δεν τίθεται θέμα συζήτησης!Αυτοί που βλέπουν τα παιδιά οπότε ορίζει το δικαστήριο 
ενοχλούν, επειδή είναι μπαμπάδες του ΣΚ.Αυτοί που ζητάνε παραπάνω επικοινωνία ενοχλούν, επειδή το παιδί 
έχει το πρόγραμμα του.Αυτοί που δίνουν τη διατροφή, αλλά δεν τα βλέπουν τακτικά ενοχλούν, επειδή η 
συνάντηση πατέρα παιδιού είναι σημαντική.Αυτοί που δεν δίνουν διατροφή αλλά έχουν συχνή επαφή με τα 
παιδιά τους ενοχλούν, επειδή τα παιδιά δεν μεγαλώνουν μόνο με αγάπη.Εν τέλει, ποιό μοντέλο πρώην συζύγου-
γονέα βολεύει ? Ο παραλογισμός στο μεγαλείο του…Η διατροφή είναι προσβλητική τιμωρία ουσιαστικά για έναν 
γονέα, που επειδή εκ φύσεως στερείται γυναικείου γενετικού οργάνου, απειλείται έτσι από τον νόμο ότι θα τον 
βάλει φυλακή και θα του κάνει κατάσχεση μισθού, επειδή δεν θέλει να νιώθει και να αντιμετωπίζεται σαν αφελής 
σπερματοδότης, που πληρώνει τις επιλογές άλλων για τα παιδιά του, αλλά θέλει να συμμετέχει ενεργά στην 
ανατροφή των παιδιών του, ισότιμα σε όλα.Εν κατακλείδι, ο θεσμός της διατροφής δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωτικός στην περίπτωση όπου έχουμε έναν ευπρεπέστατο και κατάλληλο γονέα, ο οποίος έχει όλη την 
διάθεση και την έμπρακτη θέληση να φροντίζει τα παιδιά του από κοινού. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, θα 
πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ψυχολογικό-υποστηρικτικής μέριμνας για τον γονέα που αρνείται το συμφερότερο 
για το παιδί του, το οποίο είναι η από κοινού ανατροφή.Σε όλα αυτά εχουμε την απάντηση ενός υπουργού ότι το 
Αστικό μας δίκαιο δεν χρήζει αλλάγής και οι αποφάσεις της ΕΣΔΑ και των Διεθνών και Ενωσιακών οργάνων δεν 
μας αφορούν.Εσείς γνωρίζετε οτι τα προβλήματα αυτά εχουν γιγαντωθεί τον τελευταίο καιρό?? Αν ναί θα 
βοηθήσετε να συμμορφωθεί η χώρα μας άμεσα με την ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, και 
την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ που επιτάσσει Κοινή επιμέλεια τέκνων απο τους 
βιολογικούς τους γονείς. 
 
21 Μαρτίου 2021, 00:04 | Ελίνα Στους λόγους οι οποίοι συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνας το πρώτο 
που θα έπρεπε να γραφτεί είναι η με οποιοδήποτε τρόπο άσκηση λεκτικής, ψυχολογικής, σωματικής ή άλλης 
μορφής βίας εναντίον του ίδιου του τέκνου. Είναι σημαντική παράλειψη το ότι δεν έχει συμπεριληφθεί. Να 
προστεθεί οπωσδήποτε. Κι επιπλέον, για τέτοιες περιπτώσεις η γονική μέριμνα πρέπει να αφαιρείται ολικά. 
 
20 Μαρτίου 2021, 19:29 | ΒΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ Ο νέος νόμος έχει και πάλι κενά και φέρετε στους γονείς που δεν 
έχουν την επιμέλεια ως απλούς επισκέπτες και γονείς 2ης επιλογής αφού η ίση γονική μέριμνα δεν τους 
διασφαλίζει τπτ παραπάνω από 2 Σαββατοκύριακα τον μήνα. Πως ειναι δυνατόν ένας γονέας να βλέπει το παιδί 
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που μεγάλωσε ο ίδιος ανά 10 ημέρες και το παιδί του να τον ρωτά μπαμπά γιατί εγώ τι φταίω που η μαμά μου 
δεν με αγαπά και δεν με αφήνει να σε βλέπω όποτε θέλω εγώ; Για μια ακόμη φορά αποδεικνύετε ότι και με τον 
νέο νομοσχέδιο δεν λύνει το ουσιαστικό πρόβλημα της γονεϊκής αποξένωσης των παιδιών από τον γονέα που δεν 
έχει την επιμέλεια. Τέλος πως ειναι δυνατόν να συνεχίζει ο γονέας ενώ έχει και ταΐζει το παιδί του για 14 ημέρες 
τον μήνα να δίνει διατροφή και το χρονικό διάστημα που εχει το παιδί μαζί του. Οι δικαστές αν δεν εφαρμοστεί 
εξ ολοκλήρου η έννοια της συνεπιμέλειας θα συνεχίζουν να βγάζουν αυθαίρετα αποφάσεις χωρίς όμως μέσα σε 
αυτές να εξασφαλίζετε το καλό και το συμφέρον των παιδιών που τόσο πολύ αναφέρετε μέσα στο νέο νομοσχέδιο. 
Sos Παρατήρηση:Να δίνετε η δυνατότητα στα παιδιά άνω των 6 ετών να ακούγετε η γνώμη τους σε ειδικό 
παιδοψυχολόγο πριν βγει η απόφαση επικοινωνίας με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, διότι μέχρι σήμερα 
χιλιάδες παιδιά ειναι φυλακισμένα με τον γονέα που του δόθηκε αυθαίρετα και χωρίς 2η σκέψη η επιμέλεια χωρίς 
όμως να θέλουν τα ίδια να μένουν μαζί του. Αυτό τελικά ειναι το καλό και το συμφέρον του νέου νόμου σας;  
 
20 Μαρτίου 2021, 19:30 | Σοφη  Οσο ευεργετική θα ήταν η συμφωνημένη από τους γονείς συνεπιμελεια για τα 
παιδιά τόσο καταστροφικά αποτελέσματα θα έχει αν επιβληθεί σε περιπτώσεις έντονων συγκρούσεων. Δυστυχώς 
τα παιδιά θα είναι μπροστά σε συγκρούσεις και η συνεπιμελεια θα ασκείται ανταγωνιστικά. Η εναλασσομενη 
κατοικία θα ήταν επιζημια για παιδιά που οι γονείς τους δε συνεργάζονται καθώς θα τους ζητάνε διαφορετικά 
πράγματα σε κάθε σπίτι κ θα μπερδεύονται σε μια κρίσιμη ηλικία.Εκτός του ότι δεν είναι βιώσιμο να ζει κάποιος 
σε δύο σπίτια. Σε ότι αφορά την ενδοοικογενειακη βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογικη) δυστυχώς η νομοθεσία 
είναι έτσι που δεν αποδυκνειεται μιας και όταν «κλείνει η πόρτα» κάνεις δεν ξέρει τι γίνεται κ Φυσικά δε μπορεί 
να αποδειχθει. Θα έπρεπε να υπάρχει άρση απορρήτου προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που διαπράττεται 
ποινικό αδίκημα αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί η ενδοοικογεναιακη βία και ουσιαστικά 
συγκαλύπτεται ο θύτης. Φανταστείτε λοιπόν να αναγκάζεσαι να ζεις με τον κακοποιητή γονιό κ να μη μπορεις να 
το αποδείξεις. 
 
20 Μαρτίου 2021, 11:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ Είμαι γονέας εκτός γάμου. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ 
ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. Και εμείς γονείς είμαστε. Εχω κάνει δικαστική αναγνώριση απο το 2012 και έχω 
να πάρω διακοπές το γιό μου απο το 2016 ενώ έχω απόφαση επικοινωνίας ρητή. Η ΜΑΝΑ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΜΑ 
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ. Εχω κάνει τεράστιες νομικές και ανθρώπινες προσπάθειες τόσα 
χρόνια. Πρέπει μάλιστα αυτός ο νόμος να ισχύσει αυτόματα με την ψήφιση του νομοσχεδίου, έχω να μάθω νέα 
για το παιδί μου απο τη μάνα απο τη μέρα που χωρίσαμε το 2014, ποτέ δέ με ενημερωσε για απολύτως τίποτα, 
έχω κάνει χιλιάδες προσπάθειες αλλά ΤΙΠΟΤΑ. Το παιδί μου όμως για να ανακρτήσω μετά απο τόσα χρόνια 
κανονική επικοινωνία μαζί μου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 
ΕΧΕΙ ΕΠΞΗΡΡΕΑΣΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΕΓΩ ΞΕΡΩ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗς ΟΜΩς ΟΠΧΙ. Ετσι 
λοιπόν γράφω και εδώ τη γνώμη μου που έγραψα και σε άλλα άρθρα του νόμου. Διαμεσολαβητής δέν πρέπει να 
είναι δικηγόρος. Οι δικηγόροι είναι αυτοί που μας έχουν κάψει μέχρι σήμερα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει 
να προστεθεί παιδοψυχολόγος και ψυχολόγος, και σε μερικές περιπτώσεις και ψυχιάτρος. Ο δικαστής δέν γίνεται 
επιστήμονας με 2 μήνες σεμινάρια. Το θέμα είναι ότι στις πάρα πολλές περιπτώσεις αποξένωσης ο ένας γονιός 
λειτουργεί πολύ ναρκισσιστικά ή χειριστικά απέναντι στο παιδί καί στον άλλο γονιό. Τα παιδιά φοβούνται τον 
γονιό, που συνήθως στα μάτια τους είναι ο πατέρας. Μόνο ειδικός ιατρός μπορεί να βγάλει αντικειμενικό πόρισμα 
για τα παιδιά και τους γονείς. Πρέπει ή στο δικαστήριο να υπάρχει ανάλογος γιατρός ή να είναι ο διαμεσολαβητής 
ή να πηγαίνουν υποχρεωτικά οι γονείς σε ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο ώστε να λαμβάνεται πολύ σοβαρά το 
πόρισμα του απο το δικαστή και τον εισαγγελέα. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΟΣΟΥΣ ΝΟΜΟΥΘΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΒΑΛΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. 
 
20 Μαρτίου 2021, 09:59 | Ιωάννης Κατράς Με την αύξηση του χρόνου απεύθυνσης του εισαγγελέα στο 
δικαστήριο από 30 σε 180 μέρες (90+90) δηλαδή από έναν μήνα σε έξι, μπορεί να εξυπηρετείται το συμφέρον του 
εισαγγελέα, αλλά όχι του τέκνου. 
 
20 Μαρτίου 2021, 09:25 | ΜΑΡΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΩΣ ΕΞΗΣ΄΄ ΚΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ (ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ, ΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ). 
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20 Μαρτίου 2021, 04:44 | Δευκαλίων Όταν ο γονέας που παίρνει την επιμέλεια απομακρύνεται από το κοινό τόπο 
κατοικίας των γονιών και ειδικα όταν κακόβουλα δημιουργεί προβλήματα στη επικοινωνία και αρνείται να την 
διευκολύνει πχ δεν δέχεται να στείλει το παιδί στον τόπο κατοικίας του άλλου γονέα ασυνοδευτο με αεροπλανο 
αλλά απαιτεί κακόβουλα ο άλλος γονέας να πληρώσει 6 έως και 12 αεροπορικά εισιτήρια για να πάει το παιδί πχ 
από Πρέβεζα Ηράκλειο, στην πράξη αυτό συνιστά παρεμπόδιση επικοινωνίας καθώς το οικονομικό κόστος είναι 
τεράστιο. Μέρος αν όχι όλο το κόστος της επικοινωνίας του παιδιού με τον άλλο γονέα και ειδικά τα εισιτήρια του 
τεκνου θα πρέπει να τα πληρώνει αυτός που προκαλει την απομάκρυνση και όχι όπως συμβαίνει σήμερα, ο ένας 
γονέας να ταξιδεύει και να μεταφερει παντα με δικά του έξοδα το παιδί, και να συναντάει και κλειστές πόρτες 
επιπλέον, ενώ πληρώνει έτσι και αλλιώς διατροφή για τα έξοδα του παιδιού. Επίσης το διάστημα που το παιδί 
βρίσκεται με τον πατέρα, θα πρέπει η καταβολή διατροφής να αναστέλλεται, αν όχι να αντιστρέφεται.  
 
19 Μαρτίου 2021, 22:26 | Νικος Η γονεϊκή αποξένωση και τα διαζύγια έχουν καταστεί ενα κοινωνικό φαινόμενο 
με καταιγιστική μορφή το οποίο έχει επιπτώσεις στα θεμέλια του έθνους Η υπογεννητικότητα οφείλετε σε όλες 
αυτές τις καθιερωμένες πρακτικές των δικαστηρίων Σύντομα το επόμενο οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα θα 
είναι η σαρία Προφανώς μετά τη χειραφέτηση της γυναίκας κάποια απωθημένα και σύνδρομα από την εποχή της 
πατριαρχίας βγαίνουν στην επιφάνεια με εκδικητική διάθεση Όπως γνωρίζουν και πρωτοετείς φοιτητές το δίκαιο 
είναι δυναμικό και σχετικό Κάτι που ίσχυε εχθές μπορεί να μην ισχύει σήμερα και κάτι που ισχύει σήμερα μπορεί 
να μην ισχύει αύριο 
Αυτή η υποκειμενικότητα του δίκαιου είναι που το καθιστά αδυναμο Η νομολογία του Αρείου πάγου που μιλάει 
για βιολογική υπεροχή της μητέρας στην ανατροφή του τέκνου μπορεί να ισχύει σήμερα μετά τη χειραφέτηση της 
γυναίκας; Που είναι η ισότητα των δύο φύλλων όταν η γυναίκα δεν στρατεύεται Εκτός των άλλων είναι άκρως 
ρατσιστική όταν απροκάλυπτα μιλάει για βιολογική υπεροχή Δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις έχουν γίνει και η 
αφορμή για πολλά εγκλήματα με τελευταίο κλασικό παράδειγμα του αστυνομικού της τροχαίας Νέας Ιωνίας που 
εκτέλεσε την εν διάσταση σύζυγό του που είχαν διαμάχη για την επιμέλεια των τέκνων τους έξω από το Σκλαβενίτη 
στην Κηφισιά μαζί με τη φίλη της Αλλά και άλλο παλαιότερο περιστατικό ο πρώην σωματοφύλακας του Σημίτη 
που σκότωσε γυναίκα και παιδί και αυτοκτόνησε στους Αγίους Αναργύρους Και πλήθος άλλα περιστατικά για τα 
οποία ποιος φέρει το κρίμα της αμαρτίας για το αίμα που χύθηκε;;;; Τα περισσότερα παιδιά διαλυμένων 
οικογενειών παραστρατουν και πέφτουν στα ναρκωτικά η στην οπαδική βια Ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα 
παιδιά όταν μια υπόθεση από τα ασφαλιστικά μέχρι να τελεσιδικισει περνά από 3-4 δικαστές για να διαχέεται η 
ευθύνη 
Ένα άλλο παράξενο που έχει παρατηρηθεί είναι η τάση σε περιπτώσεις γυναικών ΑΜΕΑ με αναπηρία άνω του 70% 
να τους δίνετε η επιμέλεια του τέκνου. Με ποια λογική συμβαίνει αυτό που αντίκειται στο κοινό περί δικαίου 
αίσθημα κάντε μια δημοσκόπηση πάνω σε αυτό το θέμα να δείτε τι θα σας απαντήσει η κοινωνία. Να στιλητευσω 
και μια πρόσφατη διαδικτυακή διάσκεψη δικαστικών οι οποίοι μιλώντας εντελώς θεωρητικά φάνηκε ότι είναι 
αποκομμένοι από την κοινωνία πράγμα που εν τη ρημη του λόγου της παραδέχτηκε μια εκ των ομιλητων η 
καθηγήτρια της νομικης Το θέμα είναι εθνικό και δυναμιτιζει το κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. 
ΖΗΤΩ feminine potestas!!!! 
 
19 Μαρτίου 2021, 19:14 | Αναστάσιος Στα κριτήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας και ιδιαίτερα στην 
παράγραφο 2 (διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και 
η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς ) θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη και για 
αναληθείς,ψευδείς ισχυρισμούς ενός γονέα εις βάρος του άλλου.Οι ισχυρισμοί μπορεί να είναι πχ για σωματική 
βλάβη,ασέλγεια,ψυχολογική βία κτλ 
 
19 Μαρτίου 2021, 17:38 | Χατζηβελουδος Κυριάκος Το αυτόφωρο να είναι διαρκείς για παραβίαση δικαστικής 
απόφασης…οπως για την μη καταβολή διατροφής…. ισότητα παρακαλώ 
 
19 Μαρτίου 2021, 16:13 | Σπύρος Εάν επιμένετε να θέλετε το προνόμιο, του να έχει την ευθύνη η εκτελεστική 
εξουσία να δίνει την αποκλειστική επιμέλεια κατά την κρίση της στον έναν εκ των δυο γονέων, θα πρέπει να 
υπάρξει και ένα άρθρο για την ανάληψη αυτής τις ευθύνης. Εάν κάποιου το παιδί αποξενώνεται εξαιτίας αυτής 
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της απόφασης, η ακόμα αν πέσει και θύμα βιασμού από τον νυν σύντροφο του ανθρώπου που η δικαστική εξουσία 
πήρε την ευθύνη να δώσει την αποκλειστική επιμέλεια μιας και εκείνος θα περνά περισσότερο χρόνο από ότι ο 
φυσικός πατέρας του παιδιού μαζί του, θα πρέπει ο έτερος γονέας να έχει την νομική δυνατότητα να καταφύγει 
κατά αυτού που πήρε αυτήν την απόφαση. Η αλλιώς μεταθέστε αυτές τις ευθύνες 50/50 σε αυτούς που ανήκουν 
πραγματικά και όχι να επιμένετε να τις μοιράζεται με άνισο τρόπο εσείς χωρίς καμία ανάληψη αυτή της ευθύνης? 
Επιβάλετε η τροποποίηση του παρόντος νόμου για να γίνει δίκαιος και ισότιμος αλλά και να εξασφαλίζει ότι θα  
εξαφανίσει όλες εκείνες τις παθογένειες του προηγούμενου νόμου αλλά και της παθογένειες της εκτελεστικής 
εξουσίας με τα γνωστά αποτελέσματα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΙΣΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΙΣΟΤΙΜΟ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ._ ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ! ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ! 
 
19 Μαρτίου 2021, 16:59 | Σπύρος Αγαπητοί κύριοι και κυρίες βουλευτές, που είναι το δίκαιο και το ισότιμο που 
απαιτεί η κοινωνία μας στο παρόν σχέδιο νόμου? Μας εμφανίσατε ένα νομοσχέδιο με τις ίδιες παθογένειες που 
έχει και το προηγούμενο, έχει ως αρχή του την ενίσχυση της θέσης του ενός εκ των δύο γονιών και την 
αποδυνάμωση του συμφέροντος των παιδιών και του άλλου γονέα εξαιτίας αυτού. Γιατί επιτέλους δεν φτιάχνεται 
έναν νόμο όπου η βάση θα είναι το συμφέρων των παιδιών που είναι η ισόχρονη ανατροφή τους και ισόχρονη 
συναναστροφή τους και με τους 2 γονείς τους? Γιατί επιτέλους δεν φτιάχνεται έναν νόμο όπου η βάση θα είναι τα 
ίσα δικαιώματα συνολικά αλλά και η ίσες υποχρεώσεις συνολικά και των 2 γονιών? Επιβάλλετε να γίνει 
τροποποίηση των άρθρων για να απορρέουν αυτά για τα οποία ξεκίνησε και ο εκσυγχρονισμός του οικογενειακού 
δικαίου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ, είναι το μόνο δίκαιο για τα παιδιά, και το μόνο ισότιμο για τους γονείς, ( και 
ναι, να εξαιρεθούν οι περιπτώσεις γονιών που είναι ακατάλληλοι για αυτό ). Εάν επιμένετε να θέλετε το προνόμιο, 
του να έχει την ευθύνη η εκτελεστική εξουσία να δίνει την επιμέλεια κατά την κρίση της στον έναν εκ των δυο 
γονέων, δεν θα πρέπει να υπάρξει και ένα άρθρο για τις περιπτώσεις όπου εσφαλμένα δίνει την επιμέλεια σε 
κάποιον? Εάν κάποιου το παιδί αποξενώνεται εξαιτίας αυτής της απόφασης, η ακόμα αν πέσει και θύμα βιασμού 
από τον νυν σύντροφο του ανθρώπου που η δικαστική εξουσία πήρε την ευθύνη να δώσει την αποκλειστική 
επιμέλεια μιας και εκείνος θα περνά περισσότερο χρόνο από ότι ο φυσικός πατέρας του παιδιού μαζί του, δεν θα 
πρέπει ο έτερος γονέας να έχει την νομική δυνατότητα να καταφύγει κατά αυτού που πήρε αυτήν την απόφαση 
αφού ήθελε να αναλάβει αυτήν την ευθύνη? Γιατί δεν μεταθέτετε αυτές τις ευθύνες 50/50 σε αυτούς που ανήκουν 
πραγματικά και επιμένετε να τις μοιράζεται με άνισο τρόπο εσείς? Επιβάλετε η τροποποίηση του παρόντος νόμου 
για να γίνει δίκαιος και ισότιμος αλλά και να εξασφαλίζει ότι θα εξαφανίσει όλες εκείνες τις παθογένειες του 
προηγούμενου νόμου αλλά και της παθογένειες της εκτελεστικής εξουσίας με τα γνωστά αποτελέσματα. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50/50 ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ._ ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ! ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ! 
 
19 Μαρτίου 2021, 15:51 | Βασίλης Λίνας Επιτέλους και κάτι καλό.Θα πρέπει η μήνυση για μη καταβολή διατροφής 
έγκαιρα να μην είναι μακράς διάρκειας,Έχω να δώ τα παιδιά μου από 19 Ιανουαρίου παραβιάζοντας η μητέρα 
δυστυχώς των παιδιών μου ετσιθελικά όχι μία αλλά τρείς δικαστικές αποφάσεις και οι μηνύσεις που έχω κάνει 
έχουν την διαδικασία αυτοφώρου ΜΟΝΟ για 48 ώρες.Σε αυτές τις τοξικές μανάδες πρέπει να είναι ακόμη πιο 
αυστηρά τα πράγματα. 
 
19 Μαρτίου 2021, 12:10 | νικητας H απάτη νομοσχέδιο σε καμμία των περιπτώσεων δεν έχει σχέση με ισότητα 
γονέων. Η ΝΔ μας εκλεψε τις ψηφους. Εισαστε παράνομοι 
 
19 Μαρτίου 2021, 00:44 | Άρτεμις Μπιμπίκου Στα κριτήρια κακής άσκησης, θεωρώ πως θα έπρεπε οπωσδήποτε 
να συμπεριλαμβανονται και οι εξυβριστικες, μειωτικες, απαξιωτικές συμπεριφορές που προσβάλουν την τιμή, 
υπόληψη και προσωπικοτητα και δυστυχώς συμβαίνουν συχνότατα, μεταξύ των γονέων είτε μονόπλευρα, είτε 
αμφιδρομα.Δεν μπορεί να πιστέψει κάνεις πως θα υπάρχει ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος μεταξύ των 
γονέων για το καλό των παιδιών, όταν ο ένας ή και οι δύο εξ αυτών, βρίζουν, υποτιμούν ανοιχτα ο ένας τον αλλον 
και τοποθετούν τη ζήλια και τον εγωισμό τους επειδή πχ. ο ένας έχει προχωρήσει τη ζωή του και ο άλλος δεν 



4416 
 

μπορεί ακόμη και χρονια μετά, να το δεχτεί.Εκεί πως θα επιτευχθεί πνεύμα συνεργασίας για από κοινού άσκηση 
επιμέλειας; 
Ίσως θα ήταν χρησιμο να διασφαλίσει ο νομοθέτης ότι οι γονείς θα υποχρεωθουν είτε μαζι, είτε κατά μονας, να 
παρακολουθήσουν για το όφελος των παιδιών μια σειρά συμβουλευτικες συνεδριες ψυχολογικής θεραπείας- 
υποστήριξης για να διαχειριστουν το πιθανό πένθος που έχει προκληθεί από τον χωρισμό και να δουν πως θα 
συνεργαστουν για το καλό των παιδιών τους.Δυστυχώς υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό πολύ δύσκολα διαζύγια. 
Και το αρθρο, στα δικά μου μάτια επιτρέψτε μου να πω, φαντάζει περισσότερο τιμωρητικο πάρα αποτρεπτικό.Το 
θέμα είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να αλλάξει ουσιαστικά κάτι, να υπάρξει ένας ειλικρινής διάλογος 
και οχι απλά να φοβάται κάποιος μήπως του αφαιρεθεί η άσκηση επιμέλειας. Βιωνω παρόμοια κατάσταση εδώ 
και 2 χρόνια και ή κατάσταση διαρκως χειροτερεύει. Εις βάρος των παιδιών δυστυχώς. Εύχομαι να εισακουστεί η 
πρόταση μου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ  
 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 «Ορισμός διαμεσολαβητών» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:11 | Δημοσθένης Ραπτης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015, ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΣΕ 
ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | AΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Επειδη γνωριζετε πως απο τα χρονια που υπαρχει η 
διαμεσολαβηση πολλοι δικαστες δεν την λαμβανουν υπ οψη καντε την υποχρεωτικη και με παρουσια ειδικου 
παιδοψυχολογου να καταγραφονται και να λαμβανονται επισημα τα λεγομενα και των 2 γονεων προς το 
συμφερον του παιδιου και με αυτο τον γνωμονανα αποφασιζουν οι δικαστες.. Οχι μονο διαμεσολαβητη στην 
συναντηση… ΠΟΛΛΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ..Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:40 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στις περιπτώσεις διαφωνίας γονέων 
επί θεμάτων επιμέλειας και ανατροφής τέκνου (Σχέδιο Κοινής Ανατροφής), οι γονείς θα μπορούσαν να 
παραπέμπονται όχι σε υπηρεσίες Διαμεσολάβησης (επ’ αμοιβή) αλλά σε εξειδικευμένες για το θέμα αυτό 
αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες ή Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ή Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών & 
Εφήβων, από όπου να προκύπτει ότι για την κατάρτιση του πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των δυο γονέων και 
των παιδιών με εξειδικευμένους επιστήμονες, Κοινωνικούς Λειτουργούς, ψυχολόγους και παιδοψυχίατρους. Για 
την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν κρίνεται επιτακτική ανάγκη η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού 
στους ανωτέρω φορείς. Επομένως, κάθε αλλαγή στο Σχέδιο Ανατροφής στις αναφερόμενες συγκρουσιακές 
περιπτώσεις, καθώς και η αναφερόμενη στο άρθρο 8 «παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας», θα ήταν προς το συμφέρον του ανήλικου και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του να συνοδεύεται 
από Έκθεση Κοινωνικής Υπηρεσίας ή Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας ή Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών & 
Εφήβων. Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου θα πρέπει να απαλειφθεί η περίπτωση: (γ) να διατάξει 
διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή και 
να μετατραπεί στο «να εισηγηθεί κοινωνική στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από Κοινωνική Υπηρεσία ή 
Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας ή Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων του δημοσίου τομέα. 
1 Απριλίου 2021, 20:35 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Βαγγέλης Καλαϊτζάκης Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι πολύ σημαντικός. Θα πρέπει 
ωστόσο να ενδυναμωθεί και να καταλήγει σε σύνταξη έκθεσης από το διαμεσολαβητή ώστε να διαπιστώνεται εαν 
κάποιο από τα μέρη προσέρχεται κακόπιστα στη διαβούλευση, γεγονός που θα πρέπει να έχει επιπτώσεις στην 
άσκηση της μέριμνας. Το συμφέρον του τέκνου, και με βάση το παρόν νομοσχέδιο, εξυπηρετείται από τη ενεργό 
συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του και συνεπώς η κακόπιστη προσέλευση στη διαμεσολάβηση 
είναι απόλυτα σχετικό στοιχείο. Επίσης, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά η διαμεσολάβηση, οι 2 
γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτε από μια δικαστική διαμάχη, αφού, εφόσον είναι 
και οι 2 κατάλληλοι, ο δικαστής δεν θα μπορεί να δώσει στον καθένα τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από 
ίσο χρόνο ανατροφής και ίσα γονικά δικαιώματα και ευθύνες, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τέλος, η 
διαμεσολάβηση θα πρέπει κατελάχιστο να οδηγεί στην προσκόμιση από τον κάθε γονέα συμπληρωμένου εντύπου 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) σε προκαθορισμένες ερωτησεις (σχολείο φοιτησης, δραστηριότητες, όνομα 
παιδιάτρου, κλπ). το αντικείμενο ενδεχόμενου δικαστηρίου θα πρέπει να είναι ο καθορισμος των σημείων του 
πλάνου ανατροφής στα οποία υπάρχει διαφωνία. Οι ερωτήσεις του πλάνου ανατροφής θα πρέπει να καθορίζονται 
κεντρικά από την πολιτεία. 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Δημητριος Παντζουρης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:00 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και από τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρέπει να θεωρείται το σπίτι και των δύο γονέων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλά και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
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1 Απριλίου 2021, 20:03 | Ζιάτα Πολυξένη Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, 
μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται 
από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Ζωή Α Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»! Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Ζαβιτσάνου Κ. Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, 
μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται 
από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ  ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
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1 Απριλίου 2021, 19:58 | Γαυριηλ Τσαρας ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:02 | NA Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού 
δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση 
του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά 
εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες. 
1 Απριλίου 2021, 18:54 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικία ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:59 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
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στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου.  
1 Απριλίου 2021, 18:34 | Χαρης Μπαμπης Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 
1 Απριλίου 2021, 18:56 | Γιώργος Παρασκευόπουλος Να ελέγχετε το οικογενειακό τους παρελθόν και η 
διαδικασία επιλογής να γίνεται με διαδικασίες που θα διασφαλίζουν το πραγματικό συμφέρον του παιδιού (με 
ηλεκτρονική κλήρωση ή ορισμό τους από το Δικαστήριο). 
1 Απριλίου 2021, 18:39 | Σταθόπουλος Διονύσιος Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν 
υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο 
αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα 
αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες 
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει 
προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 17:33 | Κωνσταντίνος Καρακώστας Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης είναι αναγκαίος για την 
εμπέδωση της κουλτούρας συνεννόησης των γονέων, που πρέπει να διέπει το νέο οικογενειακό δίκαιο. Χρειάζεται, 
όμως, αναμόρφωση και θεσμική ενίσχυση, ώστε κακόπιστη προσέλευση των μερών ενώπιον του Διαμεσολαβητή 
να καταγράφεται (σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης του διαμεσολαβητή) και να λαμβάνεται υπόψη ενώπιον του 
κρίνοντος Δικαστηρίου. 
1 Απριλίου 2021, 17:05 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ 
ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ. ΗΗΤΑΝ  
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η 
Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας, τα 170 μέλη της οποίας -ψυχίατροι, 
ψυχίατροι παιδιού και εφήβου, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί -είναι εξειδικευμένα στην άσκηση 
συμβουλευτικής γονέων και οικογενειακής ψυχοθεραπείας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, μελετά με 
ενδιαφέρον τη διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου υπό τον τίτλο «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων 
και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου». Διαπιστώνουμε την αναγκαιότητα ψήφισης ενός Νόμου, ο οποίος θα 
ρυθμίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σχέσεις γονέων και τέκνων, μετά τη διακοπή συμβίωσης των γονέων, 
σε μια εποχή στην οποία η διακοπή αυτή (διαζύγια) είναι πολύ πιο συχνή και οι αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις 
επηρεάζουν αρνητικά τη φροντίδα και την εξέλιξη των παιδιών. Κατανοούμε, μέσα από την οπτική της Συστημικής 
Σκέψης, ότι οι στάσεις και αντιλήψεις των γονέων για το συμφέρον των παιδιών τους μπορεί να είναι 
διαφορετικές, όπως και η άσκηση της γονικής φροντίδας. Διαπιστώνουμε, επιπλέον, ότι οι δύο πλευρές, εκτός από 
τη διαφορετική αντίληψη και δυνατότητα προσφοράς προς τα τέκνα τους, συχνά εμφορούνται από αρνητικά 
συναισθήματα η μια προς την άλλη, ενώ δεν είναι αμελητέος και ο ρόλος της οικονομικής διάστασης της 
φροντίδας των παιδιών (έξοδα, διατροφή). Ατυχώς, η τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται σε 
πολλές περιπτώσεις από δηλητηριώδεις αντιπαραθέσεις των δύο πλευρών, οι οποίες οδηγούνται για εκδίκαση σε 
ατέρμονα δικαστήρια, συχνά με συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση των παιδιών και την ποιότητα της 
επικοινωνίας γονέα/παιδιού. Ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικότερα ως ψυχοθεραπευτές οικογένειας 
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και ζεύγους, είμαστε συνεχώς αποδέκτες τέτοιων υποθέσεων, που παραπέμπονται από τους εισαγγελείς ή και 
τους ίδιους τους γονείς προς εκτίμηση και γνωμάτευση στις υπηρεσίες και τα γραφεία μας. Επομένως, ο υπό 
διαμόρφωση Νόμος θα πρέπει, αφενός να υποστηρίζει, πρακτικά, την επίλυση των ζητημάτων τα οποία 
ανακύπτουν με τον χωρισμό, και αφετέρου, να συντελεί στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη των γονέων, ώστε να 
επεξεργάζονται τα αρνητικά τους συναισθήματα και να δεσμεύονται σε αποδεκτές λύσεις προς όφελος των 
παιδιών. Θα πρέπει ο Νόμος να εξυπηρετεί και τους δύο πολύ σημαντικούς αυτούς στόχους. Σύμφωνα με την 
παραπάνω γενική τοποθέτηση μας, και σε ό,τι αφορά το υπό διαβούλευση ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ, ως επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας, βρίσκουμε θετική την υποχρεωτική καταγραφή της συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, (άρθρο 4, 
παρ.2) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανηλικιότητας των παιδιών (ανά δύο τουλάχιστον χρόνια), αλλά και την πρόβλεψη 
υποχρεωτικής διαμεσολάβησης (άρθρο 6), την οποία θα εντέλει το δικαστήριο σε περίπτωση διαφωνίας ( άρθρο 
8). Η διαμεσολάβηση αυτή θα πρέπει να προβλέπει και τη συμμετοχή των παιδιών, ιδίως των εφήβων (θίγεται η 
συμμετοχή του παιδιού στο άρθρο 5 παρ. 4, αλλά θα πρέπει τα τέκνα να συμπεριληφθούν και κατά τη 
διαμεσολάβηση), και ενδεχομένως και άλλων σημαντικών για τη φροντίδα των παιδιών προσώπων. Σε ό,τι αφορά 
τον χαρακτήρα της διαμεσολάβησης η οποία εντέλλεται από το δικαστήριο, και τη διαμόρφωση ειδικού μητρώου 
οικογενειακών διαμεσολαβητών ( άρθρα 15,21), θεωρούμε απαραίτητο ο οικογενειακός διαμεσολαβητής να έχει 
την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία στη συμβουλευτική γονέων, η οποία παραπέμπει σε 
ειδικούς από επαγγέλματα ψυχικής υγείας με κατάλληλη μακροχρόνια εκπαίδευση, όπως ήδη προβλέπεται από 
την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών. Θα πρέπει, όμως, και πέραν του παρόντος Νόμου, να 
διαμορφωθεί, παράλληλα, ένα συνολικό καταλληλότερο πλαίσιο για τη διαχείριση των υποθέσεων και 
καταγγελιών, που φτάνουν σε δικαστικές αντιπαραθέσεις. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προστατεύει τις δύο 
πλευρές, και στην ουσία τα παιδιά, από νομικές ασάφειες, περιττά έξοδα σε δικαστήρια και να αποθαρρύνει 
καταγγελίες και αλληλο-μηνύσεις, και ό,τι άλλο υποθάλπει και συντηρεί το μίσος και τη συνέχιση της 
αντιπαράθεσης των γονέων. Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε την Πολιτεία να προχωρήσει επιτέλους στη θεσμική 
σύσταση δικαστικού θεσμού (οικογενειακό δικαστήριο), που θα χειρίζεται συνολικά τις σχετικές υποθέσεις 
(ασφαλιστικά μέτρα, συνεπιμέλεια, διατροφή κ.α.), χωρίς συνεχείς δαπανηρές προσφυγές στο δικαστήριο. 
Επίσης, να αναπτύξει και να υποστηρίξει το ταχύτερο Θεσμικές Υπηρεσίες (δομές) όπως το Σπίτι του Παιδιού 
(προβλέπονται από τον Ν. 4640/2019), κατάλληλα στελεχωμένες, που θα διαχειρίζονται τις σοβαρές καταγγελίες, 
που σήμερα παραπέμπονται από τους εισαγγελείς στις λιγοστές υπηρεσίες Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου 
ή/και στους ιδιώτες επαγγελματίες, παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους, με αποτέλεσμα συχνά να ταλαιπωρείται 
αδίκως το παιδί, γεγονός που βιώνει ως επαναθυματοποίηση και τιμωρία παρά προστασία. Η Εταιρεία μας θέλει 
να συμβάλει, με τις θέσεις και δράσεις της, στην τελική διαμόρφωση του Νόμου και στην προώθηση άλλων 
θεσμικών αποφάσεων, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη των παιδιών και οικογενειών, των οποίων οι γονείς 
διακόπτουν τη συμβίωση, και γενικότερα στην προσπάθεια για εγκατάσταση λειτουργικότερων θεσμών στη χώρα 
μας. Με εκτίμηση, Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ.ΣΚ.Ψ.Ο., O Πρόεδρος, Νίκος Μαρκέτος, Ο Αντιπρόεδρος, Δημήτρης 
Γεωργιάδης. 
1 Απριλίου 2021, 16:48 | Καλλιόπη Κουλουκη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
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προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
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τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:27 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ  ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ. ΗΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Περικλής Κιοσέογλου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:13 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:44 | Σοφια Αναστασοπουλου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:14 | Κώνσταντινος Καραματσουκης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:41 | Γεώργιος Μπάρκας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
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έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.   
1 Απριλίου 2021, 15:12 | Φώτιος Μερισιώτης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
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Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:16 | Αγγελής Μακρής ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:17 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, 
μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται 
από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες. 
1 Απριλίου 2021, 15:58 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ  ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ. ΗΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:52 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων Άρθρα 15 -17ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΓΟΝ.ΙΣ.Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον 
παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την 
ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και 
θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, 
ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | Στεφανογιαννη Κωστιτσα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
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Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
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ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:25 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:42 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πύργου Άρθρα 15 -17. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΓΟΝ.ΙΣ. Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον 
παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την 
ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και 
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θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, 
ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 14:59 | Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών. Το ειδικό μητρώο οικογενειακών 
διαμεσολαβητών θα πρέπει να απαρτίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους διαμεσολαβητές, στο 
βαθμό που ο νομοθέτης αναβαθμίζει το ρόλο τους και τους εμπιστεύεται να διαδραματίσουν τον πλέον 
καθοριστικό ρόλο στην ειρηνική διευθέτηση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ γονέων με επίκεντρο το 
συμφέρον του παιδιού. Πρέπει λοιπόν να τεθούν αυστηρά κριτήρια για την εκπαίδευση και την εμπειρία τους και 
να υπάρχει διαρκής επιμόρφωση και εποπτεία τους. Απαραίτητη και αναγκαία και η ουσιαστική επιμόρφωση των 
νομικών παραστατών στη διαμεσολάβηση. 
1 Απριλίου 2021, 14:15 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
ΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 13:01 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.  4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:52 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
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τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι κακοποίηση των παιδιών). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 12:28 | κωνσταντινα Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
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συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:19 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 12:03 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:08 | Σοφια Κουνανη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:29 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
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τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:34 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
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ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:09 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
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1 Απριλίου 2021, 11:58 | Νεκταριος Ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:01 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τεκ́νου» Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ’. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
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σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 10:53 | Ανδρέας Χασούνης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ. ΗΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 09:48 | OIKONOMOU Η ασυδοσία που παρέχεται ως δικαίωμα απο την νομοθετική και δικαστική 
εξουσία σε ψυχοσωματικά άρρωστα άτομα αποδυκνείεται και απο τα στατιστικά κακοποίησης ανηλίκων για το 
2020 από το χαμόγελο του παιδιού.https://issuu.com/oikonomou/docs/p1etjp7orcmlj1mrp1g5pthe1jkbt_2_Στο 
τέλος της αναφοράς καταννοούμε οτι πλέον το υπάρχων νομολογιακό έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν έχει 
να κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα καλα ενορχηστρωμένο εγκλημα που αποσκοπεί ο πατέρας να μην μπορέι να 
επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις κακοποίησης ανηλίκων. Το ποσοστό μανάδων που κακοποιούν ανήλικα είναι 
υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό πατεράδων. ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ 
ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. 
1 Απριλίου 2021, 09:44 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:09 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ? ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO. O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
1 Απριλίου 2021, 08:21 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμελ́ειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ  ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ. ΗΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:35 | Δημητρης Καμακης 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
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έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 07:58 | Σπύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 06:10 | Α. Σ.Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
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ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου γονέα). ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! 
1 Απριλίου 2021, 01:17 | Κωνσταντίνος Τα αρχεία διαμεσολαβητών να ψηφιοποιηθούν (αντί σε excel) ώστε να 
μπορεί κάποιος να ψάξει πχ βάση περιοχής κατοικίας διαμεσολαβητή, προτεινόμενης τιμής / κόστους ανά ώρα, 
δεξιοτήτων, επαγγέλματος, φύλου, ηλικίας … κλπ. Να προβλέπεται πως στις λίστες με τους διαμεσολαβητές 
μπορούν να υπάρχουν και πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές που είναι εθελοντές και παρέχουν διαμεσολάβηση 
άνευ κόστους και να είναι στις λίστες με BOLD γράμματα και πάνω πάνω. Να ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ υποχρεωτική η παρουσία 
των νομικών συμβούλων των διαδίκων στη διαμεσολάβηση. Αυτό είναι απαράδεκτο και εκτινάσει το κόστος χωρίς 
λόγο. Αν κάποιος θέλει, ας έχει συμβούλους και μαζί του. 
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ειδική επιμόρφωση των 
δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων 
που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις 
απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως 
επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:11 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
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εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ  δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
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εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:51 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:43 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:37 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
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γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:04 | Ρ.Μ εκπαιδευτικός Στη διαμεσολάβηση θα πρέπει να κρατιούνται πρακτικά, τα οποία 
και θα παραδίδονται στον δικαστή. Ο δικαστής θα ενημερώνεται για τις θέσεις των γονέων, ποιος από τους δύο 
γονείς δεν θέλει να συνεργαστεί και προβάλλει ψευδείς λόγους για να εντείνει την αντιδικία και ποιος το αντίθετο. 
Μόνο έτσι θα έχει αποτέλεσμα και λόγο σύστασης. Θα πηγαίνει ο γονέας που ξέρει ότι θα τα κερδίσει όλα στο 
δικαστήριο και απλά θα διαφωνεί με όλα. Αυτό θα πρέπει να καταγράφεται και να λαμβάνει γνώση το δικαστήριο 
για να καλλιεργηθεί και το πνευμα της συνεννόησης ανάμεσα στους γονείς. Μόνο έτσι θα σταματήσουν οι 
παραβατικές συμπεριφορές! 
31 Μαρτίου 2021, 22:23 | Γιώργος Κ. Στη διαμεσολάβηση θα πρέπει να κρατιούνται πρακτικά, τα οποία και θα 
παραδίδονται στον δικαστή ο οποίος θα ενημερώνετεαι για τις θέσεις των γονέων, ποιος από τους δύο γονείς δεν 
θέλει να συνεργαστεί και προβάλλει ψευδείς λόγους για να εντείνει την αντιδικία και ποιος το αντίθετο. Αν δεν 
γίνει αυτό θα είναι άνευ σημασίας ο ρόλος τους. Θα πηγαίνει ο γονέας που ξέρει ότι θα τα κερδίσει όλα στο 
δικαστήριο και απλά θα διαφωνεί με όλα. Αυτό θα πρέπει να καταγράφεται και να λαμβάνει γνώση το δικαστήριο 
για να καλλιεργηθεί και το πνευμα της συνεννόησης ανάμεσα στους γονείς. 
31 Μαρτίου 2021, 22:09 | Γιώργος Κ. Η διαμεσολάβηση για να έχει επιτυχία ως θεσμός και για να εξυπηρετήση 
το έργο του δικαστή και το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να κρατιούνται πρακτικά, τα οποία και θα 
παραδίδονται στον δικαστή. Ο δικαστής θα ενημερώνετε για τις θέσεις των γονέων, ποιος από τους δύο γονείς 
δεν θέλει να συνεργαστεί και προβάλλει ψευδείς λόγους για να εντείνει την αντιδικία και ποιος το αντίθετο. Αν 
δεν γίνει αυτό θα είναι άνευ σημασίας ο ρόλος τους. Θα πηγαίνει ο γονέας που ξέρει ότι θα τα κερδίσει όλα στο 
δικαστήριο και απλά θα διαφωνεί με όλα. Αυτό θα πρέπει να καταγράφεται και να λαμβάνει γνώση το δικαστήριο 
για να καλλιεργηθεί και το πνευμα της συνεννόησης ανάμεσα στους γονείς. 
31 Μαρτίου 2021, 22:43 | Ειρήνη Μαυρίδου Η διαμεσολάβηση για να έχει επιτυχία ως θεσμός και για να 
εξυπηρετήση το έργο του δικαστή και το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να κρατιούνται πρακτικά, τα οποία και 
θα παραδίδονται στον δικαστή. Ο δικαστής θα ενημερώνετε για τις θέσεις των γονέων, ποιος από τους δύο γονείς 
δεν θέλει να συνεργαστεί και προβάλλει ψευδείς λόγους για να εντείνει την αντιδικία και ποιος το αντίθετο. Αν 
δεν γίνει αυτό θα είναι άνευ σημασίας ο ρόλος τους. Θα πηγαίνει ο γονέας που ξέρει ότι θα τα κερδίσει όλα στο 
δικαστήριο και απλά θα διαφωνεί με όλα. Αυτό θα πρέπει να καταγράφεται και να λαμβάνει γνώση το δικαστήριο 
για να καλλιεργηθεί και το πνευμα της συνεννόησης ανάμεσα στους γονείς. 
31 Μαρτίου 2021, 22:48 | Μαρια Γιαγια – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
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τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:54 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
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μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:02 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 22:42 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:09 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο  ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν  η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο  γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:04 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 20:43 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική 
η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων (Ν. 2447/1996), ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα επιμέρους 
στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει πως εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να 
υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κλπ). 
31 Μαρτίου 2021, 18:05 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,  ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΤΟ ΔΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
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παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ. ΗΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 17:10 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Η διαμεσολάβηση για να έχει επιτυχία ως θεσμός και για να 
εξυπηρετήση το έργο του δικαστή και το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να κρατιούνται πρακτικά, τα οποία και 
θα παραδίδονται στον δικαστή. Ο δικαστής θα ενημερώνετε για τις θέσεις των γονέων, ποιος από τους δύο γονείς 
δεν θέλει να συνεργαστεί και προβάλλει ψευδείς λόγους για να εντείνει την αντιδικία και ποιος το αντίθετο. Αν 
δεν γίνει αυτό θα είναι άνευ σημασίας ο ρόλος τους. Θα πηγαίνει ο γονέας που ξέρει ότι θα τα κερδίσει όλα στο 
δικαστήριο και απλά θα διαφωνεί με όλα. Αυτό θα πρέπει να καταγράφεται και να λαμβάνει γνώση το δικαστήριο 
για να καλλιεργηθεί και το πνευμα τηΟ διαμεσολαβητης μετα την συναντηση με τους 2 γονεις πρεπει να εκφερει 
σαφη γνωμη στο γενικο συμπερασμα του ετσι ωστε το δικαστηριο που πιθανον να καταληξουν οι γονεις να την 
διαβασει και ετσι να εχει μια επιπροσθετη αποψη και τις αρχικες διαθεσεις των γονεων. Ο ισος χρονος και με τους 
2 γονεις πρεπει να ειναι κανονας για το διαμεσολαβητη εαν φυσικα θελουμε το καλο των παιδιωνς συνεννόησης 
ανάμεσα στους γονείς. 
31 Μαρτίου 2021, 17:52 | ανώνυμος Θα πρέπει να υπάρχει επιτροπή διαμεσολάβησης, από ειδικούς της ψυχικής 
υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και δικαστικούς. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες. 
31 Μαρτίου 2021, 15:30 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΤΟ ΔΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
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τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη 
Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν 
παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, 
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ. ΗΗΤΑΝ  
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 14:21 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να 
εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο 
θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες 
ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς. 
31 Μαρτίου 2021, 14:30 | Βασιλης Αδαμοπουλος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 13:24 | Δημήτρης Σύσταση επιτροπων από παιδοψυχολογους από ψυχολόγους και 
διαμεσολαβητές. για καλύτερα αποτελέσματα. προτασεις προς τον δικαστή. Εξειδίκευση δικαστών πάνω στο 
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οικογενειακό δίκαιο. Δεν μπορείς να πας σε γιατρό χωρίς ειδικότητα και να ζητήσεις να σου κάνει μεταμόσχευση 
καρδιάς…. 
31 Μαρτίου 2021, 13:43 | Γιωργος Αγγελιδης Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της 
κυβέρνησης ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική 
αντιπολίτευση του Κου Τσιάρα και κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον 
αφορά τα οικογενειακά δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν 
πήρε σωστές αποφάσεις και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι 
φατρίες δεν αφορούν τον κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής 
αποξένωσης, επειδή οι επόμενες εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, 
γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι 
δημοσκοπήσεις υπέρ της συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν 
πατέρας να μην κάνετε καμμία αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας θα χάνει την γονική μέριμνα επειδή δεν μπορεί 
να εξυπηρετήσει τα 500αρια διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ. ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ!!!!  
31 Μαρτίου 2021, 13:41 | Καλούδης Δημήτριος Η διαμεσολάβηση για να έχει επιτυχία ως θεσμός και για να 
εξυπηρετήση το έργο του δικαστή και το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να κρατιούνται πρακτικά, τα οποία και 
θα παραδίδονται στον δικαστή. Ο δικαστής θα ενημερώνετε για τις θέσεις των γονέων, ποιος από τους δύο γονείς 
δεν θέλει να συνεργαστεί και προβάλλει ψευδείς λόγους για να εντείνει την αντιδικία και ποιος το αντίθετο. Αν 
δεν γίνει αυτό θα είναι άνευ σημασίας ο ρόλος τους. Θα πηγαίνει ο γονέας που ξέρει ότι θα τα κερδίσει όλα στο 
δικαστήριο και απλά θα διαφωνεί με όλα. Αυτό θα πρέπει να καταγράφεται και να λαμβάνει γνώση το δικαστήριο 
για να καλλιεργηθεί και το πνευμα της συνεννόησης ανάμεσα στους γονείς. 
31 Μαρτίου 2021, 09:45 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ Η επιμόρφωση δικαστών έρχεται να υποκαταστήσει την ανάγκη 
συγκρότησης εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων, που έχει θεσμοθετηθεί από το 1996 και ουδέποτε 
πραγματοποιήθηκε. Πρόκειται δηλαδή για νέα απόφαση που θέλει να επιβάλει αυτός ο νόμος, χωρίς καν να έχει 
ακυρώσει τον παλιό νόμο. Αποτέλεσμα της έλλειψης οικογενειακών δικαστηρίων είναι να στριμώχνονται οι 
υποθέσεις επιμέλειας των τέκνων μεταξύ οποιωνδήποτε άλλων υποθέσεων. Οι γυναικείες οργανώσεις ζητούμε 
την συγκρότηση οικογενειακών δικαστηρίων καθώς και την πρόσληψη επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων 
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για να βοηθούνται οι γονείς με τη συνδρομή των ειδικών και όχι να 
προβλέπονται αυταρχικά μέτρα εξαναgκασού που διέπουν το νομοσχέδιο στο σύνολό του. 
31 Μαρτίου 2021, 09:51 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΑΜΕΣΗ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικιάς με 
κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση 
, διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια (πλην κακοποιητικών καταστάσεων φυσικά). ΓΙΑ 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι παιδική κακοποίηση), 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας 
παιδιά να μεγαλώνουν σαν να ναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»), 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ ΑΔΙΚΕΣ 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
ΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 00:18 | Φωτιος Αγγελοπουλος Ο Δικαστές χρειάζονται επιμόρφωση. Ειναι εντελώς αδιανόητο 
ότι χανεις όα τα Διακστήρια επέιδη είσαι άντρας. Ειναι Αδιανόητο επίσης οι Δικαστές να δικάζουν επιμελεια και 
να μην βλέπουν τους γονείς !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ειναι Αδιανόητο να ακούν ασχετους μάρτυρες και όχι τους ΓΟΝΕΙΣ 
!!!!! ΕΛΕΟΣ !!! 
30 Μαρτίου 2021, 23:59 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά 
εκτός γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η 
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ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση 
παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
30 Μαρτίου 2021, 23:28 | Παναγιωτης Αβραμης Οι Δικαστές χρειάζονται επιμόρφωση. Ειναι εντελώς αδιανόητο 
ότι χανεις όλα τα Διακστήρια επέιδη είσαι άντρας. Ειναι Αδιανόητο επίσης οι Δικαστές να δικάζουν επιμελεια και 
να μην βλέπουν τους γονείς !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ειναι Αδιανόητο να ακούν ασχετους μάρτυρες και όχι τους ΓΟΝΕΙΣ 
!!!!! ΕΛΕΟΣ !!! Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί 
να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο 
σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 22:39 | Ελίνα Εκτός από τη διαμεσολάβηση πρέπει να θεσπιστεί και η υποχρεωτική ψυχιατρική 
εξέταση των γονέων. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με εμμονικές ιδέες, ψυχικές διαταραχές και ψυχολογικά 
προβλήματα να διεκδικεί επιμέλεια. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να απομακρύνονται από τη ζωή του παιδιού, γιατί 
την καταστρέφουν. 
30 Μαρτίου 2021, 21:36 | Γιώργος Δικαίος Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της 
κυβέρνησης ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική 
αντιπολίτευση του Κου Τσιάρα και κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον 
αφορά τα οικογενειακά δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν 
πήρε σωστές αποφάσεις και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι 
φατρίες δεν αφορούν τον κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής 
αποξένωσης, επειδή οι επόμενες εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, 
γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι 
δημοσκοπήσεις υπέρ της συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν 
πατέρας να μην κάνετε καμμία αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας θα χάνει την γονική  μέριμνα επειδή δεν μπορεί 
να εξυπηρετήσει τα 500αρια διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ. ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 19:08 | Δημητρης Δ. Οι περισσότεροι βλέπουν θετικά τη διαμεσολάβηση, όμως η άποψή μου 
είναι ότι οι διαμεσολαβητές δεν πρέπει να πληρώνονται από τους γονείς, αλλά από το κράτος. Πρέπει να συσταθεί 
ειδική υπηρεσία, όπου οι διαμεσολαβητές θα διορίζονται με αξιοκρατικές διαδικασίες και θα συνεπικουρούνται 
στο έργο τους από ειδικούς επιστήμονες ψυχικής υγείας. Δε γίνεται να είναι μόνοι τους, όπως δε γίνεται να 
επωμιστούν το κόστος της αμοιβής τους οι γονείς. Ήδη τα χρήματα που δαπανούν οι γονείς για τις υπηρεσίες των 
δικηγόρων είναι πολλά, πόσα να έχουν ακόμα; 
30 Μαρτίου 2021, 18:39 | Mαρία Π. Πλήττεται η παιδοκεντρική αντίληψη του οικογενειακού δικαίου, που θα 
έπρεπε να είναι κυρίαρχη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων που γεννώνται από τη διάσταση ή τη λύση του γάμου. 
Αντίθετα, το παιδί καθίσταται αντικείμενο και οι ανάγκες του υποτάσσονται στις διαθέσεις (και τις ορέξεις…) 
γονέων που αντιδικούν και που είναι γνωστό από την καθημερινή πρακτική ότι τείνουν να εργαλειοποιούν το 
παιδί. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της γονεοκεντρικής αντίληψης ότι το ν/σ θωρακίζει το τεκμήριο επικοινωνίας 
ακόμα και για τον γονέα που έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, μέχρι να καταστεί η δικαστική απόφαση 
αμετάκλητη! Ωστόσο όλα υπέρ του έτερου γονέα που μοναδικό του μέλημα είνσι η μη καταβολη διατροφής. 
Μπείτε στα site τους να διαπιστώσετε το άγχος τους. Κρίμα για γυναικες και παιδάκια. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ιδανικα και 
άμεσα! 
30 Μαρτίου 2021, 17:51 | Μαρίνα Αθανασίου Να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι διαμεσολαβητές, οι δικαστές και 
να έχουν συνδρομή οπωσδήποτε παιδοψυχολογων και ψυχολόγων για να βοηθήσουν στην οποια αποφαση για 
το συμφέρον του παιδιού και να ανιχνεύσουν αποτελέσματα υποβολής απόψεων του ένα γονέα, δηλητηρίαση 
του και αποξένωση του από τον άλλο γονέα. 
30 Μαρτίου 2021, 14:11 | Κοτσελιδης Φώτιος Ο διαμεσολαβητης πρέπει να κρατάει πρακτικά τα οποία θα 
βοηθήσουν το δικαστήριο να καταλάβει ποιος γονέας δν θέλει αποκατάσταση των σχέσεων με τον άλλο γονεο, 
και να καταλογισει ευθύνες. 
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30 Μαρτίου 2021, 14:45 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ. Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να 
εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο . Σαφώς είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων 
που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις 
απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, διαμεσολαβητές που εκτός της 
εκπαίδευσής τους στη διαμεσολάβηση θα πρέπει να έχουν επίσης ειδική επιμόρφωση για να διαχειρίζονται 
υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Επίσης, αναμένεται και η επιμόρφωση, των δικηγόρων, η οποία είναι απολύτως 
αναγκαία. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΩΣ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ!ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ 
ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ 
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ!!!! 
30 Μαρτίου 2021, 10:44 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:02 | Γεράσιμος Αρετας Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
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σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 08:19 | Ηλιαννα Ρηγα Ο Δικαστές χρειάζονται επιμόρφωση. Ειναι εντελώς αδιανόητο ότι χανεις 
όα τα Διακστήρια επέιδη είσαι άντρας. Ειναι Αδιανόητο επίσης οι Δικαστές να δικάζουν επιμελεια και να μην 
βλέπουν τους γονείς !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ειναι Αδιανόητο να ακούν ασχετους μάρτυρες και όχι τους ΓΟΝΕΙΣ !!!!! 
ΕΛΕΟΣ !!!Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το 
έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα 
σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 00:11 | Ειρήνη Κ Η εκπαίδευση των δικαστών προσωπικά τη θεωρώ πολυέξοδη και χωρίς καμία 
εξασφάλιση στην εφαρμογή τους στις αποοφάσεις. Αυτά που θα διδαχθούν στην εκπαίδευση να γραφτούν στον 
νόμο. Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ 
διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί h δε σεβεται τον αλλον 
γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
29 Μαρτίου 2021, 23:50 | Ιωαννης Κοκολης Ο διαμεσολαβητης μετα την συναντηση με τους 2 γονεις πρεπει να 
εκφερει σαφη γνωμη στο γενικο συμπερασμα του ετσι ωστε το δικαστηριο που πιθανον να καταληξουν οι γονεις 
να την διαβασει και ετσι να εχει μια επιπροσθετη αποψη και τις αρχικες διαθεσεις των γονεων. Ο ισος χρονος και 
με τους 2 γονεις πρεπει να ειναι κανονας για το διαμεσολαβητη εαν φυσικα θελουμε το καλο των παιδιων. 
29 Μαρτίου 2021, 20:48 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών 
για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων 
που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις 
απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως 
επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 19:35 | aris Η προσπάθεια του Υπουργού να στρέψει τον Ελληνικό λαό κατα της κυβέρνησης 
ειναι πρωτοφανής. Η ΝΔ πριν τις εκλογές υποσχέθηκε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ. Βέβαια ο Κος Υπουργός κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθώντας να υπονομέυσει τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό. Ο δε πρωθυπουργός φαντάζει αδύναμος να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση του 
Κου Τσιάρα και κάποιων άλλων, γνωστών σε όλους μας. Επειδή το πρόγραμμα της ΝΔ όσον αφορά τα οικογενειακά 
δεν τηρήθηκε, με διάφορες προφάσεις απο τον Κο Τσιάρα, Επειδή ο πρωθυπουργός δεν πήρε σωστές αποφάσεις 
και δεν άλλαξε τον Κο Τσιάρα όταν έπρεπε, επειδή η εσωκομματική διαδοχή και οι φατρίες δεν αφορούν τον 
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κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος μέ ένα ελλεεινό εγκλημα, αυτό της γονεικής αποξένωσης, επειδή οι επόμενες 
εκλογές ειναι με απλή αναλογική, θα πρότεινα να ορίσετε ημερομηνία εκλόγών, γνωρίζουμε ήδη τις προθέσεις 
σας με την παραμονή του Κου τσιάρα στο Υπουργείο, ισως το 91% που λένε οι δημοσκοπήσεις υπέρ της 
συνεπιμέλειας να είναι λανθασμένο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Προτείνω σαν πατέρας να μην κάνετε καμμία 
αλλαγή, πλέον ο άνεργος πατέρας θα χάνει την γονική  μέριμνα επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα 500αρια 
διατροφές. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ. 
ΠΡΟΚΥΡΉΞΤΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 18:57 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ο Δικαστές χρειάζονται επιμόρφωση. Ειναι εντελώς αδιανόητο ότι χανεις όα 
τα Διακστήρια επέιδη είσαι άντρας. Ειναι Αδιανόητο επίσης οι Δικαστές να δικάζουν επιμελεια και να μην βλέπουν 
τους γονείς !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ειναι Αδιανόητο να ακούν ασχετους μάρτυρες και όχι τους ΓΟΝΕΙΣ !!!!! ΕΛΕΟΣ !!! 
29 Μαρτίου 2021, 18:16 | Ελίνα Οι περισσότεροι βλέπουν θετικά τη διαμεσολάβηση, όμως η άποψή μου είναι ότι 
οι διαμεσολαβητές δεν πρέπει να πληρώνονται από τους γονείς, αλλά από το κράτος. Πρέπει να συσταθεί ειδική 
υπηρεσία, όπου οι διαμεσολαβητές θα διορίζονται με αξιοκρατικές διαδικασίες και θα συνεπικουρούνται στο 
έργο τους από ειδικούς επιστήμονες ψυχικής υγείας. Δε γίνεται να είναι μόνοι τους, όπως δε γίνεται να 
επωμιστούν το κόστος της αμοιβής τους οι γονείς. Ήδη τα χρήματα που δαπανούν οι γονείς για τις υπηρεσίες των 
δικηγόρων είναι πολλά, πόσα να έχουν ακόμα; 
29 Μαρτίου 2021, 13:38 | Αργυρώ Αγγελιδάκη Η Διαμεσολάβηση ως θεσμός είναι αναγκαία και απαραίτητη ώστε 
να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια. Δυστυχώς οι αρνητές της Συνεπιμέλειας ισχυρίζονται το αντίθετο και σαφώς 
πέφτουν σε άλλο ένα «τυχαίο» σφάλμα. Είναι 100% απαραίτητο και αναγκαίο η έκθεση του Διαμεσολαβητη να 
κατατίθεται στο Δικαστήριο και ο γονέας που έχει προκαλέσει τριβές και αντιπαλότητες να χάνει και τα ανάλογα 
προνόμια. Ο δικαστής θα πρέπει να γνωρίζει αν ο ένας γονέας δεν δέχεται τη Συνεπιμέλεια. Ακόμα και στις 
περιπτώσεις που ο ένας γονέας δεν θέλει να αναλάβει τις εξίσου και απο 50-50 υποχρεώσεις τους και εκει ακόμα 
θα πρέπει το Δικαστήριο να λαμβάνει γνώση. Και να αποφασίζει ανάλογα. Δώστε στα παιδιά πίσω τη ζωή τους. 
Συνεπιμελεια με ισο χρονο για τους δυο γονεις. 
29 Μαρτίου 2021, 01:54 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί h δε σέβεται τον αλλον γονέα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφέρον του καθε παιδιού ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του… 
29 Μαρτίου 2021, 01:48 | ΚΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο Διαμεσολαβητής για να έχει επιτυχία θα πρέπει να 
καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής ποιος πραγματικά θέλει 
να συνεργαστεί h δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον του καθε παιδιου ειναι 
να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
27 Μαρτίου 2021, 14:38 | Δημητρα Καραλιολιου Το πορισμα του διαμεσολαβητη πρεπει να το βλεπει και ο καθε 
δικαστης ωστε να φαινεται ποιος δε συνεργαζεται η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Το συμφερον του καθε παιδιου 
ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. 
27 Μαρτίου 2021, 14:48 | Ελίνα Εξυπακούεται ότι ο διαμεσολαβητής πρέπει να εργάζεται με γνώμονα το 
συμφέρον του τέκνου, αλλά δε θα του επιβάλει κανείς να είναι υπέρ ή κατά της συνεπιμέλειας, καθώς η κάθε 
υπόθεση είναι διαφορετική και έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Οφείλει να είναι αντικειμενικός, αμερόληπτος, 
ουδέτερος και να καταγράφει τις απόψεις και τις προθέσεις του κάθε γονέα, πάντα όμως σε συνεργασία με 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. 
27 Μαρτίου 2021, 11:38 | Καιτη Δημου Ο διαμεσολαβητης πρεπει να ειναι με το συμφερον του τεκνου και της 
συνεπιμελειας 50 50 και να δινει την εκθεση στον δικαστη ωστε να φανει αν καποιος γονιος δεν ειναι 
συνεργασιμος η δε σεβεται τον αλλον. Το παιδι εχει αναγκη και τους 2 γονεις του. 
27 Μαρτίου 2021, 03:02 | Μαρία Κοντογιάννη Βαλτε σε λειτουργία τα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ με Παράλληλη 
συμμετοχή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ας ξεκινήσουμε ξανά την κουβέντα από νέα βάση. Σεβαστείτε τους 
δικαστές. Αποσύρεται το Νομοσχέδιο αυτό. Είναι εγκληματικό και με τον χειρότερο τρόπο γονεοκεντρικό. 
26 Μαρτίου 2021, 17:49 | Κάρμεν Η. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 
πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και ΕΞΙΣΟΥ με τη μητέρα.  
25 Μαρτίου 2021, 23:55 | ΓΟΝΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να 
εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο 
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θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες 
ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. Επίσης, αναμένεται και η επιμόρφωση, σταδιακά, και των δικηγόρων, την οποία την  
θεωρούμε αναγκαία. 
25 Μαρτίου 2021, 18:23 | Παρασκευή Δ Οι μητέρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν καταλήξουν στο δικαστήριο 
δεν θα πάρουν κάτι λιγότερο ή περισσότερο από το 50-50. Αλλιώς εσκεμμένα δεν θα προσπαθούν για επίλυση 
των προβλημάτων στην Διαμεσολάβηση, οπότε ο θεσμός θα είναι απλά χάσιμο χρόνου. Τα πρακτικά της 
Διαμεσολάβησης να γίνονται γνωστά στην Έδρα. 50-50 σε Όλα. 
25 Μαρτίου 2021, 17:06 | Βαγγέλης Τζανής Τα πράκτικα της διαμεσολάβησης να γίνονται γνωστά στο δικαστήριο. 
Για να δει ο δικαστής ποιος θέλει να συνεργαστεί και ποιος όχι.. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα η διαμεσολάβηση.. 
Πρέπει η γονεις να γνωρίζουν ότι τα πρακτικά σε κάθε περίπτωση θα πηγαινουν στο δικαστήριο και θα τα 
λαμβάνουν υπόψην οι δικαστές. 
25 Μαρτίου 2021, 12:12 | Λήδα Παπακωνσταντίνου Είναι επιτακτική η ανάγκη να συγκροτηθούν επιτέλους 
οικογενειακά δικαστήρια και να στελεχωθούν από εκπαιδευμένους/-ες δικαστές και ειδικευμένους/-ες 
δικαστικούς ψυχολόγους που θα διεξάγουν αξιολογήσεις επιμέλειας κι προστασίας παιδιών/ εκτιμήσεις γονέων 
και θα βοηθούν στις αποφάσεις των δικαστών. Πρέπει επίσης να δημιουργηθούν περισσότερες κοινωνικές δομές 
για την ενδυνάμωση της οικογένειας και να ληφθεί επιτέλους υπόψιν η ταξική και έμφυλη διάσταση αυτού του 
νομοσχεδίου. Είμαι δικαστική κλινική (forensic*) ψυχολόγος καταρτισμένη μεταξύ άλλων στα ζητήματα 
πραγματογνωμόσεων και στη διεξαγωγή αξιολογήσεων επιμέλειας. Να ανοίξετε νέες θέσεις εργασίας και να 
επιτρέψετε σε εμάς, τους/τις ειδικευμένους, να ασκήσουμε τη δουλειά μας στη χώρα μας και όχι να είμαστε 
αποκλεισμένοι/-ες στο εξωτερικό. Είμαστε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και η κρίση μας στις δικαστικές 
υποθέσεις θα είναι μεγάλη βοήθεια στους/-ις δικαστές, οι οποίοι/-ες είναι αδύνατον με ολίγα σεμινάρια 
επιμόρφωσης να φτάσουν το επίπεδο μας που σπουδάζουμε και ειδικευόμαστε επί του θέματος ΧΡΟΝΙΑ.*Ο όρος 
Forensic Psychology, οπού διαφέρει από το Legal Psychology, δε μπορεί ακόμη να μεταφραστεί επισήμως στην 
Ελλάδα. Αποκλείετε τη νέα γενιά από τη διαδικασία προόδου και εκμοντερνισμού και εμμένετε στα ίδια 
αναχρονιστικά και προβληματικά δικαστικά και ψυχολογικά μοντέλα! 
24 Μαρτίου 2021, 22:41 | Κωνσταντίνος R Τα πράκτικα της διαμεσολάβησης να γίνονται γνωστά στο δικαστήριο. 
24 Μαρτίου 2021, 16:50 | Φρειδερικη Μπλετσου Στη διαμεσολάβηση θα πρέπει να κρατούνται πρακτικά και το 
δικαστήριο να τα λαμβάνει υπόψη. 
24 Μαρτίου 2021, 13:46 | Σωκράτης «Ο ορισμός διαμεσολαβητή από το δικαστήριο, σύμφωνα με την περ. γ’ της 
παρ. 3 του άρθρου 1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164), γίνεται από ειδικό μητρώο 
οικογενειακών διαμεσολαβητών». Αρα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΠΑΛΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. ΜΑ ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ. 
24 Μαρτίου 2021, 10:46 | Ευαγγελία Είναι καλό, που εισάγεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης, δεδομένου, ότι 
θα βοηθήσει τους γονείς να καταλήξουν, εάν η κοινή επιμέλεια μπορεί να εφαρμοστεί στην δική τους περίπτωση. 
Γιατί, ωστόσο, δεν ρυθμίζεται νομοθετικά η εμπλοκή ψυχολόγου σε υποθέσεις γονικής μέριμνας, τόσο ως προς 
την αξιολόγηση όσο και ως προς την τυχόν θεραπευτική διαδικασία; Γιατί δεν ιδρύονται Οικογενειακά Δικαστήρια, 
παρά επιλέγεται η αποσυμφόρηση των υποθέσεων γονικής μέριμνας με οριζόντιες ρυθμίσεις, οι οποίες δεν 
συνάδουν με το συμφέρον του τέκνου; Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να προσανατολιστεί στην πρόβλεψη 
θεραπευτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για γονείς, προκειμένου να μειωθεί η μεταξύ τους ένταση και 
να εξεταστεί, εάν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αρμονικά σε περίπτωση έκδοσης απόφασης κοινής επιμέλειας 
παιδιού από το Δικαστήριο, καθώς και στην πρόβλεψη διατμηματικής ομάδας ειδικών για εξέταση τέτοιων 
υποθέσεων. 
23 Μαρτίου 2021, 20:06 | Απόστολος Καρτοφύλης Επαγγελματίες ψυχικής υγείας να μετέχουν κατα την 
διαμεσολάβηση, οι ίδιοι να έχουν άποψη για τον γονέα που δημιουργεί εμπόδια ή τυχον δολιότητες ως προς το 
συμφέρον και το καλό του παιδιού. Αν η διαμεσολάβηση δεν φέρει αποτέλεσμα το πόρισμα του ειδικού ψυχικής 
υγείας να λαμβάνεται υπόψιν και να προσμετράται από τον δικαστή. 
23 Μαρτίου 2021, 15:06 | Χριστίνα Σακκά Ίσως θα ήταν καλύτερα οι οικογενειακοί διαμεσολαβητές να 
συνεργάζονται με οικογενειακούς συμβούλους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς κατά τη 
διαμεσολάβηση, γεγονός που θα βοηθούσε και τους ίδιους τους γονείς. Επιπλέον, μία τέτοια ολιστική προσέγγιση 
καλό θα ήταν να υπάρχει και εγγράφως σαν ιστορικο-ημερολόγιο του πώς ξεκίνησε η διαμεσολάβηση, τι έγινε και 
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πώς κατέληξε με αναφορές σε συμπεριφορές συνεργασίας ή όχι ανάμεσα στους γονείς! Αν ο μη γενοιτο δεν 
ευδοκιμήσει η διαμεσολάβηση ή υπάρξει μη συμμόρφωση προς αυτήν, μία τέτοια αναφορά θα βοηθούσε τον 
δικαστή μετέπειτα. 
22 Μαρτίου 2021, 18:15 | Χατζηβελουδος Κυριάκος Ο διαμεσολαβητής να δίνει το πόρισμα του στο δικαστή ώστε 
ο δικαστής να γνωρίζει ποιος δημιουργεί τα προβλήματα στη διαμεσολάβηση και Ποιος έχει παράλογες 
απαιτήσεις Ευχαριστώ. 
22 Μαρτίου 2021, 08:01 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να 
εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο 
θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες 
ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
19 Μαρτίου 2021, 23:02 | Ελίνα Ο διαμεσολαβητής δε γίνεται να είναι μόνο ένας άνθρωπος. Επιβάλλεται να 
συμμετέχουν περισσότεροι. Είναι άκρως απαραίτητη η συμμετοχή ψυχολόγων, ακόμη και ψυχιάτρων, οι οποίοι 
θα συντάσσουν έκθεση για το προφίλ του κάθε γονέα και η οποία θα διαβιβάζεται στο δικαστή, ώστε να τη λάβει 
υπόψη στην έκδοση της απόφασης. 
19 Μαρτίου 2021, 22:43 | Νικος Η γονεϊκή αποξένωση και τα διαζύγια έχουν καταστεί ενα κοινωνικό φαινόμενο 
με καταιγιστική μορφή το οποίο έχει επιπτώσεις στα θεμέλια του έθνους. Η υπογεννητικότητα οφείλετε σε όλες 
αυτές τις καθιερωμένες πρακτικές των δικαστηρίων. Σύντομα το επόμενο οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα θα 
είναι η σαρία. Προφανώς μετά τη χειραφέτηση της γυναίκας κάποια απωθημένα και σύνδρομα από την εποχή της 
πατριαρχίας βγαίνουν στην επιφάνεια με εκδικητική διάθεση. Όπως γνωρίζουν και πρωτοετείς φοιτητές το δίκαιο 
είναι δυναμικό και σχετικό. Κάτι που ίσχυε εχθές μπορεί να μην ισχύει σήμερα και κάτι που ισχύει σήμερα μπορεί 
να μην ισχύει αύριο. Αυτή η υποκειμενικότητα του δίκαιου είναι που το καθιστά αδυναμο. Η νομολογία του Αρείου 
πάγου που μιλάει για βιολογική υπεροχή της μητέρας στην ανατροφή του τέκνου μπορεί να ισχύει σήμερα μετά 
τη χειραφέτηση της γυναίκας; Που είναι η ισότητα των δύο φύλλων όταν η γυναίκα δεν στρατεύεται. Εκτός των 
άλλων είναι άκρως ρατσιστική όταν απροκάλυπτα μιλάει για βιολογική υπεροχή. Δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις 
έχουν γίνει και η αφορμή για πολλά εγκλήματα με τελευταίο κλασικό παράδειγμα του αστυνομικού της τροχαίας 
Νέας Ιωνίας που εκτέλεσε την εν διάσταση σύζυγό του που είχαν διαμάχη για την επιμέλεια των τέκνων τους έξω 
από το Σκλαβενίτη στην Κηφισιά μαζί με τη φίλη της. Αλλά και άλλο παλαιότερο περιστατικό ο πρώην 
σωματοφύλακας του Σημίτη που σκότωσε γυναίκα και παιδί και αυτοκτόνησε στους Αγίους Αναργύρους. Και 
πλήθος άλλα περιστατικά για τα οποία ποιος φέρει το κρίμα της αμαρτίας για το αίμα που χύθηκε;;;; Τα 
περισσότερα παιδιά διαλυμένων οικογενειών παραστρατουν και πέφτουν στα ναρκωτικά η στην οπαδική βια. 
Ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα παιδιά όταν μια υπόθεση από τα ασφαλιστικά μέχρι να τελεσιδικισει περνά 
από 3-4 δικαστές για να διαχέεται η ευθύνη. Ένα άλλο παράξενο που έχει παρατηρηθεί είναι η τάση σε 
περιπτώσεις γυναικών ΑΜΕΑ με αναπηρία άνω του 70% να τους δίνετε η επιμέλεια του τέκνου. Με ποια λογική 
συμβαίνει αυτό που αντίκειται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα κάντε μια δημοσκόπηση πάνω σε αυτό το θέμα να 
δείτε τι θα σας απαντήσει η κοινωνία. Να στιλητευσω και μια πρόσφατη διαδικτυακή διάσκεψη δικαστικών οι 
οποίοι μιλώντας εντελώς θεωρητικά φάνηκε ότι είναι αποκομμένοι από την κοινωνία πράγμα που εν τη ρημη του 
λόγου της παραδέχτηκε μια εκ των ομιλητων η καθηγήτρια της νομικης. Το θέμα είναι εθνικό και δυναμιτιζει το 
κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. ΖΗΤΩ feminine potestas!!!! 
19 Μαρτίου 2021, 21:53 | ΖΑΓΟΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Αν θέλουμε να μιλάμε για ριζική αλλαγή της κατάστασης, 
αποσυμφόρηση των δικαστήριων και ξεκάθαρο συμφέρον των τέκνων κατά περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει 
ριζική αλλαγή στο τρόπο που λειτουργει ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις σε θέματα οικογενειακου 
δικαίου. Θα πρέπει έκτος από διαμεσολαβητή με τη λύση μιας συμβίωσης να ορίζεται, άσχετα με το αρχικό κλίμα 
του ζευγαριού (συναινετικού ή μη), ολοκληρωμένη ομάδα εκτός από το διαμεσολαβητή η τον δικαστή που να 
βγάζουν αποφάσεις (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και οικογενειακοί σύμβουλοι). Ίσως θα έπρεπε σε 
περιπτώσεις λύσης συμβίωσης να υπάρχει η ίδια διαδικασία ελέγχου και εκπαίδευσης όπως στις περιπτώσεις που 
κρίνουν γονείς που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά. Επίσης σαφέστατα τα αποτελέσματα του διαμεσολαβητή και 
η έκθεση του θα πρέπει να μην είναι κρυφή αλλά να μπορεί να σταθεί σε ένα ενδεχόμενο δικαστήριο και να 
αποδεικνύεται ποιος από τους δύο γονείς χρησιμοποιεί τη κατάσταση για να εξυπηρετήσει δικά του συμφέροντα 
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και να εκδικηθεί την άλλη πλευρά για προσωπικούς λόγους που σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με το 
καλό των τέκνων. 
19 Μαρτίου 2021, 17:06 | Χατζηβελουδος Κυριάκος Επαγγελματίες ψυχικής υγείας μαζί με τους 
διαμεσολαβητές.. Και αναφορά στο δικαστή για το ποιος δημιουργεί τα προβλήματα στη διαμεσολάβηση.. 
Ευχαριστώ. 
 
 
  



4473 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 «Έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | Τασος Τσαρας Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται … Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον?? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μας. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Ηλίας Α.Μ. 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ 
νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 20:42 | Δημοσθένης Ραπτης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015, ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΕ 
ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
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Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και από τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρέπει να θεωρείται το σπίτι και των δύο γονέων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλά και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ.  
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Ζιάτα Πολυξένη Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, 
μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται 
από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:13 | Ζωή Α Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»!Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 20:09 | Ζαβιτσάνου Κ. Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, 
μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται 
από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 19:43 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:27 | Γαυριηλ Τσαρας ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:02 | NA Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού 
δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση 
του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά 
εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες. 
1 Απριλίου 2021, 19:28 | ΛΟΥΚΊΑ Δηλαδή οι δικαστές ως τώρα δεν είχαν γνώσεις και δεν δικασαν ορθά ; οι 
δικαστές έχουν την ανώτερη μόρφωση, πώς θα επιμορφωθούν από λιγότερο έμπειρους; μήπως ο νομοθέτης 
εννοεί ότι θα δοθούν υποδείξεις πώς θα δικάσουν οι δικαστές; εμείς στο σχολείο μάθαμε ότι οι δικαστές πρέπει 
να δικάζουν ανεξάρτητα όχι κατόπιν υποδείξεων. Κατά την ταπεινή μου γνώμη , ο δικαστής θα πρέπει να κρίνει 
καθε παιδί και καθε οικογένεια ξεχωριστά και να μη τον δεσμεύει κανένα νομοσχέδιο , γιατί στο συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο του υποδεικνύει και τι να θεωρεί συμφέρον για όλα τα παιδιά της Ελλάδας. Ολοι οι απλοί πολίτες 
προσδοκούμε να βρούμε το δίκιο μας στην κρίση των δικαστών. Αν τους δεσμεύει ο νόμος ,πώς ο κάθε γονέας θα 
διεκδικήσει το προσωπικό του δίκιο, ειδικά ο πιο φτωχός και η πιο αδύναμη κοινωνικά μάνα; τέλος, η πρόταση 
αυτη για ανάγκη επιμόρφωσης των δικαστών και η πεποίθηση ότι θα τους βάλουμε μυαλό και τώρα θα δικάσουν 
σωστα, κατά την κρίση μου, τους υποτιμά! 
1 Απριλίου 2021, 18:42 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50, εναλλασσόμενη κατοικία, ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:10 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
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ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | Χαρης Μπαμπης Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 17:35 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ. Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 16:16 | Δημήτρης Κουμνας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 



4478 
 

ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:40 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:49 | Δημοσθενης Κιτσαντας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 16:38 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:47 | Γεώργιος Καράμπαγλης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Αργυρώ Μπαρουλάκη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
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του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
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τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:46 | Χριστος Μεταξας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο  
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
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γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:02 | Ειρήνη Μακρυγιάννη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει  να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:02 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:15 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων Άρθρα 15 -17ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΓΟΝ.ΙΣ.Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον 
παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την 
ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και 
θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, 
ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 15:31 | Αριστείδης Κωστακιδης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:35 | Γιώργος Κ. Η επιμόρφωση είναι μια προοπτική όπου θα πρέπει οι νέοι-επιμορφωμένοι 
δικαστές μετά την επιμόρφωση τους να τηρούν όσα λέει ο νέος Νόμος και να εφαρμόζουν τα άρθρα. Να 
σταματήσουν επιτέλους οι παραβιάσεις των Δικαιωμάτων. Συμφωνώ με το δημοσιευμένο σχόλιο που διάβασα. 
Αντίστοιχα σας το προωθώ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:26 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:20 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πύργου Άρθρα 15 -17 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΓΟΝ.ΙΣ. Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον 
παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την 
ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και 
θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, 
ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 14:32 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ, 
ΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 14:09 | Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών Η πανελλήνια έρευνα του Συνδέσμου Ελλήνων 
Διαμεσολαβητών που διεξήχθη το Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2019 σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας και 
τέθηκε στη διάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέδειξε την εξαιρετικά περιορισμένη πρωτοβουλία των 
δικαστών να προτείνουν στα μέρη διαμεσολάβηση (μόνο το 5.2%) παρά την ύπαρξη της σχετικής νομοθετικής 
πρόβλεψης. Η επιμόρφωση των δικαστών στο θεσμό της διαμεσολάβησης με την ενεργό συμμετοχή τους σε 
εργαστήρια και προσομοιώσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ο 
θεσμός. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση έμπειροι εκπαιδευτές διαμεσολαβητών. 
1 Απριλίου 2021, 13:22 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
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1 Απριλίου 2021, 13:16 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι κακοποίηση των παιδιών). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 12:10 | Κωνσταντινα Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
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δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:01 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:42 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:45 | ιωαννα Κουνανης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:56 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:15 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
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έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:04 | Δημος Καραογλου Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά την ψήφιση του 
παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά 
εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες. Η επιμόρφωση και η διαμορφωση συνθηκών φιλικης 
δικαιοσύνης προς τα παιδιά πρεπει να επεκταθεί σε όλους τους παραγοντες που εμπλεκονται σε υποθεσεις 
οικογενειακού δικαίου και ανηλίκων. Η επιμορφωση και των γονέων ακόμα θα βοηθησει στην προστασία της 
παιδικης ηλικίας. Η συνεργασία υπουργείων παιδείας, υγειας και εσωτερικών με το υπουργείο Δικαιοσύνης προς 
τη κατευθυνση αυτή θα είναι χρησιμη μετα την ψηφιση του νεου νόμου. 
1 Απριλίου 2021, 11:37 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει  να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:44 | Ιωαννα ζαμινου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:47 | Ιωαννα Ζαμινου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων  στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:25 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών. Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…). Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 10:01 | Ανδρέας Χασούνης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
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Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:07 | Γεωργος Υψιλαντης Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:12 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:31 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO. O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH 
ΔIKAIOΣYNΗ.…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
1 Απριλίου 2021, 08:49 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ  ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ. Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:07 | Δημητρης Καμακης 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
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ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
31 Απριλίου 2021, 08:22 | Σπύρος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
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1 Απριλίου 2021, 06:08 | Α.Σ.Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου γονέα). ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση δικαστών , 
δικηγόρων, διαμεσολαβητών στο οικογενειακό δίκαιο. Απαραίτητη η δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων. 
1 Απριλίου 2021, 02:18 | ΤΟ ΜΩΒ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Τα σεμινάρια για την επιμόρφωση των 
δικαστών δεν μπορεί να είναι επαρκή για να θεραπεύσουν τα χρόνια προβλήματα, αντίθετα απαιτείται να 
βελτιωθεί η απονομή της Δικαιοσύνης, με την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 
2447/1996.Να θεσπιστεί υποχρεωτική κοινωνική έρευνα, προς διαφώτιση του δικαστηρίου στις υποθέσεις 
γονικής μέριμνας, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για την υιοθεσία (άρθρο 1557 ΑΚ), και γι’ αυτόν το σκοπό να 
ιδρυθεί, κατ’ εφαρμογή του Ν. 2447/1996, σώμα οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών, με επαρκή και 
κατάλληλη στελέχωση και τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα, που θα ενισχυθεί με ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, 
ψυχολόγους και θα συνεργάζονται αμφότεροι με τον δικαστή. 
31 Μαρτίου 2021, 23:10 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ειδική επιμόρφωση των 
δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων 
που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις 
απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως 
επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:58 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
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εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:21 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:05 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:23 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:18 | Μαρια Γιαγια – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:32 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
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καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
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από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:26 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 22:06 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:43 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
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2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:23 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 19:11 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ. 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια (πλην κακοποιητικών καταστάσεων 
φυσικά) ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι παιδική κακοποίηση), 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις 
μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»), 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ 
ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 17:04 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΧΕΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ!!! 
«ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ». ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΟΥΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ DSM-5 ΚΑΙ ΣΤΟ ICD-11 ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ 
ΔΕΝ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. 
31 Μαρτίου 2021, 15:25 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ. 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια (πλην κακοποιητικών καταστάσεων 
φυσικά) ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι παιδική κακοποίηση), 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις 
μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»), 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ 
ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 14:12 | Βασιλης Αδαμοπουλος ΕΧΕΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ!!! 
«ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ». ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΟΥΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ DSM-5 ΚΑΙ ΣΤΟ ICD-11 ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ 
ΔΕΝ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. 
31 Μαρτίου 2021, 13:09 | Γιωργος Αγγελιδης ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ 
ΚΛΠ.ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
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Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια (πλην κακοποιητικών καταστάσεων 
φυσικά)ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι παιδική κακοποίηση), 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις 
μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»), 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ 
ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! …………… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ……….. 
31 Μαρτίου 2021, 10:08 | Έλενα Κολτσάκη Εξαιρετική πρωτοβουλία και αναγκαία η επιμόρφωση δικαστών. 
Απαραίτητη μεταξύ άλλων, όμως, και η επιμόρφωσή τους στη διαμεσολάβηση, εάν κληθούν να επιλέξουν να 
διατάξουν τα μέρη να προσφύγουν σε αυτή σύμφωνα με το άρ 1514.3 (β). Η γνώση του θεσμού από τους δικαστές 
δεν αρκεί να είναι απλά θεωρητική. Απαιτείται ουσιαστική, βιωματική μόρφωση από έμπειρους εκπαιδευτές 
διαμεσολαβητών που έχουν γνώση της διαδικασίας και των ιδιαιτεροτήτων της μέσα από την πράξη. Εφόσον ο 
νομοθέτης έχει πρόθεση να αναδείξει την αξία της ειρηνικής επίλυσης διαφορών με διαμεσολάβηση, θα 
αναμένουμε να δούμε δικαστές που θα μπορούν να διακρίνουν ποιες διαφορές μπορούν να επιλυθούν με 
διαμεσολάβηση και τη διατάξουν εκεί που μπορεί πραγματικά να προσφέρει λύσεις. Διαφορετικά το 1514.3 (β) 
θα κινδυνεύει να πέσει σε αχρησία, όπως αντίστοιχα φαίνεται πως έχει συμβεί με την «χαλαρή» πρόβλεψη του 
άρ.4 παρ.2 του ν.4640/2019 για τη δυνατότητα (διακριτική ευχέρεια) του δικαστηρίου να καλέσει τα μέρη να 
επιλέξουν τη διαμεσολάβηση. 
31 Μαρτίου 2021, 09:06 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ. 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια (πλην κακοποιητικών καταστάσεων 
φυσικά)ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι παιδική κακοποίηση), 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις 
μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»), 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ 
ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΗΤΑΝ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 00:38 | Πηνελόπη Διαμαντάκη Η επιμορφωση των δικαστων οφείλει να γίνεται για το σύνολο 
των επιστημονικών ερευνών, αφού όλες αποδεικνύουν την ανάγκη ισόχρονης και ισότιμης παρουσίας και των δύο 
γονέων στη ζωή του παιδιού. Να αναζητήσουν και καταργήσουν όλες τις αντιδημοκρατικές διατάξεις.Στα παιδιά 
εκτός γάμου, ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα.Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής 
απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Δηλαδή, με 
βάση το παραπάνω άρθρο ο πατέρας δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει το δίκιο του, ούτε καν να ασκήσει έφεση; 
Σε ποια δημοκρατική κοινωνία υπάρχει αυτό; Θεωρείτε δηλαδή τον πατέρα και το τέκνο του εκτός γάμου 
υποδεέστερους στην κοινωνία; ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΕΝ ΑΝΑΓΚΗ, 
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ «ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» όπου εκεί θα αναγράφεται ότι «ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»Η γονική μέριμνα και 
επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του 
κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης 
και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και το 11,1% της Ελλάδας. Όλα αυτά 
τα παιδιά είναι ίσα μεταξύ τους και δικαιούνται να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς εξίσου. 
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31 Μαρτίου 2021, 00:14 | Φωτιος Αγγελοπουλος ΕΧΕΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ!!! 
«ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ». ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΟΥΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ DSM-5 ΚΑΙ ΣΤΟ ICD-11 ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ 
ΔΕΝ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. 
30 Μαρτίου 2021, 23:30 | Παναγιωτης Αβραμης Ευχής έργο οι νέοι δικαστές να ασχοληθούν με κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά και να λαβαίνουν υπόψην τους όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες για το συμφέρον του παιδιού. 
Τα παιδιά εντός ή εκτός γάμου χρειάζονται ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ και τους δύο γονείς με φυσική παρουσία στην 
ζωή τους. Ολα απο 50/50 ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 21:26 | Γιώργος Δικαίος ΕΧΕΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ!!! 
«ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ». ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΟΥΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ DSM-5 ΚΑΙ ΣΤΟ ICD-11 ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ 
ΔΕΝ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 18:21 | Μαργαρίτα Οι δικαστικοί πρέπει να καταλάβουν ότιη κοινωνία θέλει συνεπιμελεια και 
να πάψουν να βγάζουν μονοδιάστατες αποφάσεις. Να τιμωρούν τους ψευδομάρτυρες και να εξετάζουν τους 
φακέλους με τα στοιχεία που τους προσκομίζονται. 
30 Μαρτίου 2021, 14:19 | Κοτσελιδης Φώτιος Οι δικαστικοί πρέπει να καταλάβουν ότι η κοινωνία θέλει 
συνεπιμελεια και να πάψουν να βγάζουν μονοδιαστατες αποφάσεις. Να τιμωρουν τους ψεύδομαρτηρες άλλως 
να καταργήσουν τον όρκο στο ευαγγέλιο, ευτελιζουν τα θεία. 
30 Μαρτίου 2021, 14:23 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ 
ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ. ΑΣ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ 
ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΥΤΗ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού 
δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο σαφώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την 
ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά 
εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, παιδαγωγούς, διαμεσολαβητές που εκτός της εκπαίδευσής τους στη διαμεσολάβηση θα πρέπει να 
έχουν επίσης ειδική επιμόρφωση για να διαχειρίζονται υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Επίσης, αναμένεται και 
η επιμόρφωση, των δικηγόρων, η οποία είναι απολύτως αναγκαία. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΩΣ 
ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: 
Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των 
δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από 
παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ!! 
30 Μαρτίου 2021, 12:00 | Πέτρος Τζάνος Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο μετά την ψήφιση 
του παρόντος νόμου, θα ήταν ορθότερο η ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από 
ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες: ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι οικογενειακοί δικαστές θα πρέπει να πολλοί, 
να έχουν λίγες υποθέσεις, για να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο χρόνο να εμβαθύνουν και να ανακαλύψουν την 
αλήθεια και να επιμορφώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. 
30 Μαρτίου 2021, 10:08 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
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(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:33 | Γιάννης Αργυριου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
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πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 09:40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝ Η εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών είναι πρωτεύων 
θέμα για να αλλάξει η απαρχαιωμένη νοοτροπία της δικαιοσύνης , άμεσα με σεμινάρια , μεταπτυχιακούς τίτλους 
εξειδίκευσης , εναρμόνιση του προγράμματος σπουδών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα , λειτουργία 
οικογενειακών δικαστηρίων , προάγοντας έτσι την ισότητα μεταξύ των φύλων και την εξασφάλιση του 
δικαιώματος των παιδιών να έχουν στην ζωή τους και τους δύο γονείς. 
30 Μαρτίου 2021, 08:05 | Ηλιαννα Ρηγα ΕΧΕΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ!!! «ΓΟΝΕΙΚΗ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ». ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ! ΟΥΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ DSM-5 ΚΑΙ ΣΤΟ ICD-11 ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ 
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα 
.. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να 
συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 01:12 | Ειρήνη Κ Η όποια πολυέξοδη εκπαίδευση είναι προτιμώτερο να αντικατασταθεί με 
καταγραφή σε νόμο σε αυτα τα μαθήματα. 
30 Μαρτίου 2021, 00:51 | Σάμου Στέλλα Τα σεμινάρια για την επιμόρφωση των δικαστών δεν μπορεί να θεωρηθεί 
επαρκή λύση, αντίθετα απαιτείται να βελτιωθεί η απονομή της Δικαιοσύνης, με την ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 2447/1996.Να θεσπιστεί υποχρεωτική κοινωνική έρευνα, προς διαφώτιση 
του δικαστηρίου στις υποθέσεις γονικής μέριμνας, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για την υιοθεσία (άρθρο 1557 ΑΚ), 
και γι’ αυτόν το σκοπό, Να ιδρυθεί, κατ’ εφαρμογή του Ν. 2447/1996, σώμα οικογενειακών κοινωνικών 
λειτουργών, με επαρκή και κατάλληλη στελέχωση και τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα, που θα ενισχυθεί με 
ψυχολόγους και θα συνεργάζεται και με τον δικαστή. 
29 Μαρτίου 2021, 22:27 | Αναστάσιος Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι ε΄να πολύ σωστό βήμα. θα πρέπει όμως να 
επιδιώκεται η συνεχής επιμόρφωσή τους δηλαδή να μην είναι στατική. Επίσης, μετά την ψήφιση του παρόντος 
νόμου, σκόπιμη είναι η ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους 
δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, 
παιδαγωγούς κτλ. 
29 Μαρτίου 2021, 20:29 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ. Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών 
για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων 
που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις 
απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως 
επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
29 Μαρτίου 2021, 18:51 | Νικόλας Δ. Ευχής έργο οι νέοι δικαστές να ασχοληθούν με κάθε περίπτωση ξεχωριστά 
και να λαβαίνουν υπόψην τους όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες για το συμφέρον του παιδιού. Τα παιδιά 
εντός ή εκτός γάμου χρειάζονται ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ και τους δύο γονείς με φυσική παρουσία στην ζωή τους. 
Ολα απο 50/50. 
28 Μαρτίου 2021, 17:40 | Ελίνα Ας ελπίσουμε ότι η επιμόρφωση των δικαστών δε θα γίνεται με σκοπό να 
εκδίδουν αποφάσεις προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση… 
28 Μαρτίου 2021, 10:24 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΟΛΛΗ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 2 ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 2079/15 ΝΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!! 
28 Μαρτίου 2021, 10:01 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΟΛΛΗ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 2 ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 2079/15 ΝΑ ΤΟ ΕΦΑΡΝΟΣΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΜΕ ΟΛΗ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!! 
27 Μαρτίου 2021, 23:14 | Αννα OI EΛΛHNEΣ ΔIKAΣTEΣ ΔEN XPEIAZONTAI EΠIMOPΦΩΣH.XPEIAZONTAI 
EΞEIΔIKEYΣH KAI NA MHN XPEIAZETAI NA EKΔIKAZOYN OΛOI TA ΠANTA ΣTON AΣTIKO KΩΔIKA.NA EΠANΔPΩΘOYN 
TA EΛΛHNIKA ΔIKAΣTHPIA OΣON AΦOPA TO OIKOΓENEIAKO ΔIKAIO AΠO EIΔIKOYΣ OΛΩN TΩN 
EIΔIKOTHTΩN,ΨYXOΛOΓΩN ,KOINΩNIOΛOΓΩN ,KOINΩNIKΩN ΛEITOYPΓΩN ETΣI ΩΣTE NA BOHΘANE TO ΔIKAΣTH 
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ΣTHN KPIΣH TOY ΓIA ΣΩΣTOTEPEΣ AΠOΦAΣEIΣ KAI NA ΠAPAMEINEI O IΣXYON NOMOΣ TOY 1983 ΠOY AΛHΘINA 
EΞEΦPAZE TO ΣYMΦEPON TOY KAΘE ΠAIΔIOY ΞEXΩPIΣTA KAI OXI ME OPIZONTIO TPOΠO OΠΩΣ AYTOΣ ΠOY EINAI 
ΠPOΣ ΨHΦIΣH ΠOY EΞYΠHPETEI ΛIΓOYΣ KAI OXI THN MEΓAΛH MEPIΔA TOY AΠΛOY KOΣMOY KAI KYPIΩΣ TΩN 
ΔYΣMOIPΩN ΠAIΔIΩN KAΘE EΛΛHNIKHΣ OIKOΓENEIAΣ.NA MHN MEΓAΛΩΣOYN ΠAIΔIA ME ΨYXIKA TPAYMATA 
ΛOΓΩ THΣ TAΛAIΠΩPIAΣ ΠOY ΘA ΠEPAΣOYN ΣE OΛH TOYΣ THN ΠAIΔIKH ZΩH.TO KAΘE ΠAIΔI ΔEITETO ΩΣ MONAΔA 
ΞEXΩPIΣTA. 
27 Μαρτίου 2021, 18:10 | Ελίνα Τα προγράμματα επιμόρφωσης των δικαστών δεν πρέπει να είναι «έκτακτα», 
αλλά «τακτικά». Πρέπει να πραγματοποιούνται σε μόνιμη και σταθερή βάση, καθώς το θέμα είναι ανεξάντλητο 
και δυναμικό. Επίσης, είναι επιτακτική η ανάγκη για ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων. 
26 Μαρτίου 2021, 21:31 | Τασια Τασσου Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. ΕΧΕΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΙΚΟ 
ΟΡΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ!!! «ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ». ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ 
ΤΙΤΛΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΟΥΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ DSM-5 ΚΑΙ 
ΣΤΟ ICD-11 ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. 
25 Μαρτίου 2021, 18:58 | Παρασκευή Δ Μακάρι το συντομότερο δυνατό οι νέοι Οικογενειακοί δικαστές να 
δικάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να μην στερούν κανένα γονιό από τα παιδιά του. Να τιμωρούν την 
Γονεικη Αποξένωση και αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος να δίνουν μόνο την ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ως λύση και ΙΣΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και στα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ γάμου. Επίσης οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να βγαίνουν 
ΑΜΕΣΑ γιατί αλλιώς ελοχεύει κίνδυνος ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ από χειριστικούς γονείς. Να πάψουν οι Copy – 
Paste ρατσιστικές αποφάσεις των 90% και πλέον ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ στην μητέρα. 
24 Μαρτίου 2021, 22:59 | Κωνσταντίνος R Είσαστε σε σωστό δρόμο. Ιδρυση Οικογενειακών Δικαστηρίων και στην 
χώρα μας και επιμόρφωση των νέων δικαστών απο επιστήμονες και καθηγητές που πρώτα θα είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ. 
Εφαρμογή του 2079/2015 του Ευρωπαικού συμβουλίου ΑΜΕΣΑ και από την χώρα μας. 
24 Μαρτίου 2021, 13:43 | Σωκράτης ΕΧΕΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ!!! «ΓΟΝΕΙΚΗ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ». ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ! ΟΥΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ DSM-5 ΚΑΙ ΣΤΟ ICD-11 ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ 
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΛΛΟΙΩΣ ΠΑΛΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. 
23 Μαρτίου 2021, 15:23 | Χριστίνα Σακκά Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών επιδεικνύει εξέλιξη και μόνο θετικό 
πρόσημο μπορεί να έχει. Απλά η λογική προστάζει τη σωστή χρονική σειρά των γεγονότων… Δεν γίνεται να 
θεσπιστεί πρώτα ένας νόμος και μετέπειτα να επιμορφωθούν οι δικαστές, ή μήπως γίνεται;;!!! 
23 Μαρτίου 2021, 10:01 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΘΗΝΩΝ -ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Αθήνας Η ειδική επιμόρφωση των 
δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων 
που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις 
απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως 
επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
22 Μαρτίου 2021, 08:02 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να 
εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο 
θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες 
ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
21 Μαρτίου 2021, 13:49 | Χατζηβελουδος Κυριάκος Από επαγγελματίες ψυχικής υγείας να γίνει η εκπαίδευση 
παρακαλω. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 «Επιμόρφωση δικαστών» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:32 | Έλσα 
Σας παρακαλώ θερμά να επιμορφώσετε τους δικαστές αλλά να περιορίσετε και τους δικηγόρους..να μην τα 
ισοπεδώνουν όλα. Στο βωμό του χρήματος. Μην αφήσετε παραθυρακια ν κάνει ο καθένας ότι θέλει επειδή έχει 
μια προσωπική προτίμηση. Αμεροληψία και δικαιοσύνη πάνω από όλα! Να αξιολογούνται..να δέχεστε τις 
παρατηρήσεις μας..να εξετάζονται γεγονότα… ΚΑΜΊΑ ΥΠΌΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΊΟ ΠΙΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:03 | Δημοσθένης Ραπτης 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ !ΨΗΦΙΣΜΑ 
2079/2015, ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:21 | Σπύρος Λειβαδόπουλος 
Χρήσιμο θα ήταν τα σεμινάρια επιμόρφωσης των δικαστών να περιλαμβάνουν : Α) τις τεχνικές ακρόασης των 
παιδιών συμφωνά με την ηλικία τους. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί το συμφέρον του παιδιού με τον 
καλύτερο τρόπο. Στο πνεύμα αυτό κινείται και η πρόσφατα δημοσιευθείσα (24/3/2021) Στρατηγική της ΕΕ για τα 
δικαιώματα του παιδιού σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική δικαστικής κατάρτισης 2021-2024. Β) 
Σεμινάρια σχετικά με τη διαμεσολάβηση. Τα σεμινάρια αυτά καλό θα ήταν να μην περιορίζονται μόνο στη 
νομοθεσία γύρω από τη διαμεσολάβηση αλλά να περιλαμβάνουν τεχνικές της διαμεσολάβησης . Γ) Σεμινάρια 
σχετικά με την ψυχολογία των ζευγαριών που βρίσκονται σε διάσταση – διαδικασία διαζυγίου καθώς και με την 
ψυχολογία του παιδιού που βιώνει την « κρίση» στο οικογενειακό του περιβάλλον. 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ 
Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων 
(Ν. 2447/1996), ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα επιμέρους στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει πως 
εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κλπ). 
1 Απριλίου 2021, 20:48 | diologo 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
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Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Λαμπρος Ουζουνης 
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Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το 
νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά 
το ισόχρονο για την ανατροφή τους και από τους δύο γονείς. Κατοικία των παιδιών πρέπει να θεωρείται το σπίτι 
και των δύο γονέων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. 
Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλά και όλων των ικανών γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας 
και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν 
σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που 
έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή 
την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Ζιάτα Πολυξένη 
Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα 
νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα 
πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα 
με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Ζαβιτσάνου Κ. 
Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα 
νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα 
πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα 
με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης 
SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή 
διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο 
υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα 
που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα 
σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:40 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:57 | Δημητρης Κρικος 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!!ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
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συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως .Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής :Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
1 Απριλίου 2021, 19:19 | NA 
Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα 
νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα 
πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα 
με τις ανάγκες. 
1 Απριλίου 2021, 19:04 | Γαυριηλ Τσαρας 
ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και 
πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα 
αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα 
παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους και πρέπει 
να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η 
διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων και ΟΧΙ σε υπέρογκες και 
παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και οι τρόποι μεταφοράς των 
παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους δύο γονείς, κυρίως όταν 
υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και 
στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου εως τα μέσα Σεπτεμβριου 
δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης 
άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή 
ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η 
μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής 
Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 18:08 | Μακης Καταρας  
Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω .τέλος στο παιδομάζωμα .ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 50 – 50. εναλλασσόμενη κατοικία 
ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:58 | Αργύρης 
 Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται 
να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικης́ μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νομό ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο 
γονεις́. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μερ́ιμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο 
γονεις́, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και 
εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 



4528 
 

50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική μερίμνα/επιμελ́εια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγγραφή συμφωνία 
μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ́ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια θρησκευτική παιδεία θα εχ́ει, σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεση της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύεσαι θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντελ́ου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:23 | Χαρης Μπαμπης Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής 
αγάπης.Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ ..EK…. ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ . 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 18:01 | Σταθόπουλος Διονύσιος Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν 
υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο 
αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα 
αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες 
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει 
προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 17:00 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 17:30 | ismene ΣΧΟΛΙΑ: Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η ανάγκη 
λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων (Ν. 2447/1996), ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα επιμέρους στοιχεία 
της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει πως εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να υποστηρίζεται στο 
έργο του από εξειδικευμένους επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κλπ). 
1 Απριλίου 2021, 16:33 | Κωστας Σ 
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Μέσα από τις 60 μελέτες βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τα παιδιά ΚΦΕ ήταν οι καλύτερες 
οικογενειακές σχέσεις, καθώς έχει αποδειχθεί σταθερά στην έρευνα για την ανάπτυξη των παιδιών ότι οι στενές 
σχέσεις γονέα-παιδιού παρέχουν ένα ευρύ φάσμα ωφελειών στα παιδιά.  
1 Απριλίου 2021, 16:09 | Σωτηρία 
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα τάσσεται υπέρ της κατά νομικό τεκμήριο κοινής και ισόχρονης ανατροφής του 
παιδιού και από τους δύο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | Σοφοκλής 
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. Μη Εφαρμογή της Κοινής Ανατροφής (στην Ελλάδα): Μία Συστηματική 
Επισκόπηση .Από τη μελέτη της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας, προκύπτει σήμερα, χωρίς αμφιβολία, ότι 
το σύστημα κοινής ανατροφής, διατηρώντας τις σχέσεις των παιδιών και με τους δύο γονείς, υπερτερείως προς 
την συναισθηματική, συμπεριφορική και ψυχοσωματικήευημερία των παιδιών, έναντι του συστήματος της 
αποκλειστικής επιμέλειας, για όλες τις ηλικίες των παιδιών, ακόμα και τη νηπιακή. Επίσης, το συμπέρασμα αυτό 
φαίνεται να ισχύει ακόμα και σε περιπτώσεις υψηλής γονεϊκής σύγκρουσης. 
1 Απριλίου 2021, 16:23 | ΚΙΚΗ  
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και 
του παιδιού) ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:19 | Αριστείδης Σ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. BJARNASON ARNASSON 2011 
Κοινή φυσική επιμέλεια και επικοινωνία με τους γονείς . Ένα μείζον συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι ότι 
τα παιδιά που διαβιούν σε κοινή φυσική επιμέλεια έχουν ίδια ή λιγότερα προβλήματα επικοινωνίας με τους γονείς 
τους από ότι παιδιά σε ακέραιες οικογένειες και λιγότερα τέτοια προβλήματα από ότι παιδιά σε άλλους τύπους 
μη ακέραιων οικογενειών αποκλειστικής επιμέλειας. Τα παιδιά που διαβιούν σε κοινή φυσική επιμέλεια είναι 
εξίσου ικανά με τα παιδιά σε ακέραιες οικογένειες να μιλήσουν με τις μητέρες τους για σημαντικά θέματα και 
είναι σε καλύτερη θέση να μιλούν με τους πατέρες τους για τέτοια θέματα απ’ ότι εκείνα που διαβιούν σε ακέραιες 
οικογένειες. 
1 Απριλίου 2021, 16:03 | Σοφία Δ 
Αν γονέας ή οι γονείς παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την γονική μέριμνα 
του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι 
πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την ανατροφή του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και ή με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της ανατροφής, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον υπόχρεο γονέα ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να 
καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. 
η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ζ. η χρήση ψευδών κατηγοριών με σκοπό την 
συκοφαντία και ενοχοποίηση του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η διατάραξη της οικογενειακής ισορροπίας. 
1 Απριλίου 2021, 16:19 | Ανδρέας Κλαμπατσέας 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:05 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των 
τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές 
δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται 
προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της 
διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
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συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ  ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:20 | Βαγγελιώ Καραμπετσου 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
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έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:44 | Ελευθεριος Μπαρουτσας 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 



4535 
 

εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:22 | Γρηγόριος Μηλιώνης 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
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ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:39 | Λαζαρος Μαλεσκος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:59 | ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:10 | Δημήτρης Σκλαβούνος 
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Εδώ είναι και όλο το «ζουμί» του νομοσχεδίου. Αν οι δικαστές ήταν επιμορφωμένοι και εξειδικευμένοι σε κάτι 
τόσο κοινωνικά σημαντικό όπως το οικογενειακό δίκαιο και το μέλλον και συμφέρον των παιδιών μας. Αυτό πρέπει 
να τηρηθεί στο έπακρο και να επιμορφωθούν οι δικαστές από τους ειδικούς (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί 
κλπ). Προσοχή όμως γιατί και πριν υποτίθεται ότι οι δικαστές βασίζονται κάπου και παίρνουν κάποιες αποφάσεις 
και όλοι έχουμε δει τις COPY/PASTE αποφάσεις που εκδίδουν. Το παιδί στην μαμά, γιατί? γιατί ΕΤΣΙ στην ουσία. 
χωρίς να βασίζεται αυτό σε σύγχρονες επιστημονικές έρευνες. Η ισότητα επίσης έχει πάει περίπατο. Το άρθρο 4 
του Συντάγματος περί ισότητος καταπατείται σε σχεδόν κάθε απόφαση ασφαλιστικών και αγωγών επιμέλειας. 
Υπέρ της «μαμάς» φυσικά. Η οποία ακολουθεί την ΣΤΑΝΤΑΡ διαδρομή: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ-
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ (σε συνδυασμό με ψευδείς κατηγορίες για βία και ξυλοδαρμούς δήθεν λκλπ) ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ (συνήθως του Πατέρα) και άσε τους πατεράδες να δαπανούν άπειρα χρήματα και χρόνο (και 
κόπο πολλών ετών) για να έχουν το αυτονόητο… το οποίο είναι ΕΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ. Λοιπόν στο δια ταύτα, οι δικαστές πρέπει να επιμορφωθούν και να ελέγχονται. 
Όσοι δεν κάνουν σωστά την δουλειά τους πρέπει με αναφορές να κρίνονται και αντίστοιχα να υπάρχουν κυρώσεις. 
Από την στιγμή που αποφασίζουν για τα παιδιά μας πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Και αντικειμενικοί. Δεν μπορεί να 
δικάζει έναν πατέρα που μάχεται για τα παιδιά του μία δικαστής που δεν έχει παιδιά αλλά γάτες ή που την 
παράτησε κάποτε κάποιος αρραβωνιάρης και το φέρει βαρέως και είναι εμμονική κατά όλων των 
πατεράδων/ανδρών. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας να το διαβάσετε και ελπίζω για το καλύτερο. 
1 Απριλίου 2021, 15:45 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων 
Άρθρα 15 -17ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ.Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, 
μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται 
από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 15:12 | Σωτηρης Κωτσοπουλος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει  ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
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ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:03 | ΜΠΑΜΠΑΣ 
Θα θέλαμε πολύ να πιστέψουμε στους Δικαστές,ομως δεν μας έχουν πείσει καθώς οι αποφάσεις τους ειναι αυτές 
που μας έφεραν εδώ…Σε 15 λεπτά δικάζεται το μέλλον ενος παιδιού….Με συνοπτικές διαδικασίες και αποφάσεις 
copy paste! Όσο δεν έχουν κανένα έλεγχο, θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι θέλουν! Νομοθετήστε σωστά! Αφήνετε 
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παραθυρακια σκοπίμως! Δεν εφαρμόζεται οδηγιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ακούτε το Συνήγορο του Πολίτη, 
τους παιδοψυχίατρους και αφηνετε δικηγόρους και Δικαστές να το παίζουν ειδικοί για τα παιδιά! 
1 Απριλίου 2021, 15:20 | Γιάννης Μαράκης 
Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! Γιατί στην Ευρώπη σέβονται τα 
δικαιώματα του παιδιού και εξετάζουν κατά περίπτωση!!! Επίσης όταν θα γίνουμε Ευρώπη στην ισότητα των δύο 
φύλλων, στις ίσες αμοιβές, στην κατάλυση της πατριαρχίας, στις ίδιες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες, στην κατανομή των εργασιών στο σπίτι και επικρατήσει η πάταξη κάθε είδους βίας και κακοποίησης 
του γυναικείου φύλλου να ανοίξει η συζήτηση ξανά! 
1 Απριλίου 2021, 14:01 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση .Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:43 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πύργου 
Άρθρα 15 -17. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, 
μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται 
από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 14:54 | Στρατος Τασσος 
Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μαςΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών μαςΚαταργήστε τις επαγγελματίες μανες. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 13:54 | Θανασης Καλαρετος 
Σύνδεσμος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
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ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:44 | Χ.Κ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους 
δυο γονεις́. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους 
δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) 
και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμελ́εια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ́ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
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πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι κακοποίηση των παιδιών).ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του 
γονιού και του παιδιού). ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 12:49 | Κωνσταντινα Αποστολου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:57 | Μαριανα Στιλιανου 
Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 
μέρες ??ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα 
σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:29 | Στελλα Κουνανη 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 



4546 
 

Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.Π  
1 Απριλίου 2021, 12:26 | Δωρα Χατζη 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη 
διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:41 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 



4548 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:05 | Πετρος Κουλος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο  
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:29 | γεωργια ζαμινου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:05 | Χρονης Λευκας 
Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις 
ζωές των παιδιών. Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των 

παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
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1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ.Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 10:24 | Ανδρέας Χασούνης 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:54 | πατερας ανηλικων 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ. Το υπάρχων δικαστικό προσωπικό από τον πρωτοδίκη μέχρι τον αρεοπαγίτη έχουν αποδειχθεί 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΔΙΚΆΖΟΥΝ οικογενειακές υποθέσεις. Προσληψη ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ γαλουχημένων στις διεθνείς 
και ενωσιακές συμβάσεις και στην ισότητα γονέων. Το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού που έρχεται να 
νομοθετήσει υπέρ ισότητας γονέων και συμφέροντος παιδιών έχει αποδειχθεί πολλάκις ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ, 
συντεχνιακό, παραβάτη καθήκοντος για αυτό Προτείνουμε αλλαγή του Υπουργού δικαιοσύνης, αλλαγή της 
ηγεσίας του Αρείου Πάγου, αλλαγή κυβέρνησης μέσα από εκλογές. Το απόστημα δεν θα φύγει με την καθαίρεση 
ενός υπουργού. 
1 Απριλίου 2021, 10:37 | Γεωργος Υψιλαντης 
Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν 
τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην 
συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν 
να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. 
Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με 
το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. 
Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι 
και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις 
μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και 
ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να 
ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι 
μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο 
λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς 
δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά 
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δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι 
συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε 
τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος 
μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:52 | OIKONOMOU 
Η ασυδοσία που παρέχεται ως δικαίωμα απο την νομοθετική και δικαστική εξουσία σε ψυχοσωματικά άρρωστα 
άτομα αποδυκνείεται και απο τα στατιστικά κακοποίησης ανηλίκων για το 2020 από το χαμόγελο του παιδιού. Στο 
τέλος της αναφοράς καταννοούμε οτι πλέον το υπάρχων νομολογιακό έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν έχει 
να κάνει με συμφέροντα αλλά με ένα καλα ενορχηστρωμένο εγκλημα που αποσκοπεί ο πατέρας να μην μπορέι να 
επέμβει στην πραξη σε περιπτωσεις κακοποίησης ανηλίκων.Το ποσοστό μανάδων που κακοποιούν ανήλικα είναι 
υπερδιπλάσιο απο το ποσοστό πατεράδων.ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ 
ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. 
1 Απριλίου 2021, 09:58 | Γεωργία Κ 
Το νομοσχέδιο υποσκελίζει το έργο των δικαστών αφού ενοποιεί όλες τις περιπτώσεις και αποσκοπεί ξεκάθαρα 
στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και 
έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή 
του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι και αν θέλουν. Εξασφαλίζουν πλέον προκαταβολικά ότι δικαίωμα 
έχει ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αποστασιοποίηση, 
βιασμός κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το συμφέρον ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και οι υποχρεώσεις των 
γονιών απέναντί του. Να παρακαλάμε τους εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη 
του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή σχολείου, θέμα υγείας?Οι αντιδράσεις των γνωστών ισχυρών lobby 
για τις έως τώρα αποφάσεις κινούν τα νήματα για ανασχηματισμό όλου του οικογενειακού δικαίου. Τόσο 
κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
1 Απριλίου 2021, 09:33 | Μανος Βερος 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ 
Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ 
KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA 
ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΡΑ 
1 Απριλίου 2021, 09:54 | Νώντας 
Είτε θα υπάρξει ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΟΤΗΤΑ, είτε θα εφαρμοστεί ο ΝΟΜΟΣ κατά λέξη. Που σημαίνει πως εάν και οι δύο 
γονείς είναι άξιοι, επιμέλεια ή μέριμνα δίνετε σε αυτόν που έχει σταθερό περιβάλλον, οικονομική επιφάνεια και 
το χρόνο να αναθρέψει το τέκνο !!! χωρίς διακρίσεις !!! Μέχρι στιγμής αγαπητοί δικαστές θεωρείται πως μόλις 
ένα 5% των πατεράδων κατέχουν αυτό το περιβάλλον, ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ! Εάν δεν σας βολεύει αυτό, πρέπει να σας 
αναγράφεται με νόμο να βλέπεται κάθε άνθρωπο ισάξιο/ισότιμο, καθώς δεν το πράττεται για αδιαευκρίνητους 
λόγους και εις βάρος των παιδιών. 
1 Απριλίου 2021, 09:20 | Γεωργία 
 Γίνεται δικαστές και όχι ψυχολόγοι. Αποφάσεις βάση νόμου και όχι βάση συναισθημάτων. Δεν είναι εμπορεύσιμα 
τα παιδιά, θέλουν τον σωστό γονέα να μεγαλώσουν. Σταματήστε τις προδικασμένες αποφάσεις που ξεπερνούν το 
95% σε ένα συγκεκριμένο φύλο. Δεν είναι δυνατόν με τέτοιες αποφάσεις να βγάζετε ανίκανους το 95% των 
γονέων. Αίσχος με αυτές τις προδικασμένες αποφάσεις. Ισότητα σε κάθε δικαστήριο, αποφάσεις σύμφωνα με τις 
πράξεις κάθε γονέα ανέκαθεν το γένος του ! 
1 Απριλίου 2021, 09:28 | Χρήστος 
Η ελληνική δικαιοσύνη προ λίγων μηνών, θεώρησε σωστό και συμφέρον των τέκνων, να παραχωρήσει προσωρινή 
επιμέλεια σε μια καταδικασμένη στο εξωτερικό ΑΠΑΓΩΓΕΑ των τέκνων και παράλληλα διαμένουσα σε αρωγή 
αστέγων μητέρα. Μάλιστα διέπραξε εις διπλούν αυτοή τη πράξη στα πάτρια εδάφη, όπου την διέταξαν να 
επιστρέψει! Δεν έχουν κρίση η δικαστές οι οποίοι αναφέρονται σε βιοκοινωνική υπεροχή, ντροπή τους που 
παίζουν με το μέλλον των παιδιών μας ! Νομοθετήστε ισότιμα και ισάξια κάθε συμπεριφορά γονέα, όχι την 
θεωρία. Νομίζουν πως πράττουν και νόμιμα με αυτές τις αισχρές και copy-paste αποφάσεις, αρκεί να φύγουν από 
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τα χέρια τους. Καταστρέφουν κάθε ανήλικο με μια υπογραφή και κανείς δεν τους ελέγχει. Αν δεν είστε ικανοί να 
δικάζεται οικογενειακά, ας τα μεταφέρεται όλα σε κάποιο ευρωπαϊκό δικαστήριο κύριοι !!! 
1 Απριλίου 2021, 09:55 | Βαγγελης Μορφης 
ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ 
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA 
«XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN 
EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ.. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …ΤΩΡΑ . 
1 Απριλίου 2021, 08:14 | Κατερινα Μαντα 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια.ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:04 | Δημητρης Καμακης 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. 
Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 08:27 | Σπύρος 
Για την επίλυση των οικογενειακών διαφορών είναι επιβεβλημένη η λειτουργία Οικογενειακών Δικαστηρίων 
άμεσα. Έτσι ο Δικαστής (ο οποίος επιβάλλεται να επιμορφώνεται συνεχώς) συνεπικουρούμενος από 
εξειδικευμένους συνεργάτες -ψυχολόγους , κοινωνικούς λειτουργούς , παιδαγωγούς κλπ θα μπορεί να 
εξυπηρετήσει το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου που είναι και το ζητούμενο.Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό 
Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 
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1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας 
και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτειά καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 07:37 | Νικος Η επιμόρφωση των δικαστών να ξεκινάει από την αρχή της ισότητας των 2 φύλων 
με σκοπό την πλήρη αλλαγή του κατεστημένου και παρωχημένου τρόπου σκέψης τους. Επι τέλους ας θεσπιστεί η 
ισότητα σε αυτή τη χώρα. Μόνο τότε θα ευημερήσουν τα παιδιά μας. Αν δεν θεσπιστεί η ισότητα, τότε το 
μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας θα επαναστατήσει για τα δικαιώματα των παιδιών εξίσου και με τους 2 γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 06:51 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
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μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου γονέα.)ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ.ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση 
δικαστών , δικηγόρων, διαμεσολαβητών στο οικογενειακό δίκαιο Απαραίτητη η δημιουργία οικογενειακών 
δικαστηρίων. 
31 Μαρτίου 2021, 23:54 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα 
νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα 
πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα 
με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:37 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
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κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:05 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
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(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ 
ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:00 | Α.Λ. 
Είναι σημαντικό οι Δικαστές να επιμορφωθούν σωστά και να εκπαιδευτούν να είναι σωστοί και αμερόληπτοι και 
να βλέπουν τους γονείς ισότιμα και όχι τον έναν σαν εγκληματία και τον άλλον άγιο. Γιατί πάει ο γονιός να ζητήσει 
βοήθεια, το δικαίωμα του να βλέπει λίγο παραπάνω το παιδί του, παρουσιάζει λογικά επιχειρήματα και 
αντιμετωπίζεται σαν να φταίει κιόλας. Ακόμα και σε περιπτώσεις που ο άλλος γονιός/αντίδικος δεν έχει αντίρρηση 
να παραχωρήσει μία μέρα επικοινωνίας, βγάζει ο Δικαστής απόφαση και αντί να δώσει μια μέρα κόβει δύο μέρες. 
Χρειάζεται πολύ δουλειά να ξεριζωθεί αυτή η νοοτροπία. Και θα πρέπει να θεωρούν ευνόητο πλέον ότι σε κάθε 
Απόφασή τους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες των Αποφάσεών τους. 
Γιατί όπως λέει ο λαός «ο φόβος φυλάει τα έρημα». 
31 Μαρτίου 2021, 22:33 | Τακης Φακιρας 
Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:06 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤ. ο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
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επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
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τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:21 | Κατερίνα Π. 
Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων 
(Ν. 2447/1996), ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα επιμέρους στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει πως 
εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κλπ).  
31 Μαρτίου 2021, 22:47 | Παναγιώτα Χ. 
η Πολιτεία θα πρέπει να θεσμοθετήσει το Οικογενειακό δικαστήριο, στο οποίο οπωσδήποτε θα προβλέπεται η 
δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας με θέσεις ψυχιάτρων παιδιού και εφήβου, ψυχολόγων και κοινωνικών 
λειτουργών, με εξειδίκευση στο πεδίο αυτό, που θα εκτιμούν την κάθε περίπτωση και θα επικουρούν τον δικαστή 
στην απόφασή του. 
31 Μαρτίου 2021, 22:32 | Νώντας 
Σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία, ο διαμεσολαβητής είναι παρών και υπερασπίζεται τα ανήλικα τέκνα, κατατέθωντας 
πολυσέλιδη έκθεση μετά απο ιδιωτική συνέντευξη με κάθε γονέα. Εκτός από έναν εγκεκριμένο παιδικό 
κοινωνιολόγο. Η γνώμη του μεσολαβητή λάβεται υπόψιν από το δικαστήριο, ως ουδέτερος δικηγόρος και 
υπερασπιστής των ανηλίκων. Τέρμα πια με την εξουσία σε έναν δικαστή -ο οποίος δεν είναι και ειδικός σε 
οικογενειακά- και κρίνει το μέλλον των παιδιών μας με αποφάσεις copy-paste ! 
31 Μαρτίου 2021, 22:47 | Μαρια Γιαγια 
– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες…και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη 
διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:59 | ΣΜ 
Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων 
(Ν. 2447/1996), ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα επιμέρους στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει πως 
εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κλπ). 
31 Μαρτίου 2021, 22:57 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
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ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Τ ο άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
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α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:09 | Γ. Χ. 
Αυτό που απαιτείται είναι η θεσμοθέτηση οικογενειακών δικαστηρίων με λειτουργούς εξειδικευμένους να 
επιλύουν οικογενειακές διαφορές προς όφελος του παιδιού και όχι μια σεμιναριακού τύπου επιμόρφωση των 
δικαστών. 
31 Μαρτίου 2021, 22:11 | Ελενη Δοχα 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 22:31 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
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ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. .Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:40 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε 
«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ  ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 



4564 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
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τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:11 | Κ.Ν.Χ. 
Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 19:27 | ΔΚ 
Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων 
(Ν. 2447/1996), ώστε ο Δικαστής, όταν10 διερευνά τα επιμέρους στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει 
πως εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κλπ). 
31 Μαρτίου 2021, 19:12 | Τίνα 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΝ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ, ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ?? 
31 Μαρτίου 2021, 19:05 | ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ- ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ! ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΘΩΑ ΠΑΙΔΙΑ!! 
31 Μαρτίου 2021, 19:02 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. 
Για την επίλυση των οικογενειακών διαφορών είναι επιβεβλημένη η λειτουργία Οικογενειακών Δικαστηρίων 
άμεσα.Έτσι ο Δικαστής (ο οποίος επιβάλλεται να επιμορφώνεται συνεχώς) συνεπικουρούμενος από 
εξειδικευμένους συνεργάτες -ψυχολόγους , κοινωνικούς λειτουργούς , παιδαγωγούς κλπ θα μπορεί να 
εξυπηρετήσει το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου που είναι και το ζητούμενο.ΤΟ ΔΕ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΓΙΑ:1.Ίσο χρόνο 50/50 και για τους δύο γονείς με ελάχιστο χρόνο 35% σε ειδικές περιπτώσεις, 
2.Κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς., 3. Εναλλασσόμενη κατοικία., 4.Αυστηρές ποινές για τη γονεϊκή 
αποξένωση, 5.Αυστηρές ποινές για τις ψευδείς καταγγελίες εναντίον του ενός γονέα από τον άλλο γονέα και τους 
συγγενείς τουΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΩΣ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ!ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ,Β. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ! 
31 Μαρτίου 2021, 17:29 | ανώνυμος 
Οι ειδικοί ψυχικής υγείας και οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν αρκεί να εκπαιδεύουν τους (δικαστικούς) 
οικογενειακούς διαμεσολαβητές. Πρέπει να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 15:52 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. 
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Για την επίλυση των οικογενειακών διαφορών είναι επιβεβλημένη η λειτουργία Οικογενειακών Δικαστηρίων 
άμεσα. Έτσι ο Δικαστής (ο οποίος επιβάλλεται να επιμορφώνεται συνεχώς) συνεπικουρούμενος από 
εξειδικευμένους συνεργάτες -ψυχολόγους , κοινωνικούς λειτουργούς , παιδαγωγούς κλπ θα μπορεί να 
εξυπηρετήσει το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου που είναι και το ζητούμενο.ΤΟ ΔΕ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΓΙΑ: 1.Ίσο χρόνο 50/50 και για τους δύο γονείς με ελάχιστο χρόνο 35% σε ειδικές περιπτώσεις 
2.Κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς. 3. Εναλλασσόμενη κατοικία. 4.Αυστηρές ποινές για τη γονεϊκή 
αποξένωση 5.Αυστηρές ποινές για τις ψευδείς καταγγελίες εναντίον του ενός γονέα από τον άλλο γονέα και τους 
συγγενείς τουΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΩΣ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ!ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ! 
31 Μαρτίου 2021, 14:26 | Βασιλης Αδαμοπουλος 
Να γίνει η εκπαίδευση των δικαστών , να μπούν να καταλάβουν και με τη βοήθεια ψυχολόγων, τα παιδιά μας για 
το τι είναι πραγματικά καλό για αυτά , να μπορούν να διακρίνουν ποιες συμπεριφορές παιδιών είναι αποτέλεσμα 
χειριστικών γονέων (μαμάδων), ώστε να μπορούν να διακρίνουν το καλό του παιδιού , και να τιμωρούν τους γονείς 
που προσπαθούν να διαρρήξουν τη σχέση με τον άλλο γονέα.΄ Όλα αυτά βέβαια προυποθέτουν να έχει στην 
διάθεσή του ο Δικαστής όλα τα αληθή στοιχεία (οικονομικά ) ,έτσι ώστε να έχει μία πλήρη εικόνα . Αυτό βέβαια 
στην Ελλάδα είναι ουτοπικό μιας κι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι, ότι όποιος από τους δύο γονείς είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει ψευδή στοιχεία. Άρα ο δικαστής δεν έχει πραγματική εικόνα , με αποτέλεσμα 
να έχουμε αυτά τα φαινόμενα εμποροποίησης των ίδιων των παιδιών. Η όλη αυτή κατάσταση μόνο κακό και 
χειροτέρευση του υπάρχων κλίματος μπορεί να φέρει π.χ. δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1000 ευρώ πατέρας 
εναντίον συζύγου ελεύθερου επαγγελματία (αρχιτέκτονα) με ένα παιδί ηλικίας τεσσάρων ετών να παίρνει 
διατεροφή ύωους 500 ευρώ, δηλώνοντας ψευδή μηνιαίο εισόδημα ύψους 300 ευρώ , ενώ δεν αντιστοιχεί το ποσό 
στην πραγματικότητα δεδομένου ότι το μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Καταρχήν θα έπρεπε να 
υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια (οι γονείς δεν είναι εγκληματίες ), και κατά δεύτερον να μπορούν να 
διασταυρώνουν τα οικονομικά στοιχεία και όχι να βασίζονται σε ψευδομάρτυρες και σε πληρωμένους δικηγόρους 
Από τη στιγμή που αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα , δηλαδή το αυτονόητο, είναι πολύ καλύτερο να 
υπάρχει η συνεπιμέλεια 50-50.Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά 
δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να 
συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… 
31 Μαρτίου 2021, 13:54 | Γιωργος Αγγελιδης 
Να γίνει η εκπαίδευση των δικαστών , να μπούν να καταλάβουν και με τη βοήθεια ψυχολόγων, τα παιδιά μας για 
το τι είναι πραγματικά καλό για αυτά , να μπορούν να διακρίνουν ποιες συμπεριφορές παιδιών είναι αποτέλεσμα 
χειριστικών γονέων (μαμάδων), ώστε να μπορούν να διακρίνουν το καλό του παιδιού , και να τιμωρούν τους γονείς 
που προσπαθούν να διαρρήξουν τη σχέση με τον άλλο γονέα.΄ Όλα αυτά βέβαια προυποθέτουν να έχει στην 
διάθεσή του ο Δικαστής όλα τα αληθή στοιχεία (οικονομικά ) ,έτσι ώστε να έχει μία πλήρη εικόνα . Αυτό βέβαια 
στην Ελλάδα είναι ουτοπικό μιας κι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι, ότι όποιος από τους δύο γονείς είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει ψευδή στοιχεία. Άρα ο δικαστής δεν έχει πραγματική εικόνα , με αποτέλεσμα 
να έχουμε αυτά τα φαινόμενα εμποροποίησης των ίδιων των παιδιών. Η όλη αυτή κατάσταση μόνο κακό και 
χειροτέρευση του υπάρχων κλίματος μπορεί να φέρει π.χ. δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1000 ευρώ πατέρας 
εναντίον συζύγου ελεύθερου επαγγελματία (αρχιτέκτονα) με ένα παιδί ηλικίας τεσσάρων ετών να παίρνει 
διατεροφή ύωους 500 ευρώ , δηλώνοντας ψευδή μηνιαίο εισόδημα ύψους 300 ευρώ , ενώ δεν αντιστοιχεί το 
ποσό στην πραγματικότητα δεδομένου ότι το μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Καταρχήν θα έπρεπε να 
υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια (οι γονείς δεν είναι εγκληματίες ), και κατά δεύτερον να μπορούν να 
διασταυρώνουν τα οικονομικά στοιχεία και όχι να βασίζονται σε ψευδομάρτυρες και σε πληρωμένους δικηγόρους 
.Από τη στιγμή που αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα , δηλαδή το αυτονόητο, είναι πολύ καλύτερο να 
υπάρχει η συνεπιμέλεια 50-50. 
31 Μαρτίου 2021, 13:50 | D Gkan 
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Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμη η αξιολόγηση του έργου των δικαστών, πέραν της επιμόρφωσης τους.Εάν πχ ένας 
δικαστής μέχρι σήμερα έχει εκδικάσει 100 υποθέσεις διαζυγίων και έχει κρίνει ως καταλληλότερη τη μητέρα και 
στις 100 υποθέσεις, είναι γνωστό πως στατιστικά είναι αδύνατον και στις 100 υποθέσεις να είναι καταλληλότερη 
η μητέρα.Οπότε κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτούς τους δικαστές δεν τους επιμορφώνουμε, αλλά τους 
αλλάζουμε, πριν την έναρξη εφαρμογής του παρόντα νόμου. 
31 Μαρτίου 2021, 11:31 | Νατάσα Μελίδη 
Πειραματόζωα θα τα κάνετε τα παιδιά μας? 
31 Μαρτίου 2021, 10:57 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΤΟ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ 
νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας 
παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ,Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 09:44 | JG 
Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων 
(Ν. 2447/1996), ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα επιμέρους στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει πως 
εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κλπ). 
31 Μαρτίου 2021, 00:07 | Φωτιος Αγγελοπουλος 
ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΠΟΥ 
ΛΕΓΕΤΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ! 
30 Μαρτίου 2021, 23:49 | Παναγιωτης Αβραμης 
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Να γίνει η εκπαίδευση των δικαστών , να μπούν να καταλάβουν και με τη βοήθεια ψυχολόγων, τα παιδιά μας για 
το τι είναι πραγματικά καλό για αυτά , να μπορούν να διακρίνουν ποιες συμπεριφορές παιδιών είναι αποτέλεσμα 
χειριστικών γονέων (μαμάδων), ώστε να μπορούν να διακρίνουν το καλό του παιδιού , και να τιμωρούν τους γονείς 
που προσπαθούν να διαρρήξουν τη σχέση με τον άλλο γονέα.΄ Όλα αυτά βέβαια προυποθέτουν να έχει στην 
διάθεσή του ο Δικαστής όλα τα αληθή στοιχεία (οικονομικά ) ,έτσι ώστε να έχει μία πλήρη εικόνα . Αυτό βέβαια 
στην Ελλάδα είναι ουτοπικό μιας κι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι, ότι όποιος από τους δύο γονείς είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει ψευδή στοιχεία. Άρα ο δικαστής δεν έχει πραγματική εικόνα , με αποτέλεσμα 
να έχουμε αυτά τα φαινόμενα εμποροποίησης των ίδιων των παιδιών. Η όλη αυτή κατάσταση μόνο κακό και 
χειροτέρευση του υπάρχων κλίματος μπορεί να φέρει π.χ. δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1000 ευρώ πατέρας 
εναντίον συζύγου ελεύθερου επαγγελματία (αρχιτέκτονα) με ένα παιδί ηλικίας τεσσάρων ετών να παίρνει 
διατεροφή ύωους 500 ευρώ , δηλώνοντας ψευδή μηνιαίο εισόδημα ύψους 300 ευρώ , ενώ δεν αντιστοιχεί το 
ποσό στην πραγματικότητα δεδομένου ότι το μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Καταρχήν θα έπρεπε να 
υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια (οι γονείς δεν είναι εγκληματίες ), και κατά δεύτερον να μπορούν να 
διασταυρώνουν τα οικονομικά στοιχεία και όχι να βασίζονται σε ψευδομάρτυρες και σε πληρωμένους δικηγόρους 
Από τη στιγμή που αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα , δηλαδή το αυτονόητο, είναι πολύ καλύτερο να 
υπάρχει η συνεπιμέλεια 50-50. 
30 Μαρτίου 2021, 23:05 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Πολύ σημαντικό ειναι η επιμόρφωση των δικαστών και η εναρμόνιση των αποφάσεων με το νέο νομοσχέδιο. Ισος 
χρόνος και για τους 2 ή αλλιώς για τις λίγες περιπτώσεις που δεν γίνεται για πρακτικούς λόγους να δινεται έστω 
το 1/3 στον 1 γονέα. Αυτό ισως σημαίνει όλο το καλοκαίρι , όλες τις γιορτές.Επίσης επιτέλους θα πρέπει οσες 
μαμάδες πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν αυθαίρετα σε αλλο δήμο, ή αλλο νομό να υποχρεωθούν να γυρίσουν 
πίσω τα παιδιά.Εκείνες αν θέλουν να παραμείνουν εκεί. Πρεπει να θεσπιστεί ως τόπος διαμονής του ο τελευταίος 
κοινός τόπος κατοικίας . Εκτός και αν συμφωνήσουν και οι 2 σε κάτι αλλο! 
30 Μαρτίου 2021, 21:35 | Γιώργος Δικαίος 
Να γίνει η εκπαίδευση των δικαστών , να μπούν να καταλάβουν και με τη βοήθεια ψυχολόγων, τα παιδιά μας για 
το τι είναι πραγματικά καλό για αυτά , να μπορούν να διακρίνουν ποιες συμπεριφορές παιδιών είναι αποτέλεσμα 
χειριστικών γονέων (μαμάδων), ώστε να μπορούν να διακρίνουν το καλό του παιδιού , και να τιμωρούν τους γονείς 
που προσπαθούν να διαρρήξουν τη σχέση με τον άλλο γονέα.΄ Όλα αυτά βέβαια προυποθέτουν να έχει στην 
διάθεσή του ο Δικαστής όλα τα αληθή στοιχεία (οικονομικά ) ,έτσι ώστε να έχει μία πλήρη εικόνα . Αυτό βέβαια 
στην Ελλάδα είναι ουτοπικό μιας κι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι, ότι όποιος από τους δύο γονείς είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει ψευδή στοιχεία. Άρα ο δικαστής δεν έχει πραγματική εικόνα , με αποτέλεσμα 
να έχουμε αυτά τα φαινόμενα εμποροποίησης των ίδιων των παιδιών. Η όλη αυτή κατάσταση μόνο κακό και 
χειροτέρευση του υπάρχων κλίματος μπορεί να φέρει π.χ. δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1000 ευρώ πατέρας 
εναντίον συζύγου ελεύθερου επαγγελματία (αρχιτέκτονα) με ένα παιδί ηλικίας τεσσάρων ετών να παίρνει 
διατεροφή ύωους 500 ευρώ , δηλώνοντας ψευδή μηνιαίο εισόδημα ύψους 300 ευρώ , ενώ δεν αντιστοιχεί το 
ποσό στην πραγματικότητα δεδομένου ότι το μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Καταρχήν θα έπρεπε να 
υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια (οι γονείς δεν είναι εγκληματίες ), και κατά δεύτερον να μπορούν να 
διασταυρώνουν τα οικονομικά στοιχεία και όχι να βασίζονται σε ψευδομάρτυρες και σε πληρωμένους δικηγόρους 
Από τη στιγμή που αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα , δηλαδή το αυτονόητο, είναι πολύ καλύτερο να 
υπάρχει η συνεπιμέλεια 50-50. 
30 Μαρτίου 2021, 15:37 | Κοτσελιδης Φώτιος 
Πρέπει εκτός της έκτακτης επιμόρφωσης να υπάρχει και διαρκής αναβάθμιση των γνώσεων τους με την βοήθεια 
ειδικών υγείας και εφαρμογή ΄των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. 
30 Μαρτίου 2021, 14:46 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
Για την επίλυση των οικογενειακών διαφορών είναι επιβεβλημένη η λειτουργία Οικογενειακών Δικαστηρίων 
άμεσα. Έτσι ο Δικαστής συνεπικουρούμενος από εξειδικευμένους συνεργάτες -ψυχολόγους , κοινωνικούς 
λειτουργούς , παιδαγωγούς κλπ θα μπορεί να εξυπηρετήσει το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου που είναι και το 
ζητούμενο.ΤΟ ΔΕ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΓΙΑ: 1.Ίσο χρόνο 50/50 και για τους δύο γονείς με 
ελάχιστο χρόνο 35% σε ειδικές περιπτώσεις, 2.Κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς., 3. Εναλλασσόμενη 
κατοικία., 4.Αυστηρές ποινές για τη γονεϊκή αποξένωση, 5.Αυστηρές ποινές για τις ψευδείς καταγγελίες εναντίον 
του ενός γονέα από τον άλλο γονέα και τους συγγενείς τουΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΩΣ ΟΤΙ 
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ΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ!ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΛΠΟΠΟΝ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ , Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ! 
30 Μαρτίου 2021, 12:46 | Πέτρος Τζάνος 
Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα 
νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, θα ήταν ορθότερο η ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα 
πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες: ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα 
με τις ανάγκες. Οι οικογενειακοί δικαστές θα πρέπει να πολλοί, να έχουν λίγες υποθέσεις, για να διαθέτουν όλο 
τον απαραίτητο χρόνο να εμβαθύνουν και να ανακαλύψουν την αλήθεια και να επιμορφώνονται σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:37 | ARHS 
Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών,επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί την 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ, αυτό και ο πιό άσχετος μπορεί να το 
κατανοήσειεπειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση συνεπιμέλειας,τι 
σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την συνεπιμέλεια,επειδή ο 
Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, έχει αυτοδυναμία, η 
εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, αλλά μόνο σε αυτό 
το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή»Επειδή η μιλίνα μας δεν τον ψήφισε ουτε το 
ΜΩΒ. Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης, Επειδή οι Ευρωπαικές Οδηγίες , οι 
αποφάσεις του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις επιταγές της ΔΣΔΠ 
απο αυτό το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες,επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση και για αυτό θέλει 
να αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 40% που ψήφισε 
ΝΔ και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων.Η ΛΥΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:43 | Ν. Ν. 
Πολύ σωστή η πρόβλεψη του άρθρου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:26 | Νικος Λαμπρου 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
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συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:52 | Ελένη Αρβανιτακη 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 08:16 | Ηλιαννα Ρηγα 
Να γίνει η εκπαίδευση των δικαστών , να μπούν να καταλάβουν και με τη βοήθεια ψυχολόγων, τα παιδιά μας για 
το τι είναι πραγματικά καλό για αυτά , να μπορούν να διακρίνουν ποιες συμπεριφορές παιδιών είναι αποτέλεσμα 
χειριστικών γονέων (μαμάδων), ώστε να μπορούν να διακρίνουν το καλό του παιδιού , και να τιμωρούν τους γονείς 
που προσπαθούν να διαρρήξουν τη σχέση με τον άλλο γονέα.  Όλα αυτά βέβαια προυποθέτουν να έχει στην 
διάθεσή του ο Δικαστής όλα τα αληθή στοιχεία (οικονομικά ) ,έτσι ώστε να έχει μία πλήρη εικόνα . Αυτό βέβαια 
στην Ελλάδα είναι ουτοπικό μιας κι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι, ότι όποιος από τους δύο γονείς είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει ψευδή στοιχεία. Άρα ο δικαστής δεν έχει πραγματική εικόνα , με αποτέλεσμα 
να έχουμε αυτά τα φαινόμενα εμποροποίησης των ίδιων των παιδιών. Η όλη αυτή κατάσταση μόνο κακό και 
χειροτέρευση του υπάρχων κλίματος μπορεί να φέρει π.χ. δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1000 ευρώ πατέρας 
εναντίον συζύγου ελεύθερου επαγγελματία (αρχιτέκτονα) με ένα παιδί ηλικίας τεσσάρων ετών να παίρνει 
διατεροφή ύωους 500 ευρώ , δηλώνοντας ψευδή μηνιαίο εισόδημα ύψους 300 ευρώ , ενώ δεν αντιστοιχεί το 
ποσό στην πραγματικότητα δεδομένου ότι το μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Καταρχήν θα έπρεπε να 
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υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια (οι γονείς δεν είναι εγκληματίες ), και κατά δεύτερον να μπορούν να 
διασταυρώνουν τα οικονομικά στοιχεία και όχι να βασίζονται σε ψευδομάρτυρες και σε πληρωμένους δικηγόρους 
Από τη στιγμή που αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα , δηλαδή το αυτονόητο, είναι πολύ καλύτερο να 
υπάρχει η συνεπιμέλεια 50-50.Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά 
δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να 
συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας. 
30 Μαρτίου 2021, 01:14 | Κασσιανή Απ. 
Στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών, προκειμένου να εφαρμόσουν 
πιστά τον νόμο που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την 
ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών υποστηρικτικών προς τέκνα και 
γονείς. Και σημειωτέον, νομοθετικά η πρόβλεψη οικογενειακών δικαστηρίων και ψυχοκοινωνικών δομών 
προβλέπεται από την δεκαετία του 1990. 
30 Μαρτίου 2021, 01:40 | Ειρήνη Κ 
Οι φόροι μας να γραφτούν στο νόμο και όχι σε εκπαιδεύσεις οι οποίες δεν ξέρουμε αν θα εφαρμοστούν. 
30 Μαρτίου 2021, 01:50 | Λέττα Ζωίδου 
Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο του νομοσχεδίου, προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια των δικαστών, προκειμένου 
να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ δεν προβλέπεται καμία 
μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων δομών. 
30 Μαρτίου 2021, 01:57 | Εριέττα Γεωργίου 
Ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο του νομοσχεδίου, αξίζιε να αναφερθεί πως προβλέπονται τα ειδικά σεμινάρια 
των δικαστών προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ 
δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία κατάλληλων 
δομών. 
30 Μαρτίου 2021, 01:07 | Κατερίνα Καπερναράκου 
Μπορούμε να θεωρήσουμε ως ένα ακόμα καινοτόμο σημείο του νομοσχεδίου το ότι προβλέπονται τα ειδικά 
σεμινάρια των δικαστών, προκειμένου να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο που προωθείται, από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, ενώ δεν προβλέπεται καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την δημιουργία 
κατάλληλων δομών. 
30 Μαρτίου 2021, 00:14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. 
1. Να λειτουργήσουν Οκογενειακά Δικαστήρια, 2. Οι αγωγές επιμέλειας, διατροφής, επικοινωνίας να εκδικάζονται 
από διμελή πρωτοδικεία με υποχρεωτική συμμετοχή άνδρα και γυναίκα Πρωτοδίκη.’ Η προκατάληψη των 
γυναικών δικαστών είναι, δυστυχώς, κοινό μυστικό, και απαράδεκτο φαινόμενο για κράτος δικαίου της 
Ευρωπαικής Ένωσης. Οι αποφάσεις, δε, δυστυχώς, και αυτό είναι εμπειρία αναρίθμητων αδικημένων πατεράδων, 
διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το φύλο του Πρωτοδίκη. 3. Η εκδίκαση των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου 
(διαζύγια, επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία) να μη γίνεται σε δημόσιο ακροατήριο. Θα διευκολυνθεί θεαματικά 
η διαδικασία, τόσο για τους διαδίκους όσο και για τους δικαστές, χωρίς να υπάρχει θέμα μη διαφάνειας της 
διαδικασίας, εφόσον όλα θα γίνονται παρουσία κι εν γνώσει και των δύο αντιδίκων πλευρών. 
29 Μαρτίου 2021, 22:52 | Αναστάσιος. 
Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα 
νόμο είναι ένα πολύ σωστό βήμα. θα πρέπει όμως να επιδιώκεται η συνεχής επιμόρφωσή τους δηλαδή να μην 
είναι στατική.Επίσης,μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, σκόπιμη είναι η ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων 
που θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες 
ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς κτλ. 
29 Μαρτίου 2021, 21:05 | Ν. Ν. 
Πολύ σωστή η πρόβλεψη του άρθρου. 
29 Μαρτίου 2021, 20:05 | ΙΩΑΝΝΗΣ 
Η κανονικότητα θα ήταν ένας γάμος και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά να διαρκεί. Η λύση του υποδηλώνει την 
αποτυχία των γονέων να συνυπάρξουν (με υπαιτιότητα του ενός εκ των δύο ή και των δύο πολλές φορές μερών) 
και την αποτυχία τους αυτή καλείται να ρυθμίσει στη συνέχεια η πολιτεία. Δεν αρκεί, όμως, μόνο η επιμόρφωση 
των δικαστών. Όταν στην Ελλάδα θα έχουμε μισθούς Σουηδίας και κοινωνικό κράτος που θα μεριμνά πραγματικά 
για τους πολίτες, τους γονείς και τα παιδιά και θα παρέχει όλα τα μέσα και όλες τις υποστηρικτικές δομές που 
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χρειάζονται, τότε θα μπορούσαμε ασφαλώς να ζητήσουμε και για μια συνεπιμέλεια και για ίση επικοινωνία (ώστε 
να μην αισθάνεται κανείς εκ των πρώην συζύγων αδικημένος), προσαρμοσμένη στα δεδομένα της ελληνικής 
οικογένειας και σε καμία περίπτωση αναγκαστικής επιβολής της οριζόντια, χωρίς να δίνουμε την δυνατότητα στον 
δικαστή να κρίνει κατά περίπτωση, επικουρούμενος από μια ομάδα ειδικών επιστημόνων στο έργο του και με 
αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Είναι εύκολο να αλλάξουμε ένα νόμο, το δύσκολο είναι ο νόμος 
αυτός να είναι καλλίτερος από τον προηγούμενο. 
29 Μαρτίου 2021, 18:17 | Αναστάσιος 
Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα 
νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να εδραιωθεί μια νέα κουλτούρα που θα συμβαδίζει με τα δεδομένα 
της σύγχρονης εποχής.Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ανατρέφονται εξίσου και ισόχρονα με φυσική παρουσία και 
των δύο τους γονέων.Μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, θα πρέπει να προβείτε στην ίδρυση οικογενειακών 
δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από 
τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως 
πολύ σωστά και επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ (ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ). Η ανάγκη για ειδικούς 
συμβουλους μπορει να καλυφθεί άμεσα απά τις δομές των δήμων ή από τις υπάρχουσες ήδη δομές έως ότου 
καθοριστούν οι πραγματικές ανάγκες. 
29 Μαρτίου 2021, 18:17 | ΝΤΙΝΟΣ Κ. 
Ευχομαι να αλλαξει η υπαρχουσα νοοτροπια κ να γινει κατανοητο το δικαιωμα των παιδιων να εχουν 2 γονεις. οχι 
αλλες δικαστικες αποφασεις αντιγραφη.κ οι 2 γονεις ισοτημα κ ισοχρονα στην ζωη των παιδιων!! 
29 Μαρτίου 2021, 17:34 | Δημητρης Ζ. 
Να ενδιαφερθουν πραγματικα οι δικαστες, μιλαμε για ενα προβλημα που εχει γινει μαστιγα, μιλαμε για την ελπιδα 
του αυριο!! τα παιδια!! Το παιδί έχει δικαίωμα να ανατρέφεται με φυσική παρουσία και των δύο του γονέων. 
29 Μαρτίου 2021, 17:09 | Μαρία Γ. 
Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων 
(Ν. 2447/1996), ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα επιμέρους στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει πως 
εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κλπ). 
29 Μαρτίου 2021, 17:54 | χρυσα 
Να σταματησουν οι αποφασεις copy paste! μιλαμε για ψυχες!! παιδικες!! τα παιδια εχουν δικαιωμα να εχουν 2 
γονεις!!!! 
29 Μαρτίου 2021, 13:05 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων 
(Ν. 2447/1996), ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα επιμέρους στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει πως 
εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κλπ). 
29 Μαρτίου 2021, 11:24 | ARIS 
Επειδή οι Κυρίες έχουν μάθει το προηγούμενο καθεστώς που επαιρναν τα παιδια και εφευγαν, σαν να ήσαν μόνες 
τουςεπειδή οι Κες επικαλούνται το δικαίωμα τους να φευγουν σε αλλη πολη χώρα ήπειρο σαν να είναι 
αποκλειστικό κτήμα τους τα παιδια και να μην έχουν καμμία υποχρέωσηεπειδη δεν έχει πέσει σύρμα στις Κες και 
στους Κους ότι όταν κάνεις παιδί δεν έχεις πλέον δικαιώματα αλλά υποχρεώσεις και δεν είναι καθόλου δικαίωμα 
σου να παιρνεις το παιδί σαν βαλίτσα και να το πας οπου θες,επειδή και με αυτό το νομοσχέδιο έχει πέσει σύρμα 
οτι οι Κες εχουν μόνο δικαιώματα και μπορούν να πανε οπου θέλουν αποξενώνοντας το παιδί απο τον άλλο γονέα 
ζητάμε την αντικατασταση του ορου επιμέλεια-κοινη γονικη μεριμνα του 1/3 με τον όρο ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 50/50. 
29 Μαρτίου 2021, 01:11 | Νικος Παναγιωτου 
Οι δικαστες πρεπει να εχουν σαν προτεραιοτητα την κοινη επιμελεια και να δινουν το 50 50 σε οσους μενουν 
κοντα και κυριως να τιμωρουν τον αποξενωτη γονεα. 
29 Μαρτίου 2021, 01:50 | Κατερίνα Βάχλα 
Οι δικαστές όχι απλά να εκπαιδευτούν αλλά να αξιολογούνται κάθε φορά για το εάν είναι ικανοί να εκδώσουν 
αποφάσεις οικογενειακού δικαίου. Ο νόμος πρέπει να είναι ξεκάθαρος για να μην βρίσκουν την ευκαιρία να 
μεροληπτούν υπέρ των προσωπικών τους πεποιθήσεων. Εάν δεν είναι αντικειμενικοί βγάζουν αποφάσεις που 
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πάνε κόντρα στο συμφέρον του παιδιού. Πολλές μηνύσεις μπαίνουν στο αρχείο! Για ποιο λόγο ΔΕΝ γίνονται δεκτές 
οι ενστάσεις γονέων με αποδείξεις για ψευδείς κατηγορίες; Όχι μόνο κάποιος παλεύει να αποδείξει ότι δεν είναι 
ελέφαντας.. αλλά όταν τελικά καταφέρνει να δείξει πόσο παράλογη είναι η άλλη πλευρά.. τελικά δεν γίνεται 
τίποτα δεκτό! Να απαιτούν από τους δικηγόρους να υπάρχει διαφάνεια στον ορισμό της διατροφής. Να 
υποχρεώσουν τον γονέα χρησιμοποιεί τα χρήματα που λαμβάνει μέσα από πιστωτική κάρτα, ώστε η άλλη πλευρά 
να βλέπει που ξοδεύονται τα χρήματα για τα οποία φορολογείται!!! Ένα παιδί 3 ετών δεν έχει σίγουρα την ανάγκη 
700€. Όλοι ξέρουμε ότι τα 2/3 ξοδεύονται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια πέρα από τις ανάγκες του τέκνου. 
Ειδικά εάν ο γονέας που τα δίνει έχει μισθό 1300 και ο γονέας που τα λαμβάνει έχει επίσης μισθό και δεν έχει 
ενοίκιο. Είναι κατανοητό πως η συνεπιμέλεια θα βάλει στη θέση τους πολλούς εκμεταλλευτές. Θα μοιράζεται ο 
χρόνος και τα έξοδα..οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις! Εννοείται πως μας ενδιαφέρει η αγάπη των παιδιών 
μας..αυτό θέλουμε να κερδίσουμε.. θέλουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας αξιοπρεπώς. Η άλλη πλευρά θα 
συνεργάζεται αναγκαστικά για το καλό του τέκνου και οι τρελές απαιτήσεις θα μηδενιστούν. Ελπίζω να 
καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο νέος νόμος..όπως όμως επιβάλεται να ειναι διαμορφωμένος.. ξεκάθαρος 
και δίκαιος! Το βλέπετε από τις εναντιώσεις των γονέων με αποκλειστική επιμέλεια που δε θέλουν να χάσουν τη 
βολή τους. Δεν έχουν επιχειρήματα και επικαλούνται τη βία. Πείτε τους ότι δε θα αφήσετε κακοποιητικούς 
ανθρώπους στη ζωή των παιδιών. Κανένας δεν το θέλει αυτό. Αλλά ούτε μπορείτε να αφαιρέσετε την επιμέλεια 
από έναν γονέα που δεν είναι αποδεδειγμένα κακός! Ξεκινάμε με ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ και ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ γιατί και οι δύο 
γονείς είναι το ίδιο άξιοι και απαραίτητοι! Στην πορεία αφαιρείται η επιμέλεια από αυτόν που δε συνεργάζεται! 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ είναι η μόνη λύση για να αποφευχθεί η γονική αποξένωση και να μεγαλώσει ένα 
παιδί με αγάπη. 
28 Μαρτίου 2021, 14:39 | Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβωνδι 
1.Ως ο κατ’ εξοχήν επιστημονικός κλάδος με ολοκληρωμένη και θεσμικά κατοχυρωμένη ειδίκευση στην 
ψυχιατρική του παιδιού και του εφήβου, πιστεύουμε πως οι ψυχίατροι παιδιών και εφήβων θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν ως εκπαιδευτές στα ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 
(ΕΣΔΙ). 2.Είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν Οικογενειακά Δικαστήρια, τα οποία θα συνεπικουρούνται από 
ειδικούς επιστήμονες ψυχικής υγείας (Ψυχιάτρους παιδιών και εφήβων, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς, 
Παιδαγωγούς). Στις αποφάσεις τους να προβλέπεται ο ορισμός βραχείας συμβουλευτικής παρέμβασης προς τους 
γονείς, με στόχο τη μείωση της μεταξύ τους σύγκρουσης. 
27 Μαρτίου 2021, 21:11 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΕΠΙΜΟΡΦΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ(ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣΓΑΜΟΥ)ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ.ΓΙΑΤΙ?ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΤΟΥ?ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ 2 ΙΣΑΞΙΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ(ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ,ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ)ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩ ΤΟΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ!Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΟΤΙ ΟΙ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ!! 
27 Μαρτίου 2021, 17:05 | KOSTANT;INOS 
Θα αλλάξει η νοοτροπία δικαστών με μερικούς μήνες εκπαιδευσης? όταν χρόνια ολόκληρα δικάζουν πως το 
συμφέρον του παιδιού είναι η αποκλειστική επιμέλεια με τον ένα γονιό? Συνήθως την μάνα?  Αν δεν γραφτεί στο 
Νόμο ξεκάθαρα πιο είναι το συμφέρον του παιδιού με βάση τις επιστημονικές μελέτες και την εμπειρία από τα 
κράτη που εφαρμόζουν συνεπιμέλεια ,δεν θα αλλάξει τίποτα! Αποκλειστική επιμέλεια θα έχετε νομοθετήσει και 
την νομολογία που ισχύει σήμερα! 
27 Μαρτίου 2021, 17:59 | Αντώνης Λ 
Ποιος είναι ο λόγος που ο νομοθέτης παρόλο που επιδιώκει να επενδύσει στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση 
των δικαστών, παράλληλα τα τσουβαλιάζει και τα ισοπεδώνει όλα με ένα ενιαίο νομοσχέδιο καταργώντας την 
εξειδίκευση, και την κρίση τους? Ας δώσουμε τα μέσα, τους χώρους, την εκπαίδευση και περισσότερη αξία στο 
λειτούργημα του δικαστή. Κάθε οικογένεια είναι διαφορετική, και θα πρέπει βάσει εκτίμησης και αξιολόγησης να 
αποφασίζεται η καλύτερη λύση για το συμφέρον του κάθε παιδιού ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.Αυτό που είναι το καλύτερο για ένα 
παιδί μπορεί να είναι καταστροφικό για ένα άλλο. 
27 Μαρτίου 2021, 16:39 | ΘΆΛΕΙΑ 
Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών 
Δικαστηρίων, ώστε ο Δικαστής να διευρευνά τα επιμέρους στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να μπορεί να 
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εξυπηρετήσει με την απόφαση του το συμφέρον του παιδιού και όχι να είναι υποχρεωμένος να εφαρμοσει τυπικά 
το νόμο. Θα πρέπει ακόμα να υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους επιστήμονες. 
27 Μαρτίου 2021, 16:45 | Χριστίνα Δάλλα 
Ως Καθηγήτρια Ιατρικής του ΕΚΠΑ και με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση, αλλά και στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα ψυχικής υγείας και νευροεπιστημών, θεωρώ ότι η εκπαίδευση των 
δικαστών θα πρέπει να είναι ουσιαστική βασιζόμενη στη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία, με καινοτόμους 
μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν βιωματικές εμπειρίες (π.χ. role play), διδασκαλία βασισμένη 
σε πραγματικά περιστατικά (case studies), αξιολογήσεις κ.α. Όσοι τους εκπαιδεύουν θα πρέπει να είναι 
επιστήμονες ψυχικής υγείας (π.χ. παιδοψυχολόγοι) ή κοινωνιολόγοι με την κατάλληλη κατάρτιση και κλινική 
εμπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
27 Μαρτίου 2021, 14:56 | Ελίνα 
Δεν αρκούν μόνο κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια, αλλά συνεργασία των δικαστών με εξειδικευμένους 
επιστήμονες (παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί) σε μόνιμη βάση. Σε κάθε υπόθεση 
πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα συνεπικουρούν 
ουσιαστικά και αμερόληπτα το δικαστή στο δύσκολο έργο του. 
26 Μαρτίου 2021, 19:32 | Βίκυ 
με κάθε τρόπο να διασφαλίσουν την κατοικία των ανηκίλων. Καμία μεταβολή αυτών, χωρίς συγκατάθεση και των 
δύο γονέων, χωρίς να διατρέχει σοβαρότατος λόγος! 
25 Μαρτίου 2021, 23:55 | Ιωάννης Στα. 
Να επιμορφωθούν οι δικαστές έτσι ώστε μαζί με άλλους ειδικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κλπ να καλούν 
και να ζητούν και να εξετάζουν τη γνώμη των τέκνων ΕΞ ΑΡΧΉΣ της όλης διαδικασίας, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ. Ακόμη και 
απ’ τη διαδικασία των ασφαλιστικών, υποχρεωτικά να λαμβάνετε η γνώμη του παιδιού. Έχει παρατηρηθεί πολλές 
φορές να απομακρύνετε ο ένας γονιός ( συνήθως πατέρας) ως είθισται να μετοικεί λόγο νομολογίας και τα τέκνα 
να παραμένουν με τον γονιό ,τον παραβατικό ,που δεν θέλουν και να υποφέρουν ψυχικά , σωματικά μέχρι να 
εκδικαστεί η αγωγή μετά από πολύ καιρό και να πουν τη γνώμη τους. Τα παιδιά λοιπών πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη , η γνώμη τουσ και να εξετάζεται υποχρεωτικά εξ αρχής , πρώτα απ’ όλους πρέπει να «μιλούν» τα παιδιά. 
Από τεσσάρων ετών το παιδί μπορεί να διαισθανθεί και να καταλάβει το καλό του!!! 
25 Μαρτίου 2021, 21:40 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ -ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ςΗ ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον 
παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση του παρόντος νόμου, την 
ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και 
θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, 
ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ.Η αναγκη για ειδικούς συμβουλους μπορει 
να καλυφθεί αμεσα απο τις δομες των δημων ή απο τις υπαρχουσες ηδη δομές μεχρι να καθωριστούν οι 
πραγματικές ανάγκες. Η επιμορφωση των δικαστών προηγείται, γιαυτό ο νομος οποτε και να ψηφιστεί θα ισχυει 
απο 6/21. 
25 Μαρτίου 2021, 18:22 | Παρασκευή Δ 
Την επιμόρφωση των δικαστών να την συνοδεύουν Επιστημονικοί φορείς όπως ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί ώστε να διαμορφώνουν μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη σχετικά την 
ψυχολογία και ανατροφή των παιδιών βάση μελετών.Το παιδί έχει δικαίωμα να ανατρέφεται με φυσική παρουσία 
και των δύο του γονέων. 
25 Μαρτίου 2021, 14:34 | πατερας 2 ανηλικων 
Να προστεθεί ότιδικαστικές αποφάσεις που αποδεδειγμένα δεν σέβονται το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, την 
ισότητα γονέων, τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να ελέγχονται και οι δικαστές που τις εκδίδουν να τιμωρούνται 
διοικητικά και ποινικά.Να ιδρυθεί σώμα αποτελούμενο απο παιδοψυχιάτρους και δικαστές οι οποίοι θα ελεγχουν 
τις παράνομες αποφάσεις και με απλή αίτηση του έχοντα έννομο συμφέρον (χωρίς παραιτέρω έξοδα) να ελέγχετε 
η νομιμότητα τους.Κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί μας έχουν δείξει ότι μπορούν να καταστρέφουν γονείς και παιδιά 
ατιμωρητί και δεν ελέγχονται απο πουθενά.ΑΥΤΟ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΕΛΟΣ. 
24 Μαρτίου 2021, 22:02 | Κωνσταντίνος R 
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Μακάρι οι δικαστές να ενσκύψουν ανθρωπινά στο πρόβλημα, πρωτίστως για τα παιδιά και δευτερευόντως για 
τους γονείς και τους ανιόντες.Χωρίζει το αντρόγυνο, ΟΧΙ τα παιδιά από τους γονείς.Δεν είναι δυνατόν το 2021 να 
υπάρχει στην Ευρωπαική χώρα μας καθεστώς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ.ΝΑΙ στην ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ. 
24 Μαρτίου 2021, 19:30 | ΟΛΓΑ ΓΚΙΝΗ 
Λόγω της φύσης των οικογενειακών διαφορών είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας Οικογενειακών Δικαστηρίων 
(Ν. 2447/1996) ώστε ο Δικαστής, όταν διερευνά τα επιμέρους στοιχεία της κάθε υπόθεσης για να διαγνώσει πως 
εξυπηρετείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού να υποστηρίζεται στο έργο του από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους κλπ). 
24 Μαρτίου 2021, 13:14 | Σωκράτης 
ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΠΟΥ 
ΛΕΓΕΤΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ! 
23 Μαρτίου 2021, 13:03 | ΜΕΚΡΙΖΗΣ 
Η πρώην συζυγος μου είναι καθηγήτρια αναπληρώτρια, τα απογευματα εργαζεται με μαυρα καθημερινα σε 
ιδιαιτερα, καθαρίζει 1000 ευρω σαν αναπληρωτρια στην πολη της και 920 ευρω απο ιδιαιτερα (4 ωρες *23 μερες 
*10 ευρω) Σύνολο 1920 ευρωΔεν εχει νοίκι, μοιράζεται το ρευμα με συγγενεις της (1 ρολοι παρανόμως)Εγω 
πάιρνω 1000 ευρω σαν μισθωτός όλα δηλωμένα και πληρωνω 400 ευρω διατροφή για μωρά,πληρωνω νοικι 350 
ευρω (αν μου βρει καποιος αθηνα με λιγότερα να πάω) και μου μενουν να ζησω 250 ευρω. Φυσικα δεν ασκώ 
επικοινωνία διότι δνε θα δίνω διατροφή και θα τρωω εγκλήσεις.Επειδή ο Κος Υπουργός μας εφερε ενα νομοσχέδιο 
Κοροιδία τρίς χειρότερο απο το ισχύονΕπειδή ο Κος υπουργός και κατ επέκταση η Κυβέρνηση μας υπεκλεψε τις 
ψήφους υποσχόμενη προεκλογικά οτι θα συμμορφωθεί με το Διεθνές και Ενωισακό Δίκαιο αλλά και την χάρτα 
δικαιωμάτων του ανθρωπου.Επειδή η κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με το Συνταγμα αρθ 4 παρ 2, και ο 
συγκεκριμένος Υπουργός που αν είχε ευθιξία θα είχε παριατηθεί αλλά δεν το κάνει, Επειδή το 91% των ελληνων 
ειναι υπερ της συνεπιμέλειας+επειδη η μιτσα η κιτσα η ζορζετ και η φωφαρα δεν ψηφισαν την κυβέρνησηεπειδή 
πολύ ανεχτήκαμε αυτη την παρανομη πολιτική Ζητούμε εκλογές και ας αποφασίσει ο λαος. 
23 Μαρτίου 2021, 11:36 | Αργύριος 
1) Είναι απολύτως αναγκαία η προσθήκη στη διατύπωση «εφόσον είναι υπηρεσιακά εφικτό». Με τη σχεδιαζόμενη 
διατύπωση θα μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει κακή σύνθεση, αν ο δικαστής δεν έχει επιμορφωθεί. Μια 
τέτοια επιμόρφωση, όμως, είναι ανέφικτη με την έναρξη ισχύος του νόμου (και για πολύ καιρό ακόμα) και 
εννοείται δεν μπορεί η εφαρμογή του να αναμένει την «επιτυχή» παρακολούθηση σεμιναρίων. Σημειώνεται ότι η 
διατύπωση καταλαμβάνει από Πρωτοδίκες μέχρι και πλήρη σύνθεση του Τμήματος του Αρείου Πάγου που θα 
κρίνει τέτοιες υποθέσεις. Περαιτέρω, εφόσον η διατύπωση περί εκδίκασης είναι ολιστική, καταλαμβάνει και 
υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων και κρίσεις επί προσωρινών διαταγών, και συνακόλουθα πρακτικά θα επιβάλλει 
την επιμόρφωση όχι μόνο του συνόλου των Προέδρων Πρωτοδικών, αλλά και του συνόλου των Δικαστών που 
υπηρετούν σε επαρχιακά πρωτοδικεία. 2) Πως εννοείται η «επιτυχής» παρακολούθηση σεμιναρίου; Με το πέρας 
του σεμιναρίου θα διεξάγονται εξετάσεις;  
23 Μαρτίου 2021, 09:26 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΑ 
Να γίνει η εκπαίδευση των δικαστών , να μπούν να καταλάβουν και με τη βοήθεια ψυχολόγων, τα παιδιά μας για 
το τι είναι πραγματικά καλό για αυτά , να μπορούν να διακρίνουν ποιες συμπεριφορές παιδιών είναι αποτέλεσμα 
χειριστικών γονέων (μαμάδων), ώστε να μπορούν να διακρίνουν το καλό του παιδιού , και να τιμωρούν τους γονείς 
που προσπαθούν να διαρρήξουν τη σχέση με τον άλλο γονέα. Όλα αυτά βέβαια προυποθέτουν να έχει στην 
διάθεσή του ο Δικαστής όλα τα αληθή στοιχεία (οικονομικά ) ,έτσι ώστε να έχει μία πλήρη εικόνα . Αυτό βέβαια 
στην Ελλάδα είναι ουτοπικό μιας κι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι, ότι όποιος από τους δύο γονείς είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει ψευδή στοιχεία. Άρα ο δικαστής δεν έχει πραγματική εικόνα , με αποτέλεσμα 
να έχουμε αυτά τα φαινόμενα εμποροποίησης των ίδιων των παιδιών. Η όλη αυτή κατάσταση μόνο κακό και 
χειροτέρευση του υπάρχων κλίματος μπορεί να φέρει π.χ. δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1000 ευρώ πατέρας 
εναντίον συζύγου ελεύθερου επαγγελματία (αρχιτέκτονα) με ένα παιδί ηλικίας τεσσάρων ετών να παίρνει 
διατεροφή ύωους 500 ευρώ , δηλώνοντας ψευδή μηνιαίο εισόδημα ύψους 300 ευρώ , ενώ δεν αντιστοιχεί το 
ποσό στην πραγματικότητα δεδομένου ότι το μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Καταρχήν θα έπρεπε να 
υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια (οι γονείς δεν είναι εγκληματίες ), και κατά δεύτερον να μπορούν να 
διασταυρώνουν τα οικονομικά στοιχεία και όχι να βασίζονται σε ψευδομάρτυρες και σε πληρωμένους δικηγόρους 
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Από τη στιγμή που αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα , δηλαδή το αυτονόητο, είναι πολύ καλύτερο να 
υπάρχει η συνεπιμέλεια 50-50. 
23 Μαρτίου 2021, 00:02 | Αργύριος 
1) Είναι απολύτως αναγκαία η προσθήκη στη διατύπωση «εφόσον είναι υπηρεσιακά εφικτό». Με τη σχεδιαζόμενη 
διατύπωση θα μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει κακή σύνθεση, αν ο δικαστής δεν έχει επιμορφωθεί. Μια 
τέτοια επιμόρφωση, όμως, είναι ανέφικτη με την έναρξη ισχύος του νόμου (και για πολύ καιρό ακόμα) και 
εννοείται δεν μπορεί η εφαρμογή του να αναμένει την «επιτυχή» παρακολούθηση σεμιναρίων. Σημειώνεται ότι η 
διατύπωση καταλαμβάνει από Πρωτοδίκες μέχρι και πλήρη σύνθεση του Τμήματος του Αρείου Πάγου που θα 
κρίνει τέτοιες υποθέσεις. Περαιτέρω, εφόσον η διατύπωση περί εκδίκασης είναι ολιστική, καταλαμβάνει και 
υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων και κρίσεις επί προσωρινών διαταγών, και συνακόλουθα πρακτικά θα επιβάλλει 
την επιμόρφωση όχι μόνο του συνόλου των Προέδρων Πρωτοδικών, αλλά και του συνόλου των Δικαστών που 
υπηρετούν σε επαρχιακά πρωτοδικεία .2) Πως εννοείται η «επιτυχής» παρακολούθηση σεμιναρίου; Με το πέρας 
του σεμιναρίου θα διεξάγονται εξετάσεις; από ποιον; και θα εξετάζεται κανείς σε κάτι που παρακολούθησε χωρίς 
να έχει χρόνο να μελετήσει όσο διδάχθηκε;  
22 Μαρτίου 2021, 19:42 | Χατζηβελουδος Κυριάκος 
Να γίνει από επαγγελματίες ψυχικής υγείας παρακαλω ώστε να μπορούν να καταλάβουν τι θέλουν να τους πουν 
τα παιδιά και αντέχουν πέσει θύματα χειραγώγησης… Ευχαριστώ. 
22 Μαρτίου 2021, 18:41 | Χατζηβελουδος Κυριάκος 
Να υπάρχουν στην εκπαίδευση των δικαστικών επαγγελματίες ψυχικής υγείας ώστε να μπορούν να καταλάβουν 
ποτέ το παιδί έχει πέσει θύμα χειραγώγησης. 
22 Μαρτίου 2021, 16:24 | Ειρηνη 
Πρωτα θα τεθει σε ισχυ το νομοσχέδιο κι επειτα να επιμορφωθούν οι δικαστές?Ποια παιδια θα γινουν 
πειραματόζωα του τραγικού αυτου νομοσχεδίου? 
22 Μαρτίου 2021, 12:28 | Μιχαήλ 
Ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων με τις απαραίτητες δομές και τη στελέχωση από κατάλληλο και καταρτισμένο 
ανθρώπινο δυναμικό. 
22 Μαρτίου 2021, 08:45 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ 
Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα 
νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση 
οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα 
πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα 
με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ.. 
20 Μαρτίου 2021, 15:03 | νικος κοντοπουλος 
 μεγάλο πρόβλημα του προ υπάρχοντος δικαίου , ήταν οι αδιανόητα αντιγραφές δικαστικών αποφάσεων με τις 
οποίες οι δικαστές διαχώριζαν τον γονέα κυρίαρχο και τον γονέα επισκέπτη – χορηγό .Επιτέλους το αυτονόητο, 
δηλαδή οι δικαστές να λαμβάνουν την απαραίτητη επιμόρφωση προκειμένου να εφαρμόζουν ορθά το πνεύμα 
του νέου νόμου.Όλα αυτά φυσικά θα φανούν στην πράξη , όπου ελπίζω να πάρουν το μήνυμα οι αρμόδιοι ότι η 
κοινωνία δεν ανέχεται πλέον αποικιοκρατικές αντιλήψεις για το ποιος είναι ο κατάλληλος γονέας για να μεγαλώνει 
το παιδί. η απάντηση είναι ότι και οι δύο είναι, με ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις !το παιδί δεν φύτρωσε 
από μόνο του.Επίσης προτείνω να συσταθεί αρμόδια υπηρεσία , ώστε να παρακολουθεί και να αξιολογεί εάν οι 
νέες δικαστικές αποφάσεις εφαρμόζουν το πνεύμα του νέου νόμου και ανάλογα και με γρήγορα αντανακλαστικά 
να δρουν. 
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«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 « Εφαρμογή των Κεφαλαίων Β’ και Γ΄ σε εκκρεμείς υποθέσεις» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:56 | Γιώργος Γεωργιάδης. Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις 
επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 
Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε 
διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ.Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι 
δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους 
ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν.ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο 18 να τεθεί ως εξής«Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας 
ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των 
νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ 
των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 20:32 | Δημοσθένης Ραπτης. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015 ΕΛΨΕ ΣΕΨ ΣΕΚ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Δημοσθένης Ραπτης. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015 ΕΛΨΕ ΣΕΨ ΣΕΚ. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:19 | diologo. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
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συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚ.  Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 20:59 | Λαμπρος Ουζουνης. Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την 
εγγονή μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο 
νέος νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και από τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρέπει να θεωρείται το σπίτι και των δύο γονέων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλά και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:29 | Ζιάτα Πολυξένη. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ Το άρθρο να 
τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές 
αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν 
ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που 
έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 20:08 | ΒΑΣΙΛΗΣ. Άρθρο 18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο: Δικαστικές Αποφάσεις που ρύθμισαν 
την γονική μέριμνα, επικοινωνία οι οποίες έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, μπορούν να 
μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των γονέων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη 
του παρόντος νόμου. 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | Ζαβιτσάνου Κ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ. Το άρθρο 18 
να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές 
αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν 
ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που 
έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
 1 Απριλίου 2021, 20:17 | Αρετή Κωσταράκη. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση 
τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί.Επιπροσθέτως, είναι βαθιά 
προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών.Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18:«Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος». 
1 Απριλίου 2021, 19:14 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης. SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
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ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:38 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:11 | Μαρασλής Κώστας. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση 
τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί.Επιπροσθέτως, είναι βαθιά 
προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών.Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18:Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων. 
1 Απριλίου 2021, 19:39 | ΣΠΥΡΙΔΆΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Τό συμφέρον του παιδιού είναι η συνεπειμελια με 
εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Άρθρο 18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο: Δικαστικές Αποφάσεις που 
ρύθμισαν την γονική μέριμνα, επικοινωνία οι οποίες έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, 
μπορούν να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των γονέων που ασκείται εντός δύο ετών από 
την έναρξη του παρόντος νόμου. 
1 Απριλίου 2021, 19:54 | Παναγιώτης Φ. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα πρέπει μόλις 
ψηφισθούν να είναι εφαρμόσιμες σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις και όχι μόνο σε όποιες υπάρχει δικαστική 
εκκρεμότητα. Εφόσον προβληθεί άρνηση εκ μέρους του ενός γονέα θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στον νόμο για 
απλή διοικητική εφαρμογή των νέων διατάξεων χωρίς προσφυγή αναγκαστικά σε δικαστήριο. 
1 Απριλίου 2021, 19:45 | Γεώργιος Μούλκας. Άρθρο 18 Εφαρμογή των Κεφαλαίων Β’ και Γ΄ σε εκκρεμείς 
υποθέσειςΝα προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο στο τέλος του άρθρου:Η μεταρρύθμιση υφιστάμενων διαστικών 
αποφάσεων που έχουν τελεσιδικήσει και η εφαρμογή των προβλέψεων των κεφαλαίων Β’ και Γ’ του παρόντος 
νόμου είναι επιτρεπτή, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε εκ των γονέων και εφόσον αυτή η μεταρρύθμιση 
αποβλέπει στο πραγματκό συμφέρον του τέκνου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
1 Απριλίου 2021, 19:07 | NA. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν 
οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται 
ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν.Προτείνω το άρθρο 18 να τεθεί ως 
εξής«Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που 
αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν 
μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 19:54 | Γαυριηλ Τσαρας. ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
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και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 18:38 | Μακης Καταρας. Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω ….τέλος στο παιδομάζωμα 
…..ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 50 – 50.εναλλασσόμενη κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:30 | Αργύρης. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:54 | Χαρης Μπαμπης. Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 50 – 50. 
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1 Απριλίου 2021, 18:44 | Σταθόπουλος Διονύσιος. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ.  Το άρθρο 18 
να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές 
αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν 
ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που 
έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 17:15 | ΣΠΥΡΟΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:  
1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 17:02 | Δάρας Αλέξανδρος. Στο Άρθρο 18 αναφέρεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται 
στις ήδη ρυθμισμένες υποθέσεις και απαιτείται εκ νέου προσφυγή στο δικαστήριο. Εφόσον μιλάμε για υποθέσεις 
που ο χρόνος είναι το σημαντικότερο στοιχείο (χρόνος που απομένει έως την ενηλικίωση, χρόνος επικοινωνίας 
γονέα-τέκνου), είναι αυτονόητο ότι η εκ νέου ρύθμιση πρέπει να γίνεται με διαδικασίες κατεπείγοντος (π.χ. 
ασφαλιστικά μέτρα) και όχι με πολύχρονες διαδικασίες που θα καταδικάζουν τα παιδιά μας να ζουν σε μια άλλη 
πραγματικότητα που πια δεν θα υπάρχει. Για να αποφευχθούν τέτοιες κωμικοτραγικές καταστάσεις, ζητάμε το 
αυτονόητο, την άμεση εφαρμογή των όποιων ευεργετημάτων του νόμου προς τα παιδιά μας και προς εμάς.Η 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ανάγκη της κοινωνίας. Όλο το προηγούμενο διάστημα, που η συνεπιμέλεια τέθηκε ως 
δημόσιο θέμα διαλόγου, διαπιστώθηκε α) ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων την επιθυμεί και β) ότι 
σε επίπεδο επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης, η συνεπιμέλεια υπερτερεί κατά πολύ οποιασδήποτε εναντίον της 
άποψης. Κυρίες και κύριοι αρμόδιοι, παρακαλώ πάρτε υπόψη σας τις νομικές προτάσεις που προωθούν τη 
συνεπιμέλεια. Ό,τι κι αν αποφασίσετε, να είστε σίγουροι ότι θα μείνει σε όλους μας αξέχαστο. 
1 Απριλίου 2021, 17:30 | Δάρας Αλέξανδρος. Το νομοσχέδιο διαφημίστηκε ως λυτρωτής εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων, διαφημίστηκε ως νόμος της ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. Μακάρι να γίνει. Όμως περιέχει τα στοιχεία που 
μπορούν να οδηγήσουν πάλι στην ίδια αισχρή κατάσταση που βιώνουμε ως σήμερα. Ξεχωρίζει τους γονείς σε 
«γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο» και σε «γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο». Η αναφορά στη 
διαφορά αυτή γίνεται τόσο πολλές φορές που γίνεται κατανοητό ότι το στοιχείο αυτό θα έχει βαρύνουσα σημασία 
στην αντιμετώπιση από την πολιτεία. Διαβάζοντας το νομοσχέδιο, ανακαλύπτεις και το να «μην διαταράσσεται η 
καθημερινότητα του τέκνου». Αυτά τα δύο σε συνδυασμό οδηγούν σε συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης, 
αφού η «καθημερινότητα» καθορίζεται από «το γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο». Δεν είναι συνεπιμέλεια 
αυτό.Όσοι έχουμε υποφέρει τα πάνδεινα για να καταφέρουμε να παίξουμε, έστω στοιχειωδώς το ρόλο του 
πατέρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η λογική ανοίγει διάπλατα το δρόμο για διακρίσεις μεταξύ των γονέων. Δεν θα 
αναφερθώ στο δικό μου παράδειγμα, στη φρίκη που έχω εισπράξει από την αντιμετώπισή μου ως ατόμου που 
στερείται κάθε γονεϊκού δικαιώματος και την αντιμετώπιση του παιδιού μου ως περιουσιακό στοιχείο της μητέρας 
του. Ξέρω ότι υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες πιο φρικτές από τη δική μου. Έχουμε αντιμετωπιστεί ακριβώς έτσι, 
γονείς και παιδιά και ξέρουμε ότι ο νόμος οφείλει να μας προστατεύσει, πράγμα που δεν βλέπω να κάνει. Η μόνη 
μεταβολή που βλέπω, είναι ο καθορισμός του ενός τρίτου στο χρόνο επικοινωνίας. Εάν ισχύσει, θα βελτιώσει τη 
σημερινή κατάσταση και θα απαλύνει αρκετές από τις πληγές της. Όμως ακόμα και σε αυτήν, στη μόνη πρόοδο 
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που φέρνει το νομοσχέδιο, την τόσο λειψή, η επίμαχη φράση κλείνει με μία περιτέχνως ασαφή κατάληξη για τη 
«μη διατάραξη της καθημερινότητας», που πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε πώς δύναται να ερμηνευτεί. 
Ελπίζω στην πορεία προς την τελική μορφή του, ο νόμος να κινηθεί προς τη ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Στο Άρθρο 18 
αναφέρεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στις ήδη ρυθμισμένες υποθέσεις και απαιτείται εκ νέου 
προσφυγή στο δικαστήριο. Εφόσον μιλάμε για υποθέσεις που ο χρόνος είναι το σημαντικότερο στοιχείο (χρόνος 
που απομένει έως την ενηλικίωση, χρόνος επικοινωνίας γονέα-τέκνου), είναι αυτονόητο ότι η εκ νέου ρύθμιση 
πρέπει να γίνεται με διαδικασίες κατεπείγοντος (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα) και όχι με πολύχρονες διαδικασίες που 
θα καταδικάζουν τα παιδιά μας να ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα που πια δεν θα υπάρχει. Για να αποφευχθούν 
τέτοιες κωμικοτραγικές καταστάσεις, ζητάμε το αυτονόητο, την άμεση εφαρμογή των όποιων ευεργετημάτων του 
νόμου προς τα παιδιά μας και προς εμάς. Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ είναι ανάγκη της κοινωνίας. Όλο το προηγούμενο 
διάστημα, που η συνεπιμέλεια τέθηκε ως δημόσιο θέμα διαλόγου, διαπιστώθηκε α) ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανθρώπων την επιθυμεί και β) ότι σε επίπεδο επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης, η συνεπιμέλεια υπερτερεί 
κατά πολύ οποιασδήποτε εναντίον της άποψης. Κυρίες και κύριοι αρμόδιοι, παρακαλώ πάρτε υπόψη σας τις 
νομικές προτάσεις που προωθούν τη συνεπιμέλεια. Ό,τι κι αν αποφασίσετε, να είστε σίγουροι ότι θα μείνει σε 
όλους μας αξέχαστο. 
1 Απριλίου 2021, 16:16 | Γόνη Ντάγιου. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση 
τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι βαθιά 
προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18: • «Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων». 
1 Απριλίου 2021, 16:18 | ΚΙΚΗ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού) ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Νικόλαος Ντάγιος. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση 
τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι βαθιά 
προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18: • «Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων». 
1 Απριλίου 2021, 16:28 | Δημήτρης. Το έμβλημα της δικαιοσύνης είναι η ζυγαριά… Ας την ρυθμιστεί επιτέλους 
στα ίσια γιατι τόσα χρόνια ο μπακαλόγατος μας έκλεβε… Μας έκλεψε απο τα παιδιά μας. ισος χρόνος και με τους 
δύο γονείς! Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 16:47 | Ισιδωρος Κλουβας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ  
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Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 



4585 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:40 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
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του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Παυλος Ανδρειου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Ευάγγελος Καρανάσος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:15 | Ανδρέας Μπάτραλης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:54 | Ελένη Μήτρου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο  
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:16 | Πηνελόπη Μαλφα. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 1 Απριλίου 2021, 15:52 | ΑΡΓΥΡΗΣ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ,Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:11 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις 
οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, 
μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο θα αποτελούνται 
από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες. 
1 Απριλίου 2021, 15:53 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων.  ‘Άρθρο 18ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΓΟΝ.ΙΣ.Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το 
συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος 
ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή 
ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των 
γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική 
ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου». 
 1 Απριλίου 2021, 15:09 | Αλεξιος Λαγουδάκης. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
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Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
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την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:16 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ..ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:34 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πύργου. ‘Άρθρο 18.ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΓΟΝ.ΙΣ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το 
συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος 
ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή 
ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των 
γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική 
ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 14:14 | Στρατος Τασσος. Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μαςΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μαςΚαταργήστε τις επαγγελματίες μανες. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 13:22 | Θανασης Καλαρετος. Σύνδεσμος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας 
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– επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας.. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:16 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
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σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι κακοποίηση των παιδιών). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού) ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 
ΕΛΛΗΝΕΣ 
1 Απριλίου 2021, 12:21 | Κωνσταντινα Αποστολου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
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γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου .Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:42 | Μαριανα Στιλιανου. Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:18 | Χρήστος. Συμφωνώ και προσυπογράφω την πρόταση ότι το άρθρο θα μπορούσε να 
διατυπωθεί ως εξής: «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές 
αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν 
ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που 
έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.» 
1 Απριλίου 2021, 12:07 | Στελλα Κουνανη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:00 | Δωρα Χατζη. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:15 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
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να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:37 | Πετρος Κουλος. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:11 | Ειρηνη Ζαμινου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:  Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:27 | Χρονης Λευκας. Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 
1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 

ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση 
από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικου ́
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 
2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και 
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ιδίως αν ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το 
δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξυ ́των 
γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται 
για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, ή να 

εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς 
γάμο των γονεών τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωριζ́εται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, 

αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 
«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά 
ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός 
από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως να συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μερ́ιμνας.➢ ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 
1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μερ́ιμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 10:50 | Γκόλφης Νίκος. Το νομοσχέδιο στο σύνολο του,δεν καταργεί την ανισότητα μεταξύ των 
γονέων στο μεγάλωμα των παιδιών.Πρωτεύων και δευτερεύων γονέας συνεχίζουν να υπάρχουν. «Ντροπαλά» 
προσπαθεί να φτιάξει καινούρια δεδομένα . Οι μεγάλες αλλαγές που ευαγγελίστηκε η κυβέρνηση δεν φαίνεται να 
προχωρούν. Το δικαστικό σύστημα αν δεν είναι ξεκάθαρη η νομοθέτηση θα υποσκάψει σε βάθος χρόνου τις 
όποιες άτολμες αλλαγές υπάρχουν στο παρόν νομοσχέδιο. Ιδιαίτερη επισήμανση: στο καινούριο νόμο πρέπει να 
μπουν όλοι οι γονείς . Όσοι έχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις είναι με βάση το προηγούμενο 
,αναχρονιστικό πλαίσιο και δεν πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται μακριά από την φροντίδα και το ανατροφή 
των παιδιών τους. 
1 Απριλίου 2021, 10:50 | Ανδρέας Χασούνης.ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 
και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά 
εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:59 | Γεωργος Υψιλαντης. Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την 
δικαιοσύνη να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
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χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:50 | Γεωργία Κ. Το νομοσχέδιο υποσκελίζει το έργο των δικαστών αφού ενοποιεί όλες τις 
περιπτώσεις και αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών ανάμεσα σε αυτούς που είναι 
συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες τις υποχρεώσεις τους και σε 
αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι και αν θέλουν. Εξασφαλίζουν 
πλέον προκαταβολικά ότι δικαίωμα έχει ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, 
κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το συμφέρον ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και οι υποχρεώσεις των γονιών απέναντί του. Να παρακαλάμε τους εξαφανισμένους και τους 
αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή σχολείου, θέμα υγείας? 
Οι αντιδράσεις των γνωστών ισχυρών lobby για τις έως τώρα αποφάσεις κινούν τα νήματα για ανασχηματισμό 
όλου του οικογενειακού δικαίου. Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
1 Απριλίου 2021, 09:53 | Μανος Βερος. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:29 | Βαγγελης Μορφης. ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 08:35 | Κατερινα Μαντα. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ!, 
1 Απριλίου 2021, 08:35 | Δημητρης Καμακης. 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθυν́ες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς, διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 



4609 
 

κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 08:56 | Σπύρος. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 06:52 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
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ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου γονέα.)ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΩΡΑ!Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση δικαστών , 
δικηγόρων, διαμεσολαβητών στο οικογενειακό δίκαιο Απαραίτητη η δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων. 
1 Απριλίου 2021, 00:50 | Βασίλης Ηλιακόπουλος. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Κανένας αθώος δεν 
φοβάται την ισοτιμία. 
31 Μαρτίου 2021, 23:42 | MX..Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 
πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι… 
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Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε 
τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? 
Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες 
περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 
2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις 
δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν 
σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! 
Τα παιδιά ακόμη και με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες 
φορές τα αναστατώνει, τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις 
ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το 
Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά 
τους τους λείπει…. Τι θα γίνει όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του 
πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? 
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! Πόσα δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν 
λόγο για τα πάντα? Χωρίσαμε γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν 
πήγαινε άλλο… και τώρα μας ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην 
αγκαλιά? Φύγαμε για να γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 23:50 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.Αν και οι σχετικές 
δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, 
σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν 
να μεταρρυθμιστούν.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής«Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής 
μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν 
ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της 
γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση 
ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
31 Μαρτίου 2021, 23:35 | Όχι στην αναδρομική ισχύ. Στις περίπτωσεις – και στην ελληνική κοινωνία είναι 
συχνότατες – που ο ένας γονέας πάντα αδιαφόρησε για κάποια παροχή φροντίδας ή επιμέλειας στο παιδί του 
αλλά ή/και που αρνείτο το δικαίωμά του για επικοινωνία, με χίλιες δυο προφάσεις «κάνοντας τη ζωή του», με 
αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια συνθήκη που για το παιδί μεταφράζεται σχεδόν σε όλη του τη ζωή, πώς 
προάγεται το συμφέρον του παιδιού από την ισχύ του νέου νόμου αναδρομικά;; Στους ίδιους γονείς αυτούς που 
μόνο μετά από ψυχοφθόρο δικαστικό αγώνα υποχρεώθηκαν να διατρέφουν από κοινού με τον άλλον γονέα και 
με βάσει τις δυνάμεις τους το τέκνο τους, πώς είναι δυνατόν να δίνεται το δικαίωμα αναδρομικά να αιτούνται 
συνεπιμέλεια ή/και υποχρεωτικό χρόνο επικοινωνίας; Πώς μπορεί ξαφνικά κανείς να πιστέψει ότι δεν το αιτούνται 
τυπικά για να αποφύγουν την υποχρέωση διατροφής; Πώς μπορεί κανείς να εμπιστευθεί την ξαφνική δήλωσή 
τους ότι μπορούν και θέλουν να φροντίσουν και να εκπαιδεύσουν ένα ανήλικο τέκνο; Η μεταβατική διάταξη που 
θεσπίζει αναδρομική ισχύ είναι λάθος και στην αντίθετη κατεύθυνση του συμφέροντος του παιδιού, το οποίο 
εξάλλου θα έχει ήδη επιδιωχθεί είτε συναινετικά είτε δικαστικά και κατά περίπτωση σε παρελθοντικό χρόνο. 
31 Μαρτίου 2021, 23:17 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
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Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:33 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε. Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:14 | Γεωργία Χ. Είναι προσβολή και ασέβεια προς τις χιλιάδες γυναίκες που εχ́ουν υποστεί 
ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία και έχουν χάσει ακόμα και τη ζωή τους – όπως 
καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία: παγκοσμίως, ΕΕ, και στην Ελλάδα: #Σε εθνικό επίπεδο και όπως 
προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από το 2014 μέχρι και το 2017 
έχουν σημειωθεί περισσότερα από 13.700 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τις γυναίκες να αποτελούν 
περίπου το 70% των θυμάτων», τονίζει χαρακτηριστικά στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η 
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εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Ιωάννα Ροτζιώκου. #Έχει βρεθεί ότι το 95% των αντρών και 5% των 
γυναικών ασκεί βία στον/ην σύντροφό τους. Στις Η.Π.Α., το 37% των γυναικών κακοποιούνται κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης, και στατιστικά στοιχεία έδηξαν ότι κάθε 12 δευτερόλεπτα μια γυναίκα κακοποιείται από τον 
σύντροφό της. Όλα αυτά τα νούμερα είναι μόνο όσα έχουν καταγραφεί από την αστυνομία. Φανταστείτε λοιπόν 
πόσες ακόμη γυναίκες υπάρχουν που ποτέ τους δεν έχουν μιλήσει γι αυτό!!!Όχι γυναίκες και παιδιά στα χέρια 
κακοποιητών!!!! Ωστόσο τετραπλασιάστηκαν Καταγγελίες στην καραντίνα!!! ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΠΕΡΝΑΤΕ 
ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ.Έχει να κάνει με παιδιά και το μόνο που σας νοιάζει είναι να ευχατιστήσετε τα 
lobby!Που είναι το παιδοκεντρικό;Μας στέλνετε γυναίκες και παιδιά αμετάκλητα σε κακοποιητές! 
31 Μαρτίου 2021, 22:55 | Τακης Φακιρας. Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:41 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:18 | Ελευθερία Γιαντζόγλου. Να μας πείτε πως είναι δυνατόν εν καιρώ πανδημίας (με 7,500 
νεκρούς), με κλειστά δικαστήρια, που ήδη έχουν αναβληθεί οικογενειακές υποθέσεις μέχρι 2 έτη, αν Θα 
επιστρέψετε τα έξοδα τόσων πολλών ετών, που ήδη δόθηκαν μέχρι να τελεσιδικήσουν αυτές οι Αποφάσεις; 
δηλώνετε μάλιστα, ότι θα ισχύσει ο Νέος Νόμος από 30/6/21, με Δικαίωμα Προσφυγής. Μετά απ’ αυτόν τον 
Αντιδημοκρατικό Νόμο θα μας βάλετε πάλι σε εξ́οδα μιας και μας περισσεύουν και σε νεές δικαστικές μάχες, 
ακόμα και όταν υπάρχουν Τελεσίδικες Αποφάσεις; ΑΠΟΣΥΡΣΗ!!!!!! Ντροπή.  
31 Μαρτίου 2021, 22:10 | Αθανασιος Μ. Συνεπιμέλεια – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικιάς με 
κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση 
, διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσειςΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ,ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΔΙΕΥΚΟΛΙΝΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:14 | Μαρια Γιαγια– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
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εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:45 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
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απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:33 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 22:03 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.  «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:20 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε. «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
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αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.  
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:47 | Ιωάννης Τ. Κεφάλαιο Ε Μεταβατικές διατάξεις άρθρο 18. Τα κεφάλαια Β’ και Γ’ θα 
πρέπει να έχουν δυνατότητα αναδρομικής ισχύος καθόσον η συντριπτική πλειοψηφία των προβληματικών 
περιπτώσεων αφορά σε περιπτώσεις που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση με την προϋπάρχουσα νομολογία και 
αποκλίνουσα δικαστική πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν μαζικές προσφυγές στα δικαστήρια που 
θα προκαλέσουν κορεσμό σε αυτά, αναίτιες καθυστερήσεις και όχι μόνο δεν θα λύσουν το πρόβλημα τόσο της 
αποξένωσης των γονέων με τα παιδιά όσο και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών αλλά θα πυροδοτήσει 
ένα νέο και αέναο γύρο αντιδικιών. 
31 Μαρτίου 2021, 21:27 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 19:15 | Αναστάσιος. Σε περιπτώσεις που τρέχει ακόμα η έννομη σχέση και παράλληλα έχουμε 
νομοθετική μεταβολή τα χρονικά όρια του δεδικασμένου παύουν να ισχύουν άρα και οι αμετάκλητες αποφάσεις 
θα μπορούν να αναπροσαρμοστούν με το νέο οικογενειακό δίκαιο. Θεωρώ ότι χρήζει βελτίωσης το συγκεκριμένο 
άρθρο ούτως ώστε να καταστεί σαφές και να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι και οι αμετάκλητες αποφάσεις δύναται 
να αναπροσαρμοστούν με τα νέα ισχύοντα. Αφορούν υποθέσεις που εξετάστηκαν με την υπάρχουσα νομολογία 
περί αποκλειστικής επιμέλειας υπέρ της μητέρας. Είναι άδικο για πολλούς γονείς και τα παιδιά τους να 
εξακολουθούν να πιστώνονται αποφάσεις με πενιχρή επικοινωνία και με ελάχιστα δικαιώματα. Προτεινόμενη 
συμπλήρωση άρθρου: ‘Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων 
ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου’. 
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31 Μαρτίου 2021, 19:00 | Κατερίνα Β Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης 
εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 
εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της 
αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
31 Μαρτίου 2021, 19:44 | Γιάννης Β. Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης 
εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 
εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της 
αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
31 Μαρτίου 2021, 19:57 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. Στα περισσότερα σχόλια του εν λόγω άρθρου 18 οι μητέρες κατά 
πλειοψηφία ζητούν να μην έχει αναδρομική ισχύ για να μη χάσουν το βόλεμά τους !!!! Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα 
άλλο παρά η προσωπική τους κατάσταση!!!! Και φυσικά κανένα ενδιαφέρον για το συμφέρον του παιδιού!!!! 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!!ΓΙ ΑΥΤΟ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Ήταν 
προεκλογική δέσμευση !Είναι απαίτηση! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!!! 
31 Μαρτίου 2021, 17:03 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις 
που έχουν ήδη δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν 
οιοσδήποτε των διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα 
νόμο. 2. Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον 
παρόντα νόμο, αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο. 3. Το άρθρο 1515 ΑΚ 
εφαρμόζεται και για τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αν ο πατέρας 
του τέκνου το ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. 
31 Μαρτίου 2021, 16:54 | Πουλιου Μ.Ο νόμος αυτός αποκαθιστά την άνιση μεταχείριση που υφίστανται οι μη 
έχοντες την επιμέλεια γονείς, οι οποίοι αφενός στερούνται τα παιδιά τους, αφετέρου ο περιορισμένος χρόνος που 
έχουν μαζι τους μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή αποξένωση από αυτά, ιδίως όταν υπάρχει ανταγωνιστικη σχέση 
μεταξύ γονέων.Παρόλα αυτά, η αναδρομική ισχυς του νόμου ίσως να αποβεί προβληματική.  Όταν έχει 
διαμορφωθεί μια καθημερινότητα για τα παιδιά, η διεκδίκηση της συνεπιμελειας ενδεχομένως να την επηρεάσει 
με μη επωφελή για τα ιδια τροπο.  Ωστόσο, θετική προοπτική στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί το κίνητρο 
που δίνει το εν λόγω αρθρο στις δύο πλευρες να επανεξετάσουν το θέμα της συνεπιμελειας εξωδικαστικα, 
λαμβάνοντας υπόψιν, όπου αυτό είναι εφικτό, και τις επιθυμίες του ίδιου του παιδιου. Ο έχων την επιμέλεια 
γονέας, γνωρίζοντας πως η προσφυγή στο δικαστήριο του ετέρου γονέα για τη διεκδίκηση της συνεπιμελειας θα 
δικαιώσει εκτός ακραίων περιπτωσεων τον τελευταίο, καθίσταται πλέον πιο διαλλακτικος και υποχωρητικος προς 
τις διεκδικήσεις της αλλης πλευράς. 
31 Μαρτίου 2021, 15:31 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. Στα περισσότερα σχόλια του εν λόγω άρθρου 18 οι μητέρες κατά 
πλειοψηφία ζητούν να μην έχει αναδρομική ισχύ για να μη χάσουν το βόλεμά τους !!!! Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα 
άλλο παρά η προσωπική τους κατάσταση!!!! Και φυσικά κανένα ενδιαφέρον για το συμφέρον του παιδιού!!!! 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!!ΓΙ ΑΥΤΟ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Επιτέλους 
όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι 
ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!» Ήταν προεκλογική δέσμευση !Είναι απαίτηση! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!!! 
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Είναι απαίτηση!31 Μαρτίου 2021, 14:41 | E. Γ. Δικηγόρος. Οι διατάξεις θα πρέπει να καταλαμβάνουν μόνο τις 
περιπτώσεις που ανακύπτουν μετά την ψήφισή του νόμου. Η αναδρομική ισχύς θα προκαλέσει πολύ σοβαρά 
προβλήματα με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο σε επίπεδο οικογενειακής ειρήνης όσο και ως προς το άνοιγμα 
απεριόριστων νέων δικαστικών διαμαχών.1ον Ειδικότερα στο πλαίσιο των συναινετικών διαζυγίων υπήρχε πάντα 
η δυνατότητα ρύθμισης της από κοινού επιμέλειας και επικοινωνίας, καθόσον προήλθε ως αποτέλεσμα κοινής 
συμφωνίας των μερών. Για ποιο λόγο θα πρέπει οι σχέσεις που ρυθμίστηκαν απο κοινού από τους γονείς στο 
παρελθοντικό χρόνο θα πρέπει να επαναρυθμιστούν, ενώ όταν υπογράφηκαν αυτές διατυπώθηκαν οι βουλήσεις 
των μερών; Σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά του νομικού κανόνα θα πρέπει να είναι ίδια και για τις υποθέσεις 
των συναινετικών διαζυγίων, μέρος των οποίων αποτελούν οι έγγραφες συμφωνίες των μερών για ρύθμιση της 
γονικής μέριμνας και της επικοινωνίας. Ακόμα περισσότερο όταν στο δικαιϊκό κόσμο θα πρέπει η ρύθμιση 
ζητημάτων ( και δη οικογενειακών) με συμφωνία των μερών να προωθείται και να ενισχύεται ως βέλτιστη λύση 
ακόμα περισσότερο, ενώ παράλληλα ο νομοθέτης να παρέχει ασφάλεια δικαίου στα μέρη για την τήρησή τους. 
Εξάλλου οι ίδιες οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν χρόνους που τα μέρη επιθυμούν να επαναπροσδιορίζουν 
ορισμένες σχέσεις (π.χ. διατροφή συνήθως). Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δοθεί χώρος και χρόνος στα μέρη που 
κατέληξαν από κοινού σε μια συμφωνία με τη βούλησή τους να επανασυνδιαλλέγονται περί τούτου. Μόνο λόγοι 
εκδίκησης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο. 2ον Το πεδίο του οικογενειακού δικαίου και δη το 
συγκεκριμένο πεδίο που αφορά στο διαζύγιο και στη γονική μέριμνα του παιδιού απαιτεί όσο τίποτα άλλο 
οικογενειακή ειρήνη. Η αναδρομική ισχύς θα επαναφέρει στο προσκήνιο τις χειρότερες μνήμες που το ίδιο παιδί 
έχει περάσει και θα μπει πάλι στο κέντρο σαν σάκος του μποξ. Η ανάγκη ψυχικής ηρεμίας για το παιδί είναι μείζον 
ζήτημα και κανείς δεν πρέπει να το διαταράξει. Σχέσεις που έχουν συμφωνηθεί με αποτέλεσμα να έχουν παγιωθεί 
και προφανώς τηρούνται από τα μέρη, παρέχουν ηρεμία και ασφάλεια στο παιδί και στους γονείς του. Οτιδήποτε 
άλλο θα κλονίσει αυτή την ηρεμία που με τόσο κόπο κατέληξαν οι γονείς του. 3ον. Να δοθεί προσοχή στην ίδια 
νομική μεταχείριση στις συμφωνίες που αποτελούν μέρος των συναινετικών διαζυγίων που επικυρώθηκαν με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με το 1441 ΑΚ. (και δηλώθηκαν στο αρμόδιο ληξιαρχείο) με τις ήδη 
εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να τηρηθούν με ευλάβεια. Σαφώς ωστόσο 
μπορούν να προβλεφθούν σοβαρές συνέπειες όταν δεν τηρούνται τα συμφωνημένα ή όσα ορίστηκαν στο διαζύγιο 
(π.χ.διατροφή, επικοινωνία), αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί περιθώριο νέας επαναρύθμισης των 
σχετικών συμφωνιών και αποφάσεων. Θα ήταν πραγματικά εγκληματικό. 
31 Μαρτίου 2021, 14:32 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται και στις 
εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το 
τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας 
δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
31 Μαρτίου 2021, 14:31 | Βασιλης Αδαμοπουλος 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις που 
έχουν ήδη δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε 
των διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. 
Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο. 3. Το άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για 
τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει 
να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 13:39 | D Gkan. Επίσης, καλό θα είναι να υπάρχει πρόβλεψη, να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 
από τους δικαστές οι λόγοι που ο γονέας που έχει ήδη την επιμέλεια, αρνείται τη συμφωνία με τον άλλο γονέα πχ 
για το 1/3 του χρόνου επικοινωνίας, απλά τρενάροντας την εφαρμογή του νόμου για ίδια συμφέροντα και όχι 
συμφέροντα του τέκνου και σε ανάλογες περιπτώσεις να υπάρχουν αντίστοιχες κυρώσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 13:55 | D Gkan. Δεν θα πρέπει απλά να υπάρχει πρόβλεψη 2 ετών ύστερα από αίτηση ενός εκ 
των γονέων για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντα νόμου, αλλά και χρονική πρόβλεψη του μέγιστου 
χρόνου που θα εκδικαστούν οι σχετικές αιτήσεις, καθώς εάν κάποια παιδιά είναι ήδη πχ στην εφηβεία, τα 
αντίστοιχα παιδιά στερούνται των οφελών που θα λάβουν άλλα παιδιά μικρότερης ηλικίας στη χώρα, από το νέο 
οικογενειακό δίκαιο. 
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31 Μαρτίου 2021, 13:52 | Γιωργος Αγγελιδης. 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις που 
έχουν ήδη δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε 
των διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. 
Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο. 3. Το άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για 
τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει 
να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
31 Μαρτίου 2021, 10:41 | α τροκουδη. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση 
τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι βαθιά 
προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18: • «Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων. 
31 Μαρτίου 2021, 09:33 | Νικόλαος Γιαννόπουλος. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά 
πάσα πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή 
εξαίρεση τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι 
βαθιά προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18:  «Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχε. 
31 Μαρτίου 2021, 09:34 | Κ.Σάραγκας. Η προτεινόμενη αλλαγή του νόμου θα επιφέρει ουσιώδη μεταβολή που 
κατά πάσα πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή 
εξαίρεση τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι 
βαθιά προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Πρέπει να υπάρχει ιση μεταχείριση και να αποφευχθεί η δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των 
παιδιών. Ακολούθως προτείνεται το παρακάτω για το Άρθρου 18:· «Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις 
εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε 
διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων». 
31 Μαρτίου 2021, 08:08 | Σίμος Ευαγγέλου. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση 
τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι βαθιά 
προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18: • «Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων». 
31 Μαρτίου 2021, 08:19 | Χρύσα Τεκεδοπούλου. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση 
τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι βαθιά 
προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
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Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18: • «Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων». 
31 Μαρτίου 2021, 02:11 | Γιώργος K. Άρθρο 18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο: Δικαστικές Αποφάσεις που 
ρύθμισαν την γονική μέριμνα, επικοινωνία οι οποίες έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, 
μπορούν να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των γονέων που ασκείται εντός δύο ετών από 
την έναρξη του παρόντος νόμου. 
31 Μαρτίου 2021, 00:52 | Αλεξανδρα. EINAI NTPOΠH NA ANAΦEPETAI KAI NA ΣYMΠEPIΛAMBANEI ΣTO 
NOMOΣXEΔIO TIΣ EKKPEMOΔIKIEΣ ΓONEΩN ΠOY BAΛONTAI KAI ΣYPONTAI EΠI XPONIA ΣE ΔIKAΣTHPIA OΛΩN TΩN 
BAΘMIΔΩN,MH YΠOΛOΓIZONTAΣ KAΘOΛOY THN OIKONOMIKH AΦAIMAΞH KAI ΨYXIKH ΦΘOPA ΠOY EXOYN 
YΠOΣTEI.ΠOΛY ΠEPIΣΣOTEPO AYTO TO APΘPO ΔEN ΣEBETAI THN ΨYXIKH HPEMIA TΩN TEKNΩN TOYΣ ΠOY EINAI 
ΣTHN ΔINH TOΣΩN XPONΩN TAΛAIΠΩPIAΣ ΣE ΔIKAΣTIKEΣ ΔIAMAXEΣ ,OI OΠOIEΣ TIΣ ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΦOPEΣ 
ΠPOKAΛOYNTAI ANAITIA XΩPIΣ BAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ AΠO TH ΠΛEΘPA TOY ΓONEA ΠOY ΔEN AΣKEI THN EΠIMEΛEIA 
MONO ΓIA NA EΞOYΘENΩΣEI ΨΥΧΙKA KAI OIKONOMIKA TON AΛΛO ΓONEA ΠOY AΣKEI THN EΠIMEΛEIA KAI NA THN 
AΠΩΛEΣEI.ME AYTO TO APΘPO KAΘΩΣ KAI ME APΘPO 15 YΠOKINEITE KAI BOHΘATE ΠPOΣ AYTO TO ΣKOΠO .ΠOY 
EINAI H IΣΟTIMIA ΣE AYTA TA APΘPA;ΠOY OΔΗΓOΥNTAI OI ΣXEΣEIΣ TΩN ANTIΔIKΩN ΓONEΩN;ΣE EΠIΠΛEON 
TETAMENO KΛIMA ,ENTAΣEIΣ ,EΠIΠΛEON OIKONOMIKH ΦΘOPA KAI ΨYXIKH KATAPEYΣH.ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. 
31 Μαρτίου 2021, 00:44 | Φωτιος Αγγελοπουλος. ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΡΑΦΗ ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ,ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ(ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΓΑΜΟΥ) ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΥΣ 2 ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ!!! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 00:30 | Πηνελόπη Διαμαντάκη.  Στα παιδιά εκτός γάμου, ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ 
ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα. Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Δηλαδή, με βάση το παραπάνω άρθρο ο πατέρας δεν έχει δικαίωμα 
να διεκδικήσει το δίκιο του, ούτε καν να ασκήσει έφεση; Σε ποια δημοκρατική κοινωνία υπάρχει αυτό; Θεωρείτε 
δηλαδή τον πατέρα και το τέκνο του εκτός γάμου υποδεέστερους στην κοινωνία; Αφαιρέστε όλες τις δόλιες και 
αντιδημοκρατικές διατάξεις που συντηρούν διακρίσεις μεταξύ των γονέων και μεταξύ των παιδιών εκτός και εντός 
γάμου. Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας. Όλα αυτά τα παιδιά είναι ίσα μεταξύ τους και δικαιούνται να μεγαλώνουν και με τους δύο 
γονείς εξίσου. 
31 Μαρτίου 2021, 00:14 | Νίκος Επειδή πιστεύω στις καλές προθέσεις του νομοσχεδίου, αδυνατώ να κατανοήσω 
τη συγκεκριμένη διάταξη ¨περί αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων¨, όταν είναι γνωστό τις πάσι ότι οι 
παλαιότερες αποφάσεις έχουν ληφθεί μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό ̈ νομικό κλίμα¨, που διαμόρφωνε η πάγια 
νομολογία των δικαστηρίων, η οποία νομολογία θεωρούσε περίπου ως ¨αιρετικό¨ τον πατέρα που, απλώς, 
διεκδικούσε την επιμέλεια του παιδιού του (προσωπικά, έχω αντιμετωπίσει συστάσεις των δικαστών του στυλ: 
γιατί διεκδικείτε την επιμέλεια; αφήστε το να πάμε παρακάτω…) Αν διατηρηθεί η συγκεκριμένη διάταξη ως έχει, 
θα δημιουργηθούν γονείς ¨2 ταχυτήτων, παλαιού και νέου νόμου¨ σε ένα κράτος δικαίου και το χειρότερο, γονείς 
-κυρίως μητέρες- θα συνεχίζουν απτόητοι και ατιμώρητοι προσπάθειες γονεϊκής αποξένωσης, σε βάρος των ίδιων 
τους των παιδιών. Και ξέρετε, αυτή είναι μια ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΕΩΣ 
ΣΗΜΕΡΑ,ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ! 
30 Μαρτίου 2021, 23:17 | Παναγιωτης Αβραμης. Στα περισσότερα σχόλια του εν λόγω άρθρου 18 οι μητέρες κατά 
πλειοψηφία ζητούν να μην έχει αναδρομική ισχύ για να μη χάσουν το βόλεμά τους !!!! Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα 
άλλο παρά η προσωπική τους κατάσταση!!!! Και φυσικά κανένα ενδιαφέρον για το συμφέρον του 
παιδιού!!!!ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!!ΓΙ 
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ΑΥΤΟ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία 
του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ,  Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Επιτέλους όπως 
είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά 
και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!» Ήταν προεκλογική δέσμευση !Είναι απαίτηση! 
30 Μαρτίου 2021, 23:30 | Ειρήνη Διαμαντάκη. Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά 
εκτός γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση 
παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
30 Μαρτίου 2021, 22:47 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ. θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και σε όσους έχουν 
απόφαση τακτικού ή και εφετείου να αιτηθούν για διαμεσολάβηση. Οσοι έχουμε χωρίσει χρόνια δεν έχουμε καμιά 
διάθεση ούτε και χρήματα να μπούμε πάλι σε δικαστική διαμάχη αφου μπορούμε να διεκδικήσουμε την 
συνεπιμέλεια ή εστω το 1/3 του χρόνου στην διαμεσολάβηση . Χρήματα τα οποία θα πήγαιναν στα παιδιά! θα 
πρέπει να ειναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην διαμεσολάβηση. και αν δεν ευδοκιμήσει να δρα αρνητικά για τον 
γονέα που δεν θέλει να συνεργαστεί για το καλό του παιδιού του βάζοντας διάφορα εμπόδια. Τα γνωστά εμπόδια 
, οτι εδω ειναι οι φίλου του , οι παρέεες του κτλ Επιτέλους οι ειδικοί παιδοψυχολόγοι σε όλον τον κόσμο έχουν 
ανακοινώσει οτι το παιδί πρέπει να έχει και τους 2 γονείς κοντά του , εξίσου !! Ας βάλουμε ένα τέρμα στην ομηρία 
των παιδιών ! 
30 Μαρτίου 2021, 22:08 | Κωστας. H EΠIBAΛOMENH ΣYNEΠIMEΛEIA ΔEN MΠOPEI NA EΦAPMOΣTEI OPIZONTIA 
ΣE OΛOYΣ ,EIΔIKA ΣE ΓONEIΣ ΠOY BPIΣKONTAI ΣE MAKPOXPONIA ΣΦOΔPH ANTIΔIKIA EΞAITIAΣ TOY ΠATEPA ΠOY 
ΔIEKΔIKEI ME ENTONH ANAITIA ΠOΛEMIKH KATA THΣ MANAΣ ,MONO ΓIA NA IKANOΠOIHΣEI TON EΓΩKENTPIKO 
TOY XAPAKTHPA ΠOY BΛEΠEI TA ΠAIΔIA ΩΣ EΠEKTAΣH TOY EΓΩ TOY,XΩPIΣ NA EXEI KAN TA AΠAPAITHTA 
ΠPOΣONTA NA TA MEΓAΛΩΣEI MONOΣ TOY(ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΗΤΕΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΟΣΗ 
ΕΥΚΟΛΊΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ ΤΌΣΕΣ ΜΑΝΑΔΕΣ ΕΝΩ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΔΕΝ ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΤΟΥΣ 
Ή ΝΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥΣ ).ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΙΑΣ 
ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΓΕΝΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΌΤΕΡΗ 
ΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΙ;ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΠPEΠEI O ΔIKAΣTHΣ NA KPINEI 
EΞATOMIKEYMENA THN KAΘE OIKOΓENEIAKH YΠOΘEΣH OXI BEBAIA ME TIΣ ΠAPOYΣEΣ ΔIAΤΑΞEIΣ AΛΛA ME TO 
IΣXYON NOMOΣXEΔIO ΠOY EINAI ΠAIΔOKENTPIKO KAI ΛEITOYPΓEI AΛΗΘΙNΑ ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY TEKNOY KAI 
OXI ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY EΓΩKENTPIKOY ΠATEPA.ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΟΥΝ .ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΚΕΦ. Β Κ Γ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ 
ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΊ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΙ. 
30 Μαρτίου 2021, 22:35 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ. Άρθρο 18. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή 
που κατά πάσα πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η 
ρητή εξαίρεση τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί.Επιπροσθέτως, 
είναι βαθιά προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των 
ευεργετικών διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα 
από άλλους. Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών.Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 
18:· «Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
30 Μαρτίου 2021, 21:46 | Γιώργος Δικαίος. 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις που έχουν 
ήδη δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε των 
διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. 
Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο. 3. Το άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για 
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τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει 
να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 21:07 | ΧΑΡΗΣ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν 
οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται 
ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής: «Ο παρών 
νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή 
ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των 
γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική 
ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου». 
30 Μαρτίου 2021, 18:04 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ.Οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου εννοείται ότι πρέπει να 
συμπεριλάβουν όλα τα παιδιά και όλες τις προηγούμενες υποθέσεις, αμετάκλητες ή μη. Δεν είναι δίκαιο να έχουμε 
παιδιά και γονείς δυο ταχυτήτων. Όσοι γονείς το επιθυμούν, να μπορούν να κάνουν χρήση των νέων διατάξεων, 
ανεξάρτητα με τον χρόνο που επήλθε η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης. Μιλάμε για τα αυτονόητα. 
30 Μαρτίου 2021, 15:16 | Β.Π.. Το μόνο δίκαιο και σωστό είναι να μπορεί να εφαρμοστεί ο νέος νόμος σε όλες τις 
υποθέσεις και αναδρομικά. θα υπάρχουν παιδιά και γονείς δύο ταχυτήτων. Εάν κάποιος γονέας δεν θέλει δεν θα 
το κάνει. τόσο απλό. πρέπει όλοι να διεκδικήσουν αυτό που δικαιούνται βάσει του νέου νόμου και δεν μπορούσαν 
πριν. 
30 Μαρτίου 2021, 15:14 | Βέρα Δα.. Τα παιδιά μας, μας χρειάζονται ισόχρονα και θα πρέπει να έχουμε κοινές 
γονικές ευθύνες, κοινές γονικές υποχρεώσεις. Είναι βασικό: α. Να κριθεί εκ νέου η υπόθεση εάν κάποιος από τους 
διαδίκους ζητήσει να μεταρρυθμιστούν οι προηγούμενες είτε από κοινού συμφωνίες είτε αποφάσεις του 
Δικαστηρίου. β. Οι Συμβολαιογραφικές πράξεις ή πράξεις ενώπιον δικαστηρίου, να μεταρρυθμίζονται και να 
εφαρμόζονται κοινές γονικές ευθύνες, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε γονέας. γ. 
Εάν ο πατέρας το ζητήσει και μπορεί, να εφαρμοστεί το άρθρο 1515ΑΚ για τα τέκνα εκτός γάμου που ωστόσο 
αναγνώρισε πριν την έναρξη του παρόντος νόμου, σε περίπτωση διαφωνίας να κριθεί εκ νέου Δικαστικός.  Τα 
παιδιά πρέπει να έχουν και τους δυο γονείς στην ζωή. Τα παιδιά θέλουν τον κάθε γονιό να τα αγαπά ξεχωριστά 
είτε μέσα σε γάμο, είτε μετά από διαζύγιο είτε είναι παιδιά εκτός γάμου μετά από έναν χωρισμό. Κύριε Υπουργέ 
δεσμευτήκατε! Είμαι μητέρα και ξέρω να αγαπάω σωστά το παιδί μου. Είναι θεμιτό, να το αγαπάει σωστά και ο 
μπαμπάς του ! Δεν επιτρέπεται να μεγαλώσει το παιδί χωρίς πατέρα ! Δεν είμαι αποκλειστικά υπεύθυνη εγώ ! 
Κοινές γονικές ευθύνες-κοινές γονικές υποχρεώσεις ! 
30 Μαρτίου 2021, 15:52 | Κοτσελιδης Φώτιος. Βεβαίως και το νομοσχέδιο πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ. 
Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αποξενώσεις, οι αποξενωτές τρέμουν στην ιδέα ότι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα παιδιά σαν όπλα. 
30 Μαρτίου 2021, 12:39 | Πέτρος Τζάνος. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. Το άρθρο 18 προτείνεται 
να τεθεί ως εξής: «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές 
αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν 
ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που 
έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
30 Μαρτίου 2021, 10:02 | Κ. Β.. Υποθέτω ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου μπορούν να εφαρμοστούν σε νέες 
αιτήσεις, ενώ έχει ήδη εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση απόδοσης αποκλειστικής επιμέλειας. Ωστόσο αυτό δεν είναι 
ξεκάθαρο από την υπάρχουσα διατύπωση. Προτείνω αυτό να αποτυπωθεί ρητά, καθώς θεωρώ αυτονόητο οι νέες 
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διατάξεις να δύνανται να αλλάξουν μια δυσμενή υφιστάμενη κατάσταση αποξένωσης του ενός γονέα, η οποία 
έχει διαμορφωθεί εξαιτίας παλαιότερων αποφάσεων που έχουν ληφθεί βάσει του παλαιού νομικού πλαισίου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:00 | Χρυσούλα Βερυκίου. ισος χρόνος και εναλλασομενη κατοικία στα παιδια εκτός γάμου 
– ισοι γονείς. 
30 Μαρτίου 2021, 10:19 | Γεωργια Βελανα. να είναι τα παιδιά εκτός γάμου με ισόχρονη και κοινή γονική μέριμνα 
και εναλασομενη κατοικία.  
30 Μαρτίου 2021, 10:53 | Νικος Λαμπρου. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:23 | Ελενη Αποστολοπουλου. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
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δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:38 | Ειρήνη Διαμαντάκη.  Εξίσου και από κοινού γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα εντός γάμου. Καμία φυλετική διάκριση σε ό,τι αφορά στην ανατροφή των 
παιδιών. Εξ’ ορισμού ίσος χρόνος ανατροφής και από το μπαμπά και από τη μαμά με ίσα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Σε προβατικές περιπτώσεις ο γονέας χάνει αμέσως την επιμέλεια. 
30 Μαρτίου 2021, 08:37 | Ηλιαννα Ρηγα. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το 
άρθρο 18 να τεθεί ως εξής: «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες 
έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να 
μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία 
θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». Οι μπαμπάδες μας λέτε ότι είναι ικανοί να έχουν 
το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους 
δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετε το σάπιο σύστημα σας. 
29 Μαρτίου 2021, 21:37 | Ν. Ν. Υποθέτω ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου μπορούν να εφαρμοστούν σε νέες 
αιτήσεις, ενώ έχει ήδη εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση απόδοσης αποκλειστικής επιμέλειας. Ωστόσο αυτό δεν είναι 
ξεκάθαρο από την υπάρχουσα διατύπωση. Προτείνω αυτό να αποτυπωθεί ρητά, καθώς θεωρώ αυτονόητο οι νέες 
διατάξεις να δύνανται να αλλάξουν μια δυσμενή υφιστάμενη κατάσταση αποξένωσης του ενός γονέα, η οποία 
έχει διαμορφωθεί εξαιτίας παλαιότερων αποφάσεων που έχουν ληφθεί βάσει του παλαιού νομικού πλαισίου. 
29 Μαρτίου 2021, 20:16 | ΙΩΑΝΝΗΣ. Ανατροπή με διάταξη νόμου και των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, 
που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες; Ενδιαφέρον θέμα που θα μας απασχολήσει. Δηλαδή ο Άρειος Πάγος, με 
βάσει τη νέα νομοθεσία, θα αναιρέσει όλες τελεσίδικες αποφάσεις που εκκρεμούν ενώπιον του και ο νικητής 
μέχρι στιγμής διάδικος (αναιρεσιβλητος) θα καταδικαστεί ενδεχομένως και στα δικαστικά έξοδα και θα ξαναρχίσει 
για αυτόν ο δικαστικός αγώνας. Το παιδί που επί πολλά χρόνια είχε μια συγκεκριμένη σταθερή καθημερινότητα 
και ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής με βάσει και τις δικαστικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, θα κληθεί και αυτό 
να αλλάξει ριζικά τη ζωή του; Η δυνατότητα συνεπιμέλειας και ίσης επικοινωνίας υπάρχουν και στο ισχύον νομικό 
καθεστώς και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι έλληνες δικαστές ερμηνεύουν μέχρι σήμερα εσφαλμένα το Νόμο για 
το συμφέρον του παιδιού, εκδίδουν λανθασμένες αποφάσεις και «αδικούν» και γι’ αυτό θα πρέπει να 
ανατρέψουμε με νόμο τις δικαστικές αυτές αποφάσεις και να αποκαταστήσουμε το κύρος της δικαιοσύνης, 
θέτοντας αφετηρία της «επανάστασης» την 30-06-2021. Η δε διετία με ποια ακριβώς κριτήρια θεσπίστηκε;  
29 Μαρτίου 2021, 20:34 | Κέντρο στήριξης οικογενειακών σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ.  Αν και οι σχετικές δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα 
ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν. 
29 Μαρτίου 2021, 20:59 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΣ. 
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Άρθρο 18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο: Δικαστικές Αποφάσεις που ρύθμισαν την γονική μέριμνα, επικοινωνία οι 
οποίες έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, μπορούν να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν 
μετά από αίτηση των γονέων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη του παρόντος νόμου. 
29 Μαρτίου 2021, 20:17 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΤΑ. – Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18: Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ 
εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την 
επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός 
αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων. 
29 Μαρτίου 2021, 20:35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥΣ. Άρθρο 18. Να συμπεριληφθεί στο νόμο: Δικαστικές 
Αποφάσεις που ρύθμισαν την γονική μέριμνα, επικοινωνία οι οποίες έχουν επιδοθεί μέχρι την έναρξη του 
παρόντος νόμου, μπορούν να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των γονέων που ασκείται εντός 
δύο ετών από την έναρξη του παρόντος νόμου. 
29 Μαρτίου 2021, 19:21 | Πολυξένη Κουμαντζια. Άρθρο 18Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που 
κατά πάσα πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή 
εξαίρεση τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι 
βαθιά προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18:· «Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων». 
29 Μαρτίου 2021, 17:30 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. Στα περισσότερα σχόλια του εν λόγω άρθρου 18 οι μητέρες κατά 
πλειοψηφία ζητούν να μην έχει αναδρομική ισχύ για να μη χάσουν το βόλεμά τους !!!! Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα 
άλλο παρά η προσωπική τους κατάσταση!!!! Και φυσικά κανένα ενδιαφέρον για το συμφέρον του παιδιού!!!! 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!!!!ΓΙ ΑΥΤΟ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Επιτέλους όπως 
είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν να ναι ορφανά 
και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!» Ήταν προεκλογική δέσμευση ! Είναι απαίτηση! 
29 Μαρτίου 2021, 16:25 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος 
εφαρμόζονται σε υποθέσεις που έχουν ήδη δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το 
προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε των διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού 
μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το 
Δικαστήριο. 3. Το άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙΑ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ήταν 
προεκλογική δέσμευση ! Είναι απαίτηση! 
29 Μαρτίου 2021, 10:02 | Αλέξανδρος .Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της 
γονικής μέριμνας και την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων ή 
μετά από μεταξύ τους συμφωνία που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ώστε 
να προστατεύεται η δυνατότητα εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων του οικογενειακού δικαίου, σε όσους πολίτες – 
γονείς το επιθυμούν 
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29 Μαρτίου 2021, 09:47 | Κωνσταντίνα Καλούση.  Απαράδεκτο νομοσχέδιο για μητερες και παιδιά. Καλά τα λέει 
εδώ/Και αυτο το Αμετακλητη???? Για να εγκλωβίσετε γυναικες και παιδια ? 
29 Μαρτίου 2021, 08:14 | Γιώργος Παρασκευάς. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξυπηρετεί πελατειακά 
συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσιάρα από lobby με οικονομική ισχύ. Είναι ντροπή μέσα στη 
πανδημία και αν όψει του 4ου μνημονίου η κυβέρνηση να νομοθετεί τόσο προληπτικά με σκοπό την εξασφάλιση 
των χρηματοδοτών της για τις επόμενες εκλογές. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αποτελεί το μανιφέστο των 
ενεργών μπαμπάδων χωρίς ειρμό και καμία νομική βάση. Η ετυμηγορία από τη κοινωνία θα είναι αμείλικτη για 
τους άσχετους πολιτικούς που θα βασανίσουν παιδιά και γονείς μέσα από τη νομοθέτηση αυτού το κακότεχνου 
νομοσχεδίου. Πολύ φοβούμαι ότι η κοινωνική αναταραχή και η αυτοδικίες θα αυξηθούν κατακόρυφα μετά τη 
ψήφιση του ενώ τα παιδιά θα βιώσουν καταστάσεις που θα μείνουν ανεξίτηλες στη ψυχή τους. Μόνο ντροπή για 
την ελληνική κυβέρνηση. 
29 Μαρτίου 2021, 03:06 | Δευτερεύων Γονέας (Άρρην). Η απόλυτη απελπισία επέρχεται, έπειτα από ένα πλήρως 
απογοητευτικό, εμβαλωματικού χαρακτήρα νομικό κείμενο, μέσα από τις μεταβατικές διατάξεις. Ακόμη και οι 
στοιχειωδώς θετικές, άτολμες νέες ρυθμίσεις θα εγαρμόζονται μόνον από τούδε και στο εξής, χωρίς να 
επηρεάζονται οι υπάρχουσες δικαστικές αποφάσεις ή συμφωνίες. Όμως, είναι αυτές ακριβώς τις άδικες, 
μεροληπτικές αποφάσεις και τις συμφωνίες υπό το κράτος εκβιασμών που υποτίθεται ότι καλείται να θεραπεύσει 
το παρόν νομοσχέδιο. Αντ’ αυτού, επικυρώνει τις εν ισχύ απάνθρωπες, εξοντωτικές αποφάσεις και συμφωνίες της 
προηγούμενης περιόδου, επιβραβεύει το καθεστώς απαρτχάιντ δεκαετιών και παραπέμπει τους αδικημένους και 
βασανισμένους να δικαστούν ξανά από τους ίδιους δικαστές, μετά από χρόνια. Όταν προφανώς, τα παιδιά τους 
θα έχουν πλέον ενηλικιωθεί. Φαύλος κύκλος. Κέρδος μόνο για τους δικηγόρους, λόγω του νέου κύκλου δικών που 
θα ξεκινήσουν. Πάντως, σε καμία περίπτωση, το παρόν δεν συνιστά μεταρρύθμιση. 
28 Μαρτίου 2021, 21:45 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ .Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρησιμότητα στον να έχει το νομοσχέδιο 
αναδρομική ισχύ, διαταράσσοντας τη μέχρι τώρα καθημερινότητα του τέκνου. Το μόνο που θα προκαλέσει είναι 
σωρεία νέων αγωγών μεταρρύθμισης ήδη εκδοθεισών αποφάσεων αλλά και συναινετικών διαζυγίων, που θα 
σωρεύονται στα ήδη επιβαρυμένα πινάκια οικογενειακών διαφορών και θα ωθήσει τους γονείς σε εκ νέου 
συγκρούσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις με το πέρασμα των χρόνων είχαν εξομαλυνθεί. Ούτως ή άλλως 
προβλέπεται και από το ισχύον δίκαιο η δυνατότητα άσκησης τέτοιας αγωγής (μεταρρυθμιστικής) λόγω 
μεταβολής των πραγματικών περιστατικών, που κρίνονται κάθε φορά από το φυσικό Δικαστή. 
28 Μαρτίου 2021, 20:37 | ΟΣΤΓ. Κατανοείτε τι επιπτώσεις θα έχει για την καθημερινότητα και τη ζωή ενός παιδιού 
η δυνατότητα ανάκλησης / μεταρρύθμισης των αποφάσεων ανάθεσης γονικής μέριμνας, εφόσον δεν έχουν 
καταστεί αμετάκλητες? Εφόσον με το ισχύον δίκαιο τα Δικαστήρια σε πρώτο και δεύτερο βαθμό έκριναν ποιο είναι 
το καλύτερο για το συμφέρον του παιδιού, το νέο Δικαστήριο τώρα τι θα κρίνει??? προφανώς θα επιβάλει απλά 
το νέο νόμο και θα κατανέμει από κοινού τη γονική μέριμνα (στην ουσία την επιμέλεια). Πως θα διαχειριστούν τα 
δικαστήρια τον όγκο των υποθέσεων που θα σωρεύονται? Πόσοι από τους πατέρες που θα ζητήσουν τώρα τη 
μεταρρύθμιση των αποφάσεων είχαν αιτηθεί την ανάθεση σ’αυτούς της επιμέλειας του παιδιού τους?? Πως μια 
μητέρα θα ανταπεξέλθει στα έξοδα των νέων δικαστηρίων? Προωθείτε το δίκαιο του οικονομικά ισχυρού. Όποιος 
αντέξει στα δικαστήρια τελικά. Με την υποχρεωτικότητα στην απο κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας τα παιδιά 
θα χάσουν οποιαδήποτε σταθερότητα στη ζωή τους και αυτό δεν προάγει το συμφέρον τους. 
28 Μαρτίου 2021, 20:35 | Ιωαννης Παπαδόπουλος. Εισάγονται κατηγορίες παιδιών τριών ταχυτήτων. Αυτά των 
εκκρεμών υποθέσεων, αυτά των συμφωνητικών και αυτά των αναγνωρισμένων προγενέστερα εκτός γάμου 
παιδιών. Η τέταρτη ατηγορία, η μεγάλη κατηγορία των παιδιών όπου έχουν εκδοθεί αμετάκλητες αποφάσεις 
εξαιρούνται.Πιστεύςει κανείς ότι θα σταθεί στο εσωτερικό και διεθνές δίκαιο τέτοια σκόπιμη ανεπίτρεπτη 
διάκριση;Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό γίνεται για «να προστατευθεί το δικαίωμα στη διατροφή» (δελτίο τύπου 
κυβέρνησης 24/2/2021) αλλά η προστασία δε γίνεται με κοροϊδία.Η μεταβατική διάταξη πρέπει να είναι ενιαία 
για όλα τα παιδιά της χώρας, χωρίς χρονικό ορίζοντα, αι να δημιουργεί αίσθηση δικαίου. 
28 Μαρτίου 2021, 19:14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις που έχουν ήδη δικαστικά κριθεί σε 
οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε των διαδίκων ζητήσει να κριθεί 
εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.2. Συμφωνίες των γονέων ενώπιον 
Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, αν το ζητήσει οιοσδήποτε των 
συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο.3. Το άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν 
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από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του 
από το Δικαστήριο. 
28 Μαρτίου 2021, 19:05 | Αννα. EINAI NTPOΠH NA ANAΦEPETAI KAI NA ΣYMΠEPIΛAMBANEI ΣTO NOMOΣXEΔIO 
TIΣ EKKPEMOΔIKIEΣ ΓONEΩN ΠOY BAΛONTAI KAI ΣYPONTAI EΠI XPONIA ΣE ΔIKAΣTHPIA OΛΩN TΩN BAΘMIΔΩN,MH 
YΠOΛOΓIZONTAΣ KAΘOΛOY THN OIKONOMIKH AΦAIMAΞH KAI ΨYXIKH ΦΘOPA ΠOY EXOYN YΠOΣTEI.ΠOΛY 
ΠEPIΣΣOTEPO AYTO TO APΘPO ΔEN ΣEBETAI THN ΨYXIKH HPEMIA TΩN TEKNΩN TOYΣ ΠOY EINAI ΣTHN ΔINH TOΣΩN 
XPONΩN TAΛAIΠΩPIAΣ ΣE ΔIKAΣTIKEΣ ΔIAMAXEΣ ,OI OΠOIEΣ TIΣ ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΦOPEΣ ΠPOKAΛOYNTAI ANAITIA 
XΩPIΣ BAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ AΠO TH ΠΛEΥPA TOY ΓONEA ΠOY ΔEN AΣKEI THN EΠIMEΛEIA MONO ΓIA NA 
EΞOYΘENΩΣEI ΨYΧIKA KAI OIKONOMIKA TON AΛΛO ΓONEA ΠOY AΣKEI THN EΠIMEΛEIA KAI NA THN AΠΩΛEΣEI.ME 
AYTO TO APΘPO KAΘΩΣ KAI ME APΘPO 15 YΠOKINEITE KAI BOHΘATE ΠPOΣ AYTO TO ΣKOΠO .ΠOY EINAI H 
IΣΟTIMIA ΣE AYTA TA APΘPA?ΠOY OΔΗΓOΥNTAI OI ΣXEΣEIΣ TΩN ANTIΔIKΩN ΓONEΩN ;ΣE EΠIΠΛEON TETAMENO 
KΛIMA ,ENTAΣEIΣ ,EΠIΠΛEON OIKONOMIKH ΦΘOPA KAI ΨYXIKH KATAPEYΣH. 
28 Μαρτίου 2021, 19:52 | Κωστας. EINAI NTPOΠH NA ANAΦEPETAI KAI NA ΣYMΠEPIΛAMBANEI ΣTO NOMOΣXEΔIO 
TIΣ EKKPEMOΔIKIEΣ ΓONEΩN ΠOY BAΛONTAI KAI ΣYPONTAI EΠI XPONIA ΣE ΔIKAΣTHPIA OΛΩN TΩN BAΘMIΔΩN,MH 
YΠOΛOΓIZONTAΣ KAΘOΛOY THN OIKONOMIKH AΦAIMAΞH KAI ΨYXIKH ΦΘOPA ΠOY EXOYN YΠOΣTEI.ΠOΛY 
ΠEPIΣΣOTEPO AYTO TO APΘPO ΔEN ΣEBETAI THN ΨYXIKH HPEMIA TΩN TEKNΩN TOYΣ ΠOY EINAI ΣTHN ΔINH TOΣΩN 
XPONΩN TAΛAIΠΩPIAΣ ΣE ΔIKAΣTIKEΣ ΔIAMAXEΣ ,OI OΠOIEΣ TIΣ ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΦOPEΣ ΠPOKAΛOYNTAI ANAITIA 
XΩPIΣ BAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ AΠO TH ΠΛEΥPA TOY ΓONEA ΠOY ΔEN AΣKEI THN EΠIMEΛEIA MONO ΓIA NA 
EΞOYΘENΩΣEI ΨYΧIKA KAI OIKONOMIKA TON AΛΛO ΓONEA ΠOY AΣKEI THN EΠIMEΛEIA KAI NA THN AΠΩΛEΣEI.ME 
AYTO TO APΘPO KAΘΩΣ KAI ME APΘPO 15 YΠOKINEITE KAI BOHΘATE ΠPOΣ AYTO TO ΣKOΠO .ΠOY EINAI H 
IΣΟTIMIA ΣE AYTA TA APΘPA?ΠOY OΔΗΓOΥNTAI OI ΣXEΣEIΣ TΩN ANTIΔIKΩN ΓONEΩN ;ΣE EΠIΠΛEON TETAMENO 
KΛIMA ,ENTAΣEIΣ ,EΠIΠΛEON OIKONOMIKH ΦΘOPA KAI ΨYXIKH KATAPEYΣH. 
28 Μαρτίου 2021, 19:56 | Αλεξανδρα. EINAI NTPOΠH NA ANAΦEPETAI KAI NA ΣYMΠEPIΛAMBANEI ΣTO 
NOMOΣXEΔIO TIΣ EKKPEMOΔIKIEΣ ΓONEΩN ΠOY BAΛONTAI KAI ΣYPONTAI EΠI XPONIA ΣE ΔIKAΣTHPIA OΛΩN TΩN 
BAΘMIΔΩN,MH YΠOΛOΓIZONTAΣ KAΘOΛOY THN OIKONOMIKH AΦAIMAΞH KAI ΨYXIKH ΦΘOPA ΠOY EXOYN 
YΠOΣTEI.ΠOΛY ΠEPIΣΣOTEPO AYTO TO APΘPO ΔEN ΣEBETAI THN ΨYXIKH HPEMIA TΩN TEKNΩN TOYΣ ΠOY EINAI 
ΣTHN ΔINH TOΣΩN XPONΩN TAΛAIΠΩPIAΣ ΣE ΔIKAΣTIKEΣ ΔIAMAXEΣ ,OI OΠOIEΣ TIΣ ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΦOPEΣ 
ΠPOKAΛOYNTAI ANAITIA XΩPIΣ BAΣIMOYΣ ΛOΓOYΣ AΠO TH ΠΛEΥPA TOY ΓONEA ΠOY ΔEN AΣKEI THN EΠIMEΛEIA 
MONO ΓIA NA EΞOYΘENΩΣEI ΨYΧIKA KAI OIKONOMIKA TON AΛΛO ΓONEA ΠOY AΣKEI THN EΠIMEΛEIA KAI NA THN 
AΠΩΛEΣEI.ME AYTO TO APΘPO KAΘΩΣ KAI ME APΘPO 15 YΠOKINEITE KAI BOHΘATE ΠPOΣ AYTO TO ΣKOΠO .ΠOY 
EINAI H IΣΟTIMIA ΣE AYTA TA APΘPA?ΠOY OΔΗΓOΥNTAI OI ΣXEΣEIΣ TΩN ANTIΔIKΩN ΓONEΩN ;ΣE EΠIΠΛEON 
TETAMENO KΛIMA ,ENTAΣEIΣ ,EΠIΠΛEON OIKONOMIKH ΦΘOPA KAI ΨYXIKH KATAPEYΣH. 
28 Μαρτίου 2021, 11:29 | Γιώργος Γιαμουρίδης. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση 
τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί.Επιπροσθέτως, είναι βαθιά 
προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18:• «Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων». 
28 Μαρτίου 2021, 10:03 | Εύη ΓιούσμηΗ αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση 
τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί.Επιπροσθέτως, είναι βαθιά 
προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18: • «Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
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μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων». 
27 Μαρτίου 2021, 22:30 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΡΑΦΗ ΣΥΝΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ,ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ(ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ) 
ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΥΣ 2 ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ! 
27 Μαρτίου 2021, 09:09 | Κ.Π. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο 
δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΑΥΤΟΣ 
ΖΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ! Άρα ο πατέρας-φάντασμα, που άφησε την μητέρα να είναι μάνα και 
πατέρας μαζί και έγινε λαγός, που επιλέγει να δει ελάχιστα ή και καθόλου το παιδί του, θα συναποφασίζει για το 
σχολείο, στις γλώσσες, στις δραστηριότητες κλπ. Αυτός δηλάδή θα επιλέγει, η καημένη η μάνα θα πρέπει να το 
πηγαίνει το [παιδί παντού, ο πατέρας έχει δικαίωμα να εμφανίζεται μόνο Χριστούγεννα αν θέλει αλλά να ορίζει 
το μέλλον του παιδιού. Όταν δίνετε ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σε ανεύθυνους δώστε και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Γράψτε: τεκμαίρεται 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, εκτός και αν ζητήσει μικρότερο χρόνο, ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ. Διαφορετικά , μόνο η μητέρα τέκνων εκτός γάμου να έχει γονική μέριμνα. Αλλιώς 
επιβάλλεται η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. 
27 Μαρτίου 2021, 12:18 | ΟΣΤΓ. Κατανοείτε τι πρόκειται να συμβεί με όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις που δεν 
έχουν καταστεί αμετάκλητες?? Πως θα διαχειριστούν τα Δικαστήρια τον όγκο των υποθέσεων που θα εισάγονται 
προς εκδίκαση με το νέο οικογενειακό δίκαιο?Πως θα μπορέσουν οι διάδικοι να ανταποκριθούν στα έξοδα ενός 
νέου δικαστικού αγώνα??? Τι επιπτώσεις θα έχει η μεταρρύθμιση των αποφάσεων στην ψυχοσωματική ανάπτυξη 
των παιδιών λόγω της αιφνίδιας αλλαγής στην καθημερινότητά τους?? Πόσοι είναι αυτοί οι μπαμπάδες που έχουν 
ζητήσει με το ισχύον Δίκαιο τη συνεπιμέλεια??? Πόσοι είναι αυτοί οι ανιόντες των τέκνων (παππούδες, γιαγιάδες) 
που είχαν ζητήσει με δική τους αγωγή να επικοινωνούν με τα εγγόνια τους??? Ενώ τώρα ανοίγει ο δρόμος για να 
τιμωρηθεί η μητέρα κυρίως και να κινδυνεύει να χάσει τη γονική μέριμνα εάν δεν προάγει, όπως υποχρεούται με 
την νέα ρύθμιση, την επικοινωνία και με τους παππούδες. Ποιος ειδικός επιστήμονας, ποιες κοινωνικές υπηρεσίες 
ασχολήθηκαν με το να διερευνήσουν το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού για να δουν εάν είναι το 
κατάλληλο γι’αυτό?? Δυστυχώς μέχρι να συνειδητοποιήσετε την αναποτελεσματικότητα του νέου νόμου, θα έχετε 
επιβαρύνει ανεπανόρθωτα τις ψυχές των παιδιών μας. Μέχρι τότε όμως θα επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού και 
οικονομικά επικρατέστερου που θα αποφασίζει και θα διατάσσει και θα λέει και από πάνω » αν δεν σου 
αρέσει…τράβα στα δικαστήρια». 
27 Μαρτίου 2021, 05:13 | ΕΡΝΕΣΤΟ. Σύμφωνα με το άρθρο 18 τα κεφάλαια Β και Γ δεν ισχύουν επί αμετακλήτων 
αποφάσεων. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο , το δικαστήριο μπορεί να προβεί σε διαφορετική ρύθμιση των 
μεταξύ των γονέων συμφωνιών εντός δύο ετών μετά από αίτηση του ενός εκ των γονέων. Επομένως οι ήδη 
εκδοθείσες αμετάκλητες αποφάσεις δεν είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν δικαστικά; 
26 Μαρτίου 2021, 14:06 | Μητέρα. Ας ληφθεί υπόψιν σοβαρά οτι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο κάθε διένεξη 
ή δυσκολία στην τυχών συναπόφαση κλπ θα λύνεται πλέον δικαστικά.Ο βίος και η καθημερινότητα του παιδιού 
μπορεί να εγείρει ποικίλα θέματα έτσι και αλλιώς, οπότε αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο και επιβληθεί πλέον η 
συναπόφαση των γονέων και αφού ο διαμεσολάβητής ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ για να ισορροπήσει τόσα ανυπέρβλητα και 
συχνότατα προβλήματα, η νομική οδός θα είναι αναπόφευκτη.Είναι σε θέση το νομικό σύστημα της χώρας να 
αντέξει ΟΛΕΣ ΜΑ ΟΛΕΣ τις οικογενειακές υποθέσεις που θα προσέλθουν, με αναδρομική ισχύ 2 ετών χωρίς 
περιορισμούς και κριτήρια?Όλη η Ευελπίδων θα δικάζει οικογενειακές υποθέσεις 24ώρες το 24ωρο?Τι θα γίνει σε 
ήδη υπάρχουσες αποφάσεις για τη ζωή του παιδιού που έχουν προγραμματιστεί ή παρθεί?πχ το παιδί πηγαίνει 
ήδη 2 χρόνια σε ιδιωτικό σχολείο, σε συγκεκριμένο παιδίατρο, σε συγκεκριμένες εξωσχολικές δραστηριότητες και 
ο πατέρας με το γράμμα του νόμου πλέον και για λόγους άσκησης εξουσίας, έχει αντιρρήσεις και δεν συμφωνεί 
ξαφνικά.Θα χαλάσει η ισορροπία του παιδιού με όλες τις αντιρρήσεις που θα φέρει στο πρόγραμμα της έως τώρα 
ζωής του παιδιού?Η θα τρέχουμε και για αυτά στα δικαστήρια προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί η ανάγκη του 
παιδιού και η ωφέλεια της σταθερότητας στο πρόγραμμά του?Γενικά το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει πολλές 
αστοχίες.Είναι δεδομένο οτι δεν έχουν προβλεφθεί βασικότατα ζητήματα που δυστυχώς θα καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε όλοι οι γονείς εκ των υστέρων.Ποιος θα καλύπτει τα έξοδα δικαστηρίων, δικηγόρων, 
διαμεσολαβητών, και ψυχολόγων που σίγουρα θα χρειαστεί για όλους?Ποιος θα μαζέψει τα συντρίμμια? Ποιος 
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θα καταφέρνει να διατηρεί και να προσφέρει το χαμόγελό του στο παιδί του που το έχει ανάγκη, ενώ μάχεται για 
τα αυτονόητα? 
26 Μαρτίου 2021, 00:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την 
επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός 
αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται 
εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.ΑΚΥΡΩΣΗ ΗΔΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ?? 
25 Μαρτίου 2021, 23:31 | Λεωνιδας. Άρθρο 18Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση 
τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι βαθιά 
προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18:• «Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
25 Μαρτίου 2021, 23:08 | ΓΟΝ.ΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το 
άρθρο 18 να τεθεί ως εξής. «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες 
έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να 
μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία 
θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
25 Μαρτίου 2021, 18:45 | Παρασκευή Δ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση 
της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που 
ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από 
αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
 
25 Μαρτίου 2021, 10:53 | Αναστάσιος Γιαμουρίδης. Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά 
πάσα πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή 
εξαίρεση τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί.Επιπροσθέτως, είναι 
βαθιά προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών 
διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. 
Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών.Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18:Τα 
Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων. 
24 Μαρτίου 2021, 22:43 | Κωνσταντίνος R Οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν 
ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται 
ρητά ότι και οι ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ είναι δυνατόν να ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ. 
24 Μαρτίου 2021, 13:45 | Σωκράτης «αμετάκλητη δικαστική απόφαση»ΑΡΑ ΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟ «ΣΩΣΤΟ» ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ!!!ΓΙΑΤΙ «ΑΛΛΑΖΕΤΕ» ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΤΕ?ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΔΙΚΗΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΩ ΠΑΙΔΩΝ?ΝΟΜΙΖΑ 
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ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ.ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΟΣΟΙ 
ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΤΕ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ. 
23 Μαρτίου 2021, 14:44 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ Διόρθωση διατύπωσης άρθρου 139 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 
148/31.7.2020) (ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου) εισήχθη νέο άρθρο 1519,Μεταβολή του τόπου 
διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας.Παρακαλώ για αλλαγή και αφαίρεση της 
πρότασης «Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο». Διότι με τα πραγματικά δεδομένα το κάθε 
πρόσφορο μέσο σημαίνει ότι : ο γονέας που έχει την επιμέλεια κάνει ασφαλιστικά μέτρα παίρνει στα χέρια του 
προσωρινή απόφαση και αλλάζει τόπο κατοικίας χωρίς να υπολογίζει το παιδί, αποκόβοντας βίαια την 
επικοινωνία του, με τον άλλον γονέα. Είναι πολύ σημαντικό κενό στο νέο νομοθέτημα σας. 
23 Μαρτίου 2021, 10:26 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι 
δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους 
ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής .«Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων 
ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας 
ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν 
να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η 
οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
22 Μαρτίου 2021, 21:07 | Σοφη. Για τους γονείς που ήμασταν για χρόνια στα δικαστήρια με ένα μωρό στην 
αγκαλιά και ένα νήπιο από το χέρι, θα έπρεπε να μη ρίξετε άλλο λάδι στη φωτιά. Όχι στην αναδρομική ισχύ του 
ν/σ θα έχουμε τσουνάμι δικαστηρίων. 
22 Μαρτίου 2021, 18:01 | ΚΑΛΛΙΑ Το νομοσχέδιο δεν πρέπει σε καμια περίπτωση να έχει αναδρομική ισχύ, 
διαταράσσοντας τη μέχρι τώρα καθημερινότητα του τέκνου, ωθώντας τους γονείς σε εκ νέου συγκρούσεις, οι 
οποίες σε πολλές περιπτώσεις με το πέρασμα των χρόνων είχαν σταματήσει 
22 Μαρτίου 2021, 00:38 | Ρ. Γ. Σεβαστείτε το δικαίωμα των παιδιών στην σταθερότητα. Υπάρχουν παιδιά που η 
ζωή τους όλη είναι βασισμένη στον έναν γονέα. Γιατί να ξεριζωθούν; Η επικοινωνία, εφόσον γίνεται με ασφάλεια, 
είναι δικαίωμα τόσο του παιδιού, όσο και του άλλου γονέα. Το να χάσει ξαφνικά το δικαίωμα να ζει στο σπίτι του 
το παιδί, θα του προκαλέσει τεράστια προβλήματα. 
21 Μαρτίου 2021, 16:17 | Ευγενία Γ. Αν μη τι άλλο, αφήστε ήσυχους εμάς που είμασταν μέσα στα δικαστήρια με 
ένα μωρό στην αγκαλιά για χρόνια ολόκληρα. Ας μείνουν ως έχουν οι αμετάκλητες αποφάσεις, καθως έχει ήδη 
διαμορφωθεί ανάλογα η καθημερινότητα αυτών των παιδιών. Αν υπάρξει αναδρομική ισχύς του νόμου θα 
επικρατήσει το απόλυτο χάος για κάθε απόφαση που εκδόθηκε τα τελευταία 17 χρόνια! 
21 Μαρτίου 2021, 15:42 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΦΡΑΣΗΣ: «..εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις 
επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη δικαστική απόφαση.»1. 
Προσυπογράφω απολύτως την παρακάτω διατυπωθείσα άποψη από τον Αναστάσιο (19-3-21, 14:08):«Σε 
περιπτώσεις που τρέχει ακόμα η έννομη σχέση και παράλληλα έχουμε νομοθετική μεταβολή τα χρονικά όρια του 
δεδικασμένου παύουν να ισχύουν άρα και οι αμετάκλητες αποφάσεις θα μπορούν να αναπροσαρμοστούν με το 
νέο οικογενειακό δίκαιο. Θεωρώ ότι χρήζει βελτίωσης το συγκεκριμένο άρθρο ούτως ώστε να καταστεί σαφές και 
να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι και οι αμετάκλητες αποφάσεις δύναται να αναπροσαρμοστούν με τα νέα 
ισχύοντα. »Επί του θέματος, Π. Αρβανιτάκης (εκδόσεις Σάκκουλα 1995):» Το δεδικασμένο κατοχυρώνει με τη 
δεσμευτική του ενέργεια το απρόσβλητο της δικαστικής κρίσεως από κάθε αδικαιολόγητη επανεκδίκαση της ίδιας 
διαφοράς. Η κατοχύρωση αυτή παρουσιάζεται μόνον τότε τελεσφόρα, όταν η δεσμευτική υσχύς εκτείνεται εσαεί, 
χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Εσαεί ισχύς δεν σημαίνει, όμως, ότι το δεδικασμένο εμποδίζει κάθε εξέλιξη της 
κριθείσας έννομης σχέσεως στις νέες κοινωνικές και συναλλακτικές συνθήκες, που επήλθαν μετά την έκδοση της 
αποφάσεως. Η έννομη σχέση που αποτέλεσε αντικείμενο της δικαστικής κρίσεως, όπως ενγένει κάθε βιοτική 
σχέση, είναι δυνατόν , εξελισσόμενη στο χρόνο, να αλλοιωθεί ή να καταλυθεί από νέα περιστατικά που έλαβαν 
χώρο μετά την έκδοση της αποφάσεως. Η δεσμευτική, λοιπόν ,ενέργεια του δεδικασμένου εκδηλώνεται διαρκώς 
στο χρόνο, ενόσω παραμένουν αναλλοίωτα και τα δεδομένα, στα οποία βασίσθηκε η δικαστική κρίση. Αντίθετα, 
εάν επέλθουν νέα, οψιγενή περιστατικά, η δεσμευτική ισχύς της αποφάσεως παρακάμπτεται, επιτρέποντας σε 
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κάθε επόμενο δικαστήριο να κρίνει εκ νέου την επίδικη έννομη σχέση. Η χρονική αυτή διάσταση της δεσμευτικής 
ισχύος της αποφάσεως αποδίδεται στη δικονομική επιστήμη με τον όρο – χρονικά όρια του δεδικασμένου-….»2. 
Κατά το Σύνταγμα (άρθρο 4, παρ 1):(1). Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Έστω έναρξη ισχύος νόμου 30-
6-21, και απόφαση Α καθίσταται αμετάκλητη 29-6-21, απόφαση Β καθίσταται αμετάκλητη 1-7-21. Ο Έλληνας που 
δύναται να μεταρρυθμίσει την απόφαση Β δεν είναι ίσος απέναντι στο νόμο με τον Έλληνα που του απαγορεύεται 
να κάνει το ίδιο για ίδια υπόθεση. ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΙΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.3. Αναγνωρίζοντας τη διάκριση μεταξύ πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, με γνώμονα την 
βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για δικαιοσύνη, διατυπώνεται το ακόλουθο ερώτημα: Εάν καταδικαστεί πολίτης με 
αμετάκλητη απόφαση για έγκληματική πράξη, σε ισόβια κάθειρξη, και στη συνέχεια ομολογήσει άλλος πολίτης 
ότι αυτός έκανε την εγκληματική πράξη, ο φυλακισμένος θα παραμείνει στη φυλακή γιατί η απόφαση ήταν 
αμετάκλητη;4. Εάν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση αποδοθεί η γονική μέριμνα και επιμέλεια σε πολίτη Α, και 
στη συνέχεια με DNA test διαπιστωθεί ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος πολίτης Β, ο οποίος και επιθυμεί να 
λάβει τη γονική μέριμνα, αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί η απόφαση είναι αμετάκλητη;5. Εάν καταδικαστεί σε 
ισόβια κάθειρξη γονέας Α που έχει λάβει την αποκλειστική επιμέλεια τέκνου με αμετάκλητη απόφαση, δεν μπορεί 
να ζητήσει εκ νέου την επιμέλεια του τέκνου ο έτερος γονέας του τέκνου, επειδή η απόφαση ανάθεσης της 
επιμέλειας ήταν αμετάκλητη; Το τέκνο θα οδηγηθεί στη φυλακή για να το επιμελείται ο γονέας Α; Ποιος θα το 
επιμελείται;6. Εάν ο γονέας που του αποδόθηκε η επιμέλεια τέκνου με αμετάκλητη απόφαση πεθάνει, δεν 
αναθεωρείται η κατάσταση της επιμέλειας, αν και η απόφαση είχε καταστεί αμετάκλητη;7. Εάν ο γονέας που του 
αποδόθηκε η επιμέλεια τέκνου με αμετάκλητη απόφαση από εθισμό σε ναρκωτικές ουσίες εξαθλιωθεί σωματικά, 
ψυχικά και κοινωνικά, δεν αναθεωρείται η κατάσταση της επιμέλειας του τέκνου,επειδή η απόφαση είχε καταστεί 
αμετάκλητη;8. Γιατί δεν είναι δυνατό να ζητηθεί εκ νέου η επιμέλεια ή συνεπιμέλεια ενός τέκνου λόγω αλλαγής 
των δεδομένων της υπόθεσης, που εν προκειμένω θα είναι η αλλαγή της νομοθεσίας και όχι κάποιων 
χαρακτηριστικών των αντιδίκων; ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΙΚΑΝΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΤΕΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΕΙΝΑΙ;Συνεπώς:ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ Η ENNOMH ΒΙΟΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΝΟΕΙΤΑΙ 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ,ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΈΚΝΟΥ, ΔΙΟΤΙ Η ΙΣΧΥΣ, ΚΑΙΤΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ, ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ, ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ. Σημείωση: Δυνατότητα μεταρρύθμισης του καθεστώτος 
επιμέλειας ΔΕΝ αντιβαίνει στο άρθρο 2 του ΑΚ, και ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ διότι στο άρθρο 1 του 
νομοσχεδίου (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ορίζεται σαφώς ότι το χρονικό πεδίο εφαρμογής του νόμου 
είναι η περίοδος ανατροφής του τέκνου. Θα μπορούσε συνεπώς να υποστηριχθεί ότι το καθεστώς επιμέλειας-
συνεπιμέλειας του τέκνου δε θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί με το νέο Οικογενειακό δίκαιο λόγω θέματος 
αναδρομικότητας, ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που το τέκνο έχει ενηλικιωθεί, άρα έχει παρέλθει η χρονική περίοδος 
ανατροφής του, που αποτελεί και το χρονικό παράθυρο εφαρμογής του νόμου. Εκ των ανωτέρω, προτείνεται η 
αντικατάσταση του άρθρου 18 με το ακόλουθο:» Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις 
επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Σε όλες 
τις περιπτώσεις που υφίσταται ακόμα η έννομη βιοτική σχέση γονέα τέκνου και νοείται η έννοια της επιμέλειας, 
ήτοι μέχρι ενηλικιώσεως του τέκνου, λόγω της νομοθετικής μεταβολής, τα χρονικά όρια του δεδικασμένου παύουν 
να ισχύουν, και οι αμετάκλητες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε 
μερική ή ολική ανάθεση γονικής μέριμνας ή επιμέλειας, ή σε ορισμό επικοινωνίας, μπορούν να μεταρρυθμισθούν 
και αναπροσαρμοστούν με το νέο οικογενειακό δίκαιο, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία 
υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι εξωδικαστικές συμφωνίες 
μεταξύ των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε 
διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος . 
20 Μαρτίου 2021, 20:36 | ΜΛΑ Το νομοσχέδιο είναι γραμμένο σαν να απευθύνεται σε γονείς που θα χωρίσουν 
αύριο και θα πρέπει, πολύ ορθά, να ρυθμίσουν με βάση τις νέες διατάξεις, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά, 
τα ζητήματα των παιδιών τους. Για τους γονείς αυτούς και για τα παιδιά τους το νομοσχέδιο είναι ευεργετικό, 
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παρέχει τη δυνατότητα να γίνει μια πολύ καλή αρχή για την «επόμενη μέρα» και παρέχει τον κώδικα 
συμπεριφοράς που θα είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν και μάλιστα πριν πάρουν την απόφαση να χωρίσουν 
θα γνωρίζουν ότι τους περιμένουν κανόνες και όχι ασυδοσία. Και που ξέρεις, μπορεί κάποιοι να το σκεφτούν και 
να μειωθούν τα διαζύγια για το καλό των παιδιών. Εκεί όμως που πάσχει το νομοσχέδιο αυτό είναι για την 
υπάρχουσα μεγάλη δεξαμενή των παλαιών διαζυγίων με τις ήδη υπάρχουσες ποικίλες ρυθμίσεις οι οποίες άλλες 
περπατάνε για τα παιδιά πολύ καλά άλλες μέτρια και άλλες είναι αντιδικίες πολλών ετών με πολύ ολέθριες 
επιπτώσεις για τα παιδιά. Όσοι γονείς ανήκουν στις τελευταίες θα εκμεταλλευτούν το νομοσχέδιο όταν γίνει νόμος 
του Κράτους για να μην τελειώσουν ποτέ τα δικαστήρια και οι ψυχικοί τραυματισμοί των παιδιών τους. Στις 
μεταβατικές λοιπόν διατάξεις θα πρέπει να μπει φραγμός για όσες περιπτώσεις έχουν διαμορφωθεί ή 
δρομολογηθεί συνθήκες σταθερότητας για τα παιδιά να μην μπορούν οι γονείς να αρχίζουν απ’ την αρχή τα 
δικασστήρια. Το τι σημαίνει συνθήκες σταθερότητας είναι ένα ζήτημα που θα το διατυπώσουν οι ειδικοί της 
Επιτροπής που συνέταξε το νομοσχέδιο με την συνδρομή έμπειρων ψυχιάτρων παιδιών και εφήβων. Στις 
μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να μπούν επίσης και οι ειδικές περιπτώσεις των παιδιών που για πολλά χρόνια 
διαμένουν και έχουν συνηθίσει με τον ένα γονέα. Για όλα τα παιδιά αυτός ο όρος είναι ζωτικής σημασίας και 
μάλιστα για παιδιά με κάποιες αναπτυξιακές διαταραχές είναι όρος αναγαίος να διαμένουν όχι απλά στο ίδιο σπίτι 
αλλά και στο ίδιο δωμάτιο. Γενικώς το θέμα των παλαιών διαζυγίων είναι τόσο σοβαρό και τόσο πολύπλοκο που 
περίμενα να είχε εξαντληθεί σε λεπτομερείς και πολυσέλιδες μεταβατικές διατάξεις. 
20 Μαρτίου 2021, 03:27 | Παναγιώτης Γεωργόπουλος Δεν είναι δίκαιο εφόσον οι προγενέστερες δικαστικές 
αποφάσεις στηρίζονταν σε ενα αναχρονιστικό νομοθετικό πλαισιο να εξακολουθήσουν να ισχύουν εξ’ ολοκλήρου. 
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο χρονος επικοινωνίας των τέκνων με τον γονέα που δεν ασκεί επιμέλεια είναι 
ελάχιστη με αποτέλεσμα την γονεΐκή αποξένωση κόντρα στο συμφέρον του παιδιου. Ο ελάχιστος χρόνος 
επικοινωνίας θα πρέπει να έχει άμεση εφαρμογή εφόσον κάποιος γονιός το ζητήσει και να μην προσφεύγουν πάλι 
οι γονείς στα δικαστήρια να διεκδικούν ενα δικαίωμα που ήδη εχει νομοθετηθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα 
αποφευχθεί μεγάλος αριθμός δικαστηρίων και τα παιδιά δεν θα χάσουν άλλο πολύτιμο χρόνο μακρια από τον ενα 
γονιό τους. 
19 Μαρτίου 2021, 15:09 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Η έλλειψη ρύθμισης για τις ήδη εκκρεμείς υποθέσεις 
προκαλεί σύγχυση μεταξύ των διαδίκων και ανασφάλεια δικαίου. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί του σχεδίου :Δεν 
είναι ξεκάθαρο από το κεφάλαιο Ε΄ στο προς ψήφιση νομοσχέδιο σας, τι ακριβώς θα γίνει με τα εκκρεμή 
δικαστήρια οικογενειακού δικαίου που είναι να γίνουν έως τις 30/06/21, και αν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης, 
παραίτησης από αυτά των γονέων που θα διεκδικήσουν βάση του νέου νόμου, μεγαλύτερη επικοινωνία αλλά και 
συνεπιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους. Δεν μπορεί να αφήνετε να υλοποιηθεί ένα δικαστήριο μέχρι τις 
30/06/21, αφού είναι σίγουρο ότι οι γονείς που δεν έχουν την επιμέλεια θα προχωρήσουν σε νέες αγωγές για 
διεκδίκηση των νέων δικαιωμάτων τους, έναντι του ανηλίκου τέκνου τους. Παρακαλώ για διόρθωση στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ενσωματώνοντας την κατάλληλη τροπολογία για το δικαίωμα παραίτησης γονέων από την δικάσιμο 
που έχουν ασκήσει με παλαιότερες αγωγές τους, από τα εκκρεμή δικαστήρια οικογενειακού δικαίου έως και τις 
30/06/2021.  
19 Μαρτίου 2021, 14:08 | Αναστάσιος Σε περιπτώσεις που τρέχει ακόμα η έννομη σχέση και παράλληλα έχουμε 
νομοθετική μεταβολή τα χρονικά όρια του δεδικασμένου παύουν να ισχύουν άρα και οι αμετάκλητες αποφάσεις 
θα μπορούν να αναπροσαρμοστούν με το νέο οικογενειακό δίκαιο. Θεωρώ ότι χρήζει βελτίωσης το συγκεκριμένο 
άρθρο ούτως ώστε να καταστεί σαφές και να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι και οι αμετάκλητες αποφάσεις δύναται 
να αναπροσαρμοστούν με τα νέα ισχύοντα. Προτεινόμενη συμπλήρωση άρθρου: ‘Δικαστικές αποφάσεις που 
αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν 
μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου’ 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 «Μεταβατική διάταξη για τα τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:33 | Τασος Τσαρας Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται …Τώρα …τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον?? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα, για υγιεί παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μας ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:58 | Δημοσθένης Ραπτης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015 ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΣΕ 
ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:18 | Λεωνίδας Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) εφαρμόζεται 
και σε τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 
εφαρμόζεται αναλόγως.1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις που έχουν ήδη δικαστικά κριθεί 
σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε των διαδίκων ζητήσει να 
κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.2. Συμφωνίες των γονέων 
ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, αν το ζητήσει 
οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 193. Το άρθρο 1515 ΑΚ 
εφαρμόζεται και για τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αν ο πατέρας 
του τέκνου το ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙΑ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ. Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ήταν προεκλογική δέσμευση! Είναι 
απαίτηση! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:12 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
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περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς  την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:28 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και από τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρέπει να θεωρείται το σπίτι και των δύο γονέων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
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αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλά και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:02 | Ζωή Α Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;». Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;». «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά « MAMA»! Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 20:05 | Ζαβιτσάνου Κ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ Το άρθρο 18 
να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές 
αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν 
ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που 
έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 19:49 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 
50. 
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1 Απριλίου 2021, 19:42 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου, σε διάσταση, διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Στεφανια Σουμ Οι προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις σας δεν μας αφορούν. Ο 
λαός ξέρει τι κάνετε. Τα παιδιά μας δεν είναι παιχνίδια στα χέρια πολιτικών και δεν αποτελούν αντικείμενο 
συμφερόντων. Οι ομάδες που υποκινούν και κατευθύνουν το προτεινόμενο νομοσχέδιο ας σταθούν αντιμέτωποι 
επιτέλους με τη δικαιοσύνη. Γιατί φοβούνται τόσο τους εξειδικευμένους δικαστές να αποφασίσουν το καλύτερο 
για το συμφέρον του παιδιού τους και θέλουν να προεξασφαλίσουν το επιθυμητό για το δικό τους το συμφέρον? 
Κ Α Ν Ε Ν Α Π Α Ι Δ Ι Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Ι Δ Ι Ο. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Μητέρα να αποσυρθεί το άρθρο και να παραμείνει ώς έχει το 1515 Καμία αξία δεν έχει 
η γονική μέριμνα σε γονείς που εγκατέλειψαν το τεκνό τους εκ γεννετής. Εντελώς άτοπο και προβληματικό εφόσον 
είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να ικανοποιείται ουδεμιά ανάγκη του παιδιού όταν η μητέρα μιλάει με ένα τοίχο, Αν καταφέρει 
να μιλήσει. 
1 Απριλίου 2021, 19:27 | Γαυριηλ Τσαρας ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών, απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 18:31 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικία ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:00 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
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δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικης́ 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:26 | Χαρης Μπαμπης Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρήγορα να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 18:55 | Σταθόπουλος Διονύσιος Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ «Ο παρών 
νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή 
ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των 
γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική 
ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ 
ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ,  Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΤΑΝ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 16:33 | Δημήτρης Όταν μιλάμε για παιδιά δεν έχει καμία σχέση ο γάμος… Σε παλαιότερες εποχές 
τα παιδιά ήταν ντεφακτο ότι θα γίνουν μετά τον γάμο. Αυτό γινόταν μόνο και μόνο για να μην εκτεθεί η γυναίκα 
και μείνει ανύπαντρη με παιδί. πλεων σήμερα είτε με γάμο είτε χωρίς γάμο τα παιδιά γίνονται από δύο 
ανθρώπους. εξισου έχουν ευθύνες και οι δύο. οι γυναίκες όμως το έχουν κάνει επάγγελμα το θέμα παιδιά. χωρις 
καμία νομική υπόσταση διεκδικούν με απερίγραπτους τρόπους σαν ασθενές φύλο πράγματα χρησιμοποιοντας τα 
παιδιά. απο την άλλη μεριά όμως ζητάνε ισότητα των δύο φύλων. επειδη στο χωριό μου δεν είμαστε και τόσο 
χαζοί λένε… την εξής κουβέντα όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμασταρια… Δικαιοματα και απαιτήσεις όσα 
αφορούν τα παιδιά έχουν και οι δύο γονείς. 
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1 Απριλίου 2021, 16:00 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού) ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:20 | Μιχαήλ Κοιλιάρης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης  ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
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εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:06 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:25 | Αλέξανδρος Καραπατακης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
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διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Ανδρέας Μπάτραλης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:27 | Αποστολος Μητσιος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου., Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
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ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:52 | Μαριλενα Μανατου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 



4651 
 

1 Απριλίου 2021, 15:22 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:30 | Γεώργιος Λαζάρου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
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τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:02 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων ‘Άρθρο 18 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΓΟΝ.ΙΣ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το 
συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος 
ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή 
ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των 
γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική 
ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 14:36 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:01 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πύργου ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Αν και 
οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του 
τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι 
δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση 
της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που 
ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από 
αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 14:34 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας, ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας, Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες, ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 13:34 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
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συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:03 | Χ.Κ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικης́ 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι κακοποίηση των παιδιών). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού)ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 
ΕΛΛΗΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 12:56 | Κωνσταντινα Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
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συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:31 | Μαρία Λουκοπ. σε καμία περίπτωση αναδρομική ισχύ. παρακαλώ να καταργηθεί το 
άρθρο. 
1 Απριλίου 2021, 12:07 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:06 | Μαρία Το άρθρο 1515 να μείνει ως έχει. Δεν συγκρίνονται οι συνθήκες τεκνοποίησης 
και σε καμία περίπτωση δεν εξομοιώνονται οι γονείς. Η αναγνώριση δεν αποδεικνύει ικανότητα για γονική 
μέριμνα, ούτε προσφορά και παρουσία στον πρότερο βίο, ούτε σταθερότητα και αξιοπιστία στις αποφάσεις και 
τις ενέργειες του γονέα έναντι του παιδιού. 
1 Απριλίου 2021, 12:32 | Ρουλα Στεφανιδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
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Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:30 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν 
τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα 
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για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην 
συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:41 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
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ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:11 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί  μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 11:59 | βασω Ζαμινου KΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 10:17 | Ανδρέας Χασούνης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:39 | Γεωργος Υψιλαντης Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
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1 Απριλίου 2021, 09:42 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:48 | Ανδρέας Το άρθρο αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών 
ανάμεσα σε αυτούς που είναι συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες 
τις υποχρεώσεις τους και σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι 
και αν θέλουν. Δίνεται το καλύτερο κίνητρο για όλους τους μπαμπάδες! Αφού εξασφαλίζουν ότι δικαίωμα έχει 
ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός 
κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το παιδί και οι υποχρεώσεις τους απέναντί του. Να παρακαλάμε τους 
εξαφανισμένους και τους αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή 
σχολείου, θέμα υγείας? Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο!  
1 Απριλίου 2021, 09:52 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH 
ΔIKAIOΣYNΗ.…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
1 Απριλίου 2021, 08:57 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:54 | Δημητρης Καμακης 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
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από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
1 Απριλίου 2021, 08:26 | Σπύρος 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις που έχουν ήδη 
δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε των 
διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. 
Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 193. Το 
άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο.Προκειμεν́ου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπης́ γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (εγ́γαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θεμ́ατα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο 
θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από 
κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών 
κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχεσ́εις γονεά παιδιού ́– παράλληλα τούτο να συνιστά 
κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους 
παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ 
επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα 
των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 06:04 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
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μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικης́ 
αποξένωσης. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου γονέα). ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση δικαστών , 
δικηγόρων, διαμεσολαβητών στο οικογενειακό δίκαιο. Απαραίτητη η δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων. 
31 Μαρτίου 2021, 23:03 | MX Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 
πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι… Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ 
Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους 
κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς 
θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα 
βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 
προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε 
να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! Τα παιδιά ακόμη και 
με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες φορές τα αναστατώνει, 
τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος 
έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν 
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και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά τους τους λείπει…. Τι θα γίνει 
όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα 
των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! Πόσα 
δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν λόγο για τα πάντα? Χωρίσαμε 
γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν πήγαινε άλλο… και τώρα μας 
ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην αγκαλιά? Φύγαμε για να 
γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 23:45 | ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2079/2015, ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!!! 
31 Μαρτίου 2021, 23:53 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
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έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:34 | Δημήτρης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Αρθρο 1515 A.K.: «Η γονική μέριμνα 
του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το 
τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού ( 1 ) με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 
και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός 
δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων. 
Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση 
του πατέρα. (2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: (1) και εξίσου, (2) (προστίθεται εδάφιο:) Η διάταξη του άρθρου 47 εδ. α΄ Ν. 
2447/1996 καταργείται. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με την προσθήκη «και εξίσου», εναρμονίζεται η ρύθμιση για τα 
τέκνα εκτός γάμου, με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ., όπου εξάλλου ρητώς παραπέμπει το άρθρο 
1515 Α.Κ. Επίσης, ενόψει της ανάλογης εφαρμογής, όσον αφορά τα εκτός γάμου τέκνα που αναγνωρίστηκαν 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, των άρθρων 1513 και 1514 Α.Κ. για την από κοινού και 
εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους των δύο γονέων (άρθρο 1515 Α.Κ.), πρέπει να καταργηθεί η 
διάταξη του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
31 Μαρτίου 2021, 23:16 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
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ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:22 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:04 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
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ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
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δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:28 | Σακης Μ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ 5ΕΤΙΑΣ. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
31 Μαρτίου 2021, 22:44 | Σταματία Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:22 | Λευτέρης Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:45 | Μαρια Γιαγια – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
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31 Μαρτίου 2021, 22:33 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 
31 Μαρτίου 2021, 22:55 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 22:34 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
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της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
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εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:02 | Αννα Μ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:46 | Βασίλης Μ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:56 | Γιάννα Λ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:39 | Δημήτρης Λ Από κοινού, εξίσου και ισόχρονη γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας 
να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ  
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:48 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
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διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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31 Μαρτίου 2021, 21:58 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 20:46 | ΕΦΗ ΔΡΙΤΣΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑΝ ΕΙΤΕ ΕΚΟΥΣΙΩΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΙΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
ΧΡΟΝΙΑ).ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1519, ΝΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΠΗΡΑΝ ΜΑΚΡΑ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ!! 
31 Μαρτίου 2021, 20:43 | Καλλίνα Δ. Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
εφαρμόζεται και σε τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 18 εφαρμόζεται αναλόγως. 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις που έχουν ήδη 
δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε των 
διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. 
Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 193. Το 
άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙΑ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ήταν προεκλογική δέσμευση! Είναι 
απαίτηση! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 19:12 | Mενέλαος Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα. 
Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται 
έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός 
γάμου». Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
31 Μαρτίου 2021, 19:37 | Λευτέρης Κυριακόπουλος Ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα 
με τη μητέρα. Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους 
δύο γονείς, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι 
οπισθοδρομική. Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών 
της Ευρώπης και το 11,1% της Ελλάδας. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι υποδεέστερα των υπολοίπων; 
31 Μαρτίου 2021, 19:24 | Μαριλένα Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης 
εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 
εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της 
αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
31 Μαρτίου 2021, 19:58 | Ζαχαρίας Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης 
εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 
εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με 
αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της 
αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. 
31 Μαρτίου 2021, 19:55 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις που έχουν ήδη 
δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε των 
διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. 
Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο.ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 193. Το άρθρο 
1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αν ο 
πατέρας του τέκνου το ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
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Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ήταν προεκλογική δέσμευση! Είναι 
απαίτηση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 15:33 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος 
εφαρμόζονται σε υποθέσεις που έχουν ήδη δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το 
προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε των διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού 
μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το 
Δικαστήριο. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 193. Το άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για τέκνα που 
αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει να κριθεί 
εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ήταν προεκλογική δέσμευση! Είναι απαίτηση. 
31 Μαρτίου 2021, 14:29 | Βασιλης Αδαμοπουλος 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις που 
έχουν ήδη δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε 
των διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. 
Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 193. Το 
άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙΑ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ήταν προεκλογική δέσμευση! Είναι 
απαίτηση! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 14:36 | Νίκη Ρουμπάνη Οι άγαμες μητέρες αντιμετωπίζονται σαν να έχουν τις ίδιες 
δυνατότητες δικαστικών μαραθωνίων με τους άντρες σε κοινωνία όπου είναι οι φτωχότερες των φτωχών και που 
ο κοινωνικός στιγματισμός των παιδιών χωρίς πατέρα τους επέβαλε μια αναγνώριση. να αποσυρθεί το άρθρο για 
να μπορούν να συννενοηθούν τα μέρη διαφορετικά θα επιβιώνει όχι το συμφέρον του παιδιού αλλά η ισχύς του 
χρήματος. 
31 Μαρτίου 2021, 13:57 | Γιωργος Αγγελιδης 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε υποθέσεις που 
έχουν ήδη δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε 
των διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. 
Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, 
αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το Δικαστήριο. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 193. Το 
άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙΑ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ήταν προεκλογική δέσμευση! Είναι 
απαίτηση! ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 01:49 | Ο.ΣΤ.Γ. Έχετε αναλογιστεί τις συνέπειες της προτεινόμενης διάταξης??? Σας ενδιαφέρει 
έστω και λίγο η ζωή των παιδιών ??? Έχετε συζητήσει με μητέρες που ανατρέφουν μόνες τους τα παιδιά τους??? 
Γιατί τις υποχρεώνετε να προσφύγουν στα δικαστήρια και να αποδείξουν τα αυτονόητα, ότι ασκούν 
ΟΛΟΜΟΝΑΧΕΣ τη γονική μέριμνα γιατί ο πατέρας είναι εξαφανισμένος??? Τις τιμωρείτε για κάποιο λόγο??? Όλο 
το νομοσχέδιο διακατέχεται από πνεύμα μισογυνισμού. Οι μητέρες φταίνε για όλα και πρέπει να τιμωρηθούν με 
το να επιστρέψουμε στα καλά χρόνια της πατριαρχίας. Το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο. Όταν θα καταδικαστεί η 
χώρα μας από τα διεθνή δικαστήρια, ελάτε τότε να συζητήσετε με τις μητέρες. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ. 
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31 Μαρτίου 2021, 00:18 | Γιώργος Σ. Είμαι γονιός! Θέλω το παιδί μου, στην ζωή μου! Το παιδί μου έχει 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ κοινά με τα παιδιά που ζουν μέσα σε γάμο. Το δίκαιο είναι να έχω αντίστοιχα κι εγώ και να ασκώ την 
γονική μέριμνα ως γονιός που νοιάζεται κι αγωνίζεται για το καλό του παιδιού του. Να εφαρμόζεται κοινή γονική 
μέριμνα μετά την αναγνώριση πατρότητας για τέκνα εκτός γάμου. Κάθε προϋπάρχουσα ρύθμιση να μπορεί να 
αλλάξει και να δίνεται η γονική μέριμνα στα αναγνωρισμένα τέκνα εκτός γάμου. Να ορίζονται στην συνέχεια, όσα 
αναφέρει ο 1515 ΑΚ. 
31 Μαρτίου 2021, 00:42 | Φωτιος Αγγελοπουλος Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ γάμου δεν υστερούν σε τίποτα 
έναντι των υπολοίπων παιδιών. Δεν έχει καμία σχέση αν το ζευγάρι παντρεύτηκε ή όχι. Οι εκβιασμοί των μαμάδων 
και η χρησιμοποίηση, εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση των αγέννητων πολλές φορές παιδιών τους για Γη και 
Ύδωρ από τους μπαμπάδες για γάμο, που σημαίνει «δένω τον γάιδαρο» και εξασφαλίζω περιουσία πρέπει να 
σταματήσει εδώ. Το ζευγάρι, παντρεμένο ή όχι χωρίζει. ΟΧΙ ο μπαμπάς από το παιδί του. Οι ΄μαμάδες΄ που δεν 
πήραν γάμο συνήθως είναι και οι πιο χειριστικές και κακοποιητικές προς τα παιδιά τους γιατί δεν κατάφεραν να 
ξεζουμίσουν τον μπαμπά με αποτέλεσμα να τα αποξενώνουν από αυτόν για να τον εκδικηθούν και να τον 
τιμωρήσουν. Η Γονική Μέριμνα των αναγνωρισμένων ΕΚΤΟΣ γάμου παιδιών να ασκείται ΚΟΙΝΑ και ΕΞΙΣΟΥ και 
από τους δύο γονείς. 
31 Μαρτίου 2021, 00:08 | Πηνελόπη Διαμαντάκη Στα παιδιά εκτός γάμου, ο πατέρας να ασκεί από κοινού ΚΑΙ 
ΕΞΙΣΟΥ γονική μέριμνα με τη μητέρα. Είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, 
που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση 
της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Δηλαδή, με βάση το παραπάνω άρθρο ο πατέρας δεν έχει δικαίωμα 
να διεκδικήσει το δίκιο του, ούτε καν να ασκήσει έφεση; Σε ποια δημοκρατική κοινωνία υπάρχει αυτό; Θεωρείτε 
δηλαδή τον πατέρα και το τέκνο του εκτός γάμου υποδεέστερους στην κοινωνία; Αφαιρέστε όλες τις δόλιες και 
αντιδημοκρατικές διατάξεις που συντηρούν διακρίσεις μεταξύ των γονέων και μεταξύ των παιδιών εκτός και εντός 
γάμου. Η γονική μέριμνα και επιμέλεια, οι αδιάσπαστες γονικές ευθύνες, ο ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς, 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού. Η διάκριση σε παιδιά εντός και εκτός γάμου είναι οπισθοδρομική. 
Διαχωρίζει τα παιδιά σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εκτός γάμου είναι το 42% των παιδιών της Ευρώπης και 
το 11,1% της Ελλάδας. Όλα αυτά τα παιδιά είναι ίσα μεταξύ τους και δικαιούνται να μεγαλώνουν και με τους δύο 
γονείς εξίσου. 
31 Μαρτίου 2021, 00:38 | Φιλιππία Υφαντή Εκτός από το τεράστιο βάρος των πιέσεων των οικογενειακών 
ευθυνών που σηκώνει η μητέρα μονογονέας, την έλλειψη κατανόησης στον εργασιακό χώρο και την κοινωνική / 
οικογενειακή επικριτική στάση και απόρριψη, τώρα θα μας τιμωρήσετε με την κατάπτυστη νομοθεσία σας επειδή 
αφοσιωθήκαμε στο παιδί μας, παραμερίζοντας την ζωή μας;;; Πως και τι να αποφασίσουμε από κοινού με έναν 
άνθρωπο που έχουμε να τον δούμε 9 χρόνια; Που αν έβλεπε στον δρόμο του παιδί του, πολύ αμφιβάλλω αν θα 
το αναγνώριζε; Και τώρα εσείς θα υποχρεώσετε το παιδί να πάει σπίτι του; Οι ανθρώπινες σχέσεις χτίζονται στον 
χρόνο όχι στα δικηγορικά γραφεία. Να ανακαλέσετε το άρθρο, σας παρακαλώ, τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα να 
πληρώσουν τα σπασμένα από τις δικές σας νομολογίες. 
31 Μαρτίου 2021, 00:21 | Γιώργος Τσ. Κοινή παιδική ισότητα! Σε παιδιά που είναι εκτός γάμου και 
αναγνωρισμένα να υπάρχει κοινή επιμέλεια! Ο νέος νόμος να εφαρμόζεται και για τα παιδιά που αναγνωρίστηκαν 
εκτός γάμου ή θα αναγνωριστούν και παραμείνουν εκτός γάμου, να έχει κι ο άλλος γονέας κοινή γονική μέριμνα 
και όσα ορίζει το άρθρο 1515ΑΚ να εφαρμόζεται, μετά την ισχύ του νέου νόμου. Τα παιδιά έχουν δυο σπίτια και 
δυο γονείς. Είναι ανάγκη άπαντες να καταλάβουμε πως το παιδί χρειάζεται για την ανάπτυξή του και τους δυο 
γονείς του. Τα παιδιά εκτός γάμου έχουν ίδια δικαιώματα με τα παιδιά εντός γάμου. Όπου και να μένουν οι γονείς, 
το παιδί έχει κατοικία, την κατοικία και των δυο γονέων του, θα πρέπει να εξασφαλίζεται, τόσο η ισόχρονη φυσική 
παρουσία όσο και η εναλλασσόμενη κατοικία. 
30 Μαρτίου 2021, 23:56 | Παναγιωτης Αβραμης Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το 
άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες 
έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να 
μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
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επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία 
θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». και για τα παιδιά εκτος γάμου που 
αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 εφαρμόζεται 
αναλόγως. Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να 
το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο 
σύστημα σας… 
30 Μαρτίου 2021, 23:01 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού, εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά 
εκτός γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η 
ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης 
επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση 
παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
30 Μαρτίου 2021, 23:18 | Ειρήνη Διαμαντάκη Από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του 
άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής 
γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας τέκνου εκτός γάμου». 
30 Μαρτίου 2021, 22:18 | Κική Ισ. Οι ενήλικες άμα χωρίζουν ή άμα δεν παντρευτούν δεν είναι λόγος να μην 
υπάρχουν τα παιδιά στην ζωή τους. Τα παιδιά έχουν δυο γονείς! Ανεξάρτητα, το πότε αναγνωρίστηκε ή πότε θα 
αναγνωριστεί το παιδί, ο άλλος γονιός θα πρέπει να αποκτά αντίστοιχα κοινή γονική μέριμνα, με οποιαδήποτε 
νομική πράξη. Ο γονιός που αναγνωρίζει το παιδί του, αυτόματα θα πρέπει να έχει κοινή ανατροφή, με ισόχρονη 
παρουσία και εναλλασσόμενη κατοικία. Όπου και να μένει ο άλλος γονιός. Το παιδί έχει δυο σπίτια, δυο τόπους 
κατοικίας, δυο γονείς! Θα πρέπει υπεύθυνα με εγκύκλιες οδηγίες το Υ.ΠΑΙ.Θ., να διευκολύνει και να υποστηρίζει 
την τηλεκπαίδευση και άλλες ρυθμίσεις-μεθόδους, για να μπορεί το παιδί να Υπάρχει ισόχρονα και να 
απολαμβάνει τον χρόνο με καθένα από τους γονείς του. Να εφαρμοστεί το άρθρο 1515ΑΚ, για τα παιδιά εκτός 
γάμου που αναγνωρίστηκαν μετά την ισχύ του νέου νόμου και κάθε νέα ρύθμιση θα πρέπει να γίνεται εντός δυο(2) 
ετών. 
30 Μαρτίου 2021, 22:00 | Μάριος Σ. Το άρθρο 1515ΑΚ, θα πρέπει να εφαρμόζεται και για τα παιδιά που είναι 
εκτός γάμου και η γονική μέριμνα να δοθεί και στον άλλον γονέα που θα αναγνωρίζει ή έχει αναγνωρίσει το παιδί 
του, είτε Δικαστικά είτε Συμβολαιογραφικά. Κοινές γονικές ευθύνες και εναλλασσόμενη κατοικία ανεξαρτήτως 
χιλιομετρικής απόστασης, όπου το παιδί θα έχει ισόχρονα και τους γονείς του. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και το 
παιδί δεν πρέπει να χάνει τον άλλον γονέα του, από την ζωή του. Το παρόν άρθρο, όπως και ο νέος νόμος να έχει 
ισχύ από την ημερομηνία έναρξης και οποιαδήποτε ρύθμιση-μεταρρύθμιση να μπορεί να γίνει εντός δυο (2) ετών. 
Αρκετά χάθηκε πολύτιμος χρόνος μακριά και χώρια από τα παιδιά μας. Να βρεθούν στην αγκαλιά μας ξανά. 
30 Μαρτίου 2021, 22:48 | Νίκος Δα.  Παιδιά που είναι αναγνωρισμένα ή θα αναγνωριστούν, και είναι εκτός 
γάμου, να αποκτά αντίστοιχα κοινή γονική μέριμνα κι ο άλλος γονέας. Εντός δυο (2) ετών, από την έκδοση του 
παρόντος νόμου, να μπορεί να μεταρρυθμιστεί η προηγούμενη συμφωνία είτε έγινε με συμβολαιογραφική είτε 
με δικαστική πράξη. Κοινές γονικές ευθύνες, με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη προσωπική φυσική 
παρουσία. Το άρθρο 1515ΑΚ, να μπορεί να εφαρμοστεί και για όσα παιδία είναι ήδη αναγνωρισμένα εκτός γάμου, 
μετά την έναρξη ισχύς του παρόντος Νόμου. Ο Χρόνος είναι πολύτιμος και η φυσική παρουσία του κάθε άλλου 
γονέα εξ-ίσου σημαντική. 
30 Μαρτίου 2021, 21:24 | Γιώργος Δικαίος Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση 
της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που 
ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από 
αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». και για τα 
παιδιά εκτος γάμου που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του 
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άρθρου 18 εφαρμόζεται αναλόγως. Τα ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ να ανατρέφονται ΕΞΙΣΟΥ κι απο 
ΚΟΙΝΟΥ και από τους δύο τους γονείς ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ!!!! 
30 Μαρτίου 2021, 18:23 | Δημητρης Δ. Ότι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν με γάμο των γονέων τους να 
ισχύει και για τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ γάμου. Στην 3η δεκαετία του 21ου αιώνα ακόμα συζητάμε για τα 
δικαιώματα των παιδιών που οι γονείς τους για διάφορους λόγους δεν πέρασαν το κατώφλι της εκκλησίας ή του 
δημαρχείου ;Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν δικαίωμα να ανατρέφονται από ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΎ 
και από την μαμά και από τον μπαμπά. Φτάνει πια ο ρατσιστικός διαχωρισμός ΕΝΤΟΣ ή ΕΚΤΟΣ γάμου παιδιά. 
30 Μαρτίου 2021, 18:45 | Γεωργία Ο νομοθέτης θα πρέπει να σκεφτεί πρωτίστως τις συνθήκες της περίπτωσης 
αυτής, οι οποίες δεν είναι σε καμία περίπτωση όμοιες και καθόλου εύκολες. Τις περισσότερες φορές η μητέρα 
βρίσκεται στη θέση της άγαμης μητέρας OXI κατ επιλογή. Εφόσον ο πατέρας δεν δέχεται με χαρά, διάθεση για 
φροντίδα, αγάπη, σεβασμό και αξιοπρέπεια να καλωσορίσει το παιδί του στη ζωή και να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων δεν τίθεται θέμα γονικής μέριμνας γιατί δεν έχει μεριμνήσει ουδέποτε για αυτό. Μια τυπική 
υπογραφή στην αναγνώριση δεν προϋποθέτει τα ανωτέρω και δεν αποδεικνύεται με κανένα τρόπο ο όρος 
«εκούσια». Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις των μαμάδων που μπορούν να σταθούν οικονομικά για να 
ανταπεξέλθουν σε όλα τα έξοδα του νεογέννητου πόσο μάλλον σε δικαστικές διαμάχες για την αναγνώριση. Για 
αυτό προσπαθούν στο έσχατο, για το καλό του παιδιού και για να μην φαίνεται ώς αγνώστου πατρός προκειμένου 
να λάβουν έστω την παραδοχή του πατέρα δια μέσω της αναγνώρισης οτι το παιδί της δεν είναι «αγνώστου 
πατρός» ακόμα και αν ξέρουν οτι είναι απόντα πατρός, αδιάφορου πατρός, κλπΝα καταργηθεί παρακαλώ το 
άρθρο. Ουδεμία αξία προσδίδει σε ένα παιδί. Μέγιστο βάρος προσθέτει στη μητέρα. 
30 Μαρτίου 2021, 15:54 | Ιωάννα Μ. Με τον Νέο Νόμο, θα πρέπει να υπάρχει κοινή επιμέλεια και κοινή γονική 
μέριμνα για τα παιδιά εντός κι εκτός γάμου, με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη φυσική παρουσία. Είναι 
άδικο να διαχωρίζουμε τα παιδιά, είναι σαν να διαχωρίζουμε μια Κοινωνία. Προσέξτε μην στιγματίζεται, κατά 
αυτόν τον τρόπο, τους Πολίτες αυτής της χώρας! Η ισότητα να Υπάρχει όχι να είναι αόριστη έννοια. Τα παιδιά που 
αναγνωρίστηκαν εκτός γάμου, με οποιονδήποτε τρόπο, να έχουν τις ίδιες αξιώσεις, τα ίδια προνόμια με τα παιδιά 
εντός γάμου και να μπορεί να εφαρμόζεται το άρθρο 1515ΑΚ. Οι γονείς να μπορούν, εφόσον το επιθυμεί ένας εκ 
των δυο, τις προηγούμενες συμφωνίες ή αποφάσεις δικαστηρίου να μπορούν να προβούν σε μεταρρυθμίσεις, 
εντός δυο(2) ετών από την αλλαγή του Νόμου. Οι γονείς να έχουν αντίστοιχες και ίσες ευθύνες ως προς τα παιδιά 
τους είτε αυτά είναι εντός είτε εκτός γάμου. Με αντίστοιχες ρυθμίσεις δικαστικώς ή εξωδικαστικώς να ρυθμίζεται 
η κοινή γονική μέριμνα μετά το ψήφισμα του νέου νόμου για τα παιδιά εκτός γάμου που ήδη έχουν αναγνωριστεί 
ή θα αναγνωριστούν. Είναι χρέος της Πολιτείας να κάνει το Δίκαιο. 
30 Μαρτίου 2021, 10:15 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
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συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:50 | Μιχάλης Αποστολιδης Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. 
Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας /επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 10:35 | Ειρήνη Διαμαντάκη Εξίσου και από κοινού γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. 
Εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα εντός γάμου. Καμία φυλετική διάκριση σε ό,τι αφορά στην ανατροφή των 
παιδιών. Εξ’ ορισμού ίσος χρόνος ανατροφής και από το μπαμπά και από τη μαμά με ίσα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Σε παραβατικές περιπτώσεις ο γονέας χάνει αμέσως την επιμέλεια. 
30 Μαρτίου 2021, 08:36 | Ηλιαννα Ρηγα Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το 
άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες 
έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να 
μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να 
ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία 
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θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». και για τα παιδιά εκτος γάμου που 
αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 εφαρμόζεται 
αναλόγως. Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να 
το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο 
σύστημα σας… 
30 Μαρτίου 2021, 00:25 | ΑΜΑΛΙΑ Μ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΑ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΗΔΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ 
ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΝ. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΠΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΤΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΕΛΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΩΣΑΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΑΥΤΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΚΑΝΑΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΑΣΗ 
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.  
29 Μαρτίου 2021, 23:56 | Αμαλία Μ Οχι στην αναδρομικη εφαρμογή του αρθου αυτού. Γονείς που αποφάσισαν 
να μην συνεχίσουν να είναι μαζί και κυριως αυτοι που ούτε καν ειχαν παντρευτεί, οι μητέρες αναγκάστηκαν ή 
επέλεξαν να μην έχει ο πατέρας ουσιαστική δικαιοδοσία στην ανατροφή του παιδιου. Εχουν δικαιωκα στην 
επιλογή και τη σταση ζωής που επέλεξαν σύμφωνα με τον παρόν νομοθεσία. 
29 Μαρτίου 2021, 22:48 | ΔΠ Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν 
οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται 
ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών 
νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή 
ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των 
γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική 
ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου». 
29 Μαρτίου 2021, 18:11 | Νικόλας Δ. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ γάμου δεν υστερούν σε τίποτα έναντι των 
υπολοίπων παιδιών. Δεν έχει καμία σχέση αν το ζευγάρι παντρεύτηκε ή όχι. Οι εκβιασμοί των μαμάδων και η 
χρησιμοποίηση, εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση των αγέννητων πολλές φορές παιδιών τους για Γη και Ύδωρ 
από τους μπαμπάδες για γάμο, που σημαίνει «δένω τον γάιδαρο» και εξασφαλίζω περιουσία πρέπει να 
σταματήσει εδώ. Το ζευγάρι, παντρεμένο ή όχι χωρίζει. ΟΧΙ ο μπαμπάς από το παιδί του. Οι ΄μαμάδες΄που δεν 
πήραν γάμο συνήθως είναι και οι πιο χειριστικές και κακοποιητικές προς τα παιδιά τους γιατί δεν κατάφεραν να 
ξεζουμίσουν τον μπαμπά με αποτέλεσμα να τα αποξενώνουν από αυτόν για να τον εκδικηθούν και να τον 
τιμωρήσουν. Η Γονική Μέριμνα των αναγνωρισμένων ΕΚΤΟΣ γάμου παιδιών να ασκείται ΚΟΙΝΑ και ΕΞΙΣΟΥ και 
από τους δύο γονείς. 
29 Μαρτίου 2021, 18:18 | Μητερα Αναδρομική ισχύ για γονική μέριμνα σε κάποιον που δεν ξέρει τι θα πει μέριμνα 
και τι γονιός? Σοβαρά τώρα? Τι άλλο να περάσει αυτή η μάνα και ποσα να αντέξει? Να ψάχνουμε να τον βρούμε 
από τώρα για να υπογράψει για την εγγραφή του παιδιού στο Λύκειο. Και αν συμφωνήσει φυσικά. 
29 Μαρτίου 2021, 16:51 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος 
εφαρμόζονται σε υποθέσεις που έχουν ήδη δικαστικά κριθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία και βαθμό με βάση το 
προϊσχύον δίκαιο, αν οιοσδήποτε των διαδίκων ζητήσει να κριθεί εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο, 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 2. Συμφωνίες των γονέων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή δικαστού 
μεταρρυθμίζονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, αν το ζητήσει οιοσδήποτε των συμβαλλομένων, από το 
Δικαστήριο. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 193. Το άρθρο 1515 ΑΚ εφαρμόζεται και για τέκνα που 
αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αν ο πατέρας του τέκνου το ζητήσει να κριθεί 
εκ νέου η υπόθεσή του από το Δικαστήριο. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙΑ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ήταν προεκλογική δέσμευση! Είναι απαίτηση! 
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29 Μαρτίου 2021, 14:11 | Παππά Γ. Βασιλική Οι πρώην έγγαμοι ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης, ζούσαν 
καθημερινά με το παιδί, βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυσάρεστες καταστάσεις και χώρισαν. Δικαιούνται να 
εξακολουθούν να είναι διαρκώς στην ζωή του παιδιού τους. Όσοι τεκνοποίησαν εκτός γάμου, ήταν χωρισμένοι 
από την αρχή και επέλεξαν να μην έχουν ουσιαστική δικαιοδοσία στην ζωή του παιδιού τους, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Δεν έχετε ,από ηθικής άποψης, να τους εξισώσετε σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι πρώτοι 
υπήρξαν γονείς, οι δεύτεροι είχαν ενίοτε φιλική συμμετοχή. Αν θέλετε να αλλάξετε τα πράγματα, αλλάξτε τα από 
τούδε και στο εξής, να γνωρίζει πλέον ο καθένας την σημασία των επιλογών του. Ζητώ απόσυρση του εν λόγω 
άρθρου για ισχύ στα γεννημένα τέκνα πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. 
29 Μαρτίου 2021, 12:47 | Γιάννα Πολιτοπούλου Ένα παιδί, στην αρχή πλέον της εφηβείας του, έχει συγκεκριμένο 
πρόγραμμα και δραστηριότητες στις οποίες το πηγαίνει όλα τα χρόνια η μητέρα. Τώρα θα δώσετε γονική μέριμνα 
σε έναν “κατ’ όνομα” πατέρα και θα υπάρχει σύγκρουση για το σε ποιο σχολείο θα πηγαίνει το παιδί, ποια γλώσσα, 
ποιο μουσικό όργανο, ποιο άθλημα κλπ. αλλάζοντας τις επιλογές του εφήβου. Όταν ο πατέρας ζει χιλιόμετρα 
μακριά, θα μπορεί να τον πηγαίνει στις δραστηριότητες που απαιτεί αυτός; ΌΧΙ λοιπόν σε αυτό το άρθρο, αρκετά 
προβλήματα έχει η ανύπανδρη μητέρα, ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ σε ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Βάλτε τουλάχιστον, 
ως προυπόθεση: Ο πατέρας μπορεί να ασκεί την γονική μέριμνα, αποκλειστικά κατά τον χρόνο που έχει αυτός το 
παιδί ή εναλλακτικά, εφόσον, περνάει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατ ‘ελάχιστο το 1/3 του έτους με το τέκνο του. 
29 Μαρτίου 2021, 11:17 | Χαράλαμπος Π Σύμφωνα με τη νομοθεσία η γονική μέριμνα για τα παιδια εντός γάμου 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ακριβώς οπως ηταν και πριν τον χωρισμο τον γονεων τους. Να εξακολουθουν δηλαδη να την ασκουν 
απο κοινου και εξισου οι γονεις του. Γιατι προτεινετε λοιπόν στο αρθρο 19 για τα παιδια εκτός γάμου, η 
υφιστάμενη, προκαθορισμένη νομοθετημένη, συμφωνημενη γονική μέριμνα να ανατραπει και ΝΑ ΜΗΝ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ οπως ακριβώς ηταν ηταν και πριν τον χωρισμο τον γονεων τους?? Δηλαδή: Η γονική μέριμνα του 
ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση 
αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων 
κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς 
ή πραγματικούς λόγους. ΕΤΣΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ. 
29 Μαρτίου 2021, 10:14 | M.I. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑΝ «ΠΑΤΕΡΑ» ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΧΡΟΝΟ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΠΙΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΝΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΓΩΝΟΝΤΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. 
29 Μαρτίου 2021, 08:23 | Σπυριδούλα Μ. Ο νόμος αυτός αφορά παιδικές ψυχές. Με τον νόμο στην φαρέτρα του 
ο πατέρας θα παίρνει το παιδί σπίτι του ενώ το παιδί δεν θέλει. Είναι τραγικό. Και το παιδί δεν θέλει γιατί έχει 
ζήσει καταδικαστέες από την κοινωνία συμπεριφορές τις οποίες η μητέρα δεν τόλμησε να καταγγείλει στην 
αστυνομία, εν μέσω απειλών για την ίδια και την οικογένειά της. Ενδεικτικά, οι έρευνες λένε ότι ούτε το 10% των 
υποθέσεων οικογενειακής βίας δεν καταγγέλλεται στην αστυνομία. Αυτά τα παιδιά δεν θέλησαν να έχουν τον 
‘πατέρα’ τους στην καθημερινότητά τους γιατί έχουν ζήσει ακραίες καταστάσεις. Πως μετά από δέκα χρόνια, θα 
πάρει το παιδί σπίτι του ένας ‘ξένος’; Και με τι κουράγιο να πάει το παιδί; Γιατί αυτό είναι οι περισσότεροι, 
συνειδητοποιημένοι ‘άγνωστοι’ για τα εξώγαμα παιδιά τους. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι σχέσεις στοργής και 
επικοινωνίας πατέρα-παιδιού δεν χτίζονται εκ των υστέρων με μεταγενέστερες αυτών νομολογίες, χτίζονται με 
την ηθελημένη παρουσία του πατέρα στην ζωή του παιδιού. Είναι σκληρό για αυτά τα παιδιά να τους επιβάλλετε 
να ξαναζήσουν νέο κύκλο αγωνίας, σκηνές βίας και βωμολοχίας που έσβησαν από την μνήμη τους μετά από 
επισκέψεις σε ειδικούς. Μην καταστρέψετε αθώες παιδικές ψυχές. Αυτό το άρθρο να μην ψηφιστεί, σας 
παρακαλώ πάρα πολύ. 
28 Μαρτίου 2021, 22:18 | Χριστίνα Τα δεδομένα στην νομοθεσία ήταν γνωστά στους άντρες και όμως επέλεξαν 
αυτή την λύση. Αν ήθελαν περισσότερα δικαιώματα και παρουσία στην ζωή του παιδιού θα είχαν κάνει έστω ένα 
σύμφωνο γάμου, που είναι και ανώδυνο καθώς λύεται το πολύ σε τρεις μήνες. Ας ζήσουν με την συνειδητή 
επιλογή τους! Κρατήστε ολομόναχοι για ένα μήνα το παιδί σας, δείτε τις ευθύνες και την αγωνία, και μετά 
νομοθετείστε τέτοιες άδικες καινοτομίες. Να ανακαλέσετε για τα παιδιά εκτός γάμου που έχουν γεννηθεί πριν την 
ψήφιση του νομοσχεδίου. 
28 Μαρτίου 2021, 22:15 | Αγανακτισμένη Μητέρα Εκατοντάδες άντρες αρνήθηκαν την ευθύνη, αρνήθηκαν το 
παιδί τους και έθεσαν εαυτόν ανώτερο του παιδιού τους. Άλλες τόσες γυναίκες, πάλεψαν με τις αντιξοότητες, 
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οργάνωσαν την ζωή τους με δεδομένο την απουσία του συντρόφου/πατέρα και ανάλαβαν ολομόναχες την ευθύνη 
ενός παιδιού, παραμερίζοντας την δική τους ζωή. Ήξεραν οι κύριοι τις νομικές προεκτάσεις απόκτησης εξώγαμου 
τέκνου αλλά δεν θέλησαν να είναι ουσιαστικά παρόντες στην ζωή των παιδιών τους. Και η μάνα αναγκάστηκε να 
ζήσει με αυτή την επιλογή. Είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΤΙΜΙΑ να έχει αναδρομική ισχύ ο νόμος. ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΣΕΙ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ. 
27 Μαρτίου 2021, 20:43 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΤΕΡΕΣ 
ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΖΩΗ.ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ. ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΞΕΝΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ ΑΝΤΑΜΕΙΨΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ!!!ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ!!! 
27 Μαρτίου 2021, 09:09 | Κ.Π. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο 
δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΑΥΤΟΣ 
ΖΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ! Άρα ο πατέρας-φάντασμα, που άφησε την μητέρα να είναι μάνα και 
πατέρας μαζί και έγινε λαγός, που επιλέγει να δει ελάχιστα ή και καθόλου το παιδί του, θα συναποφασίζει για το 
σχολείο, στις γλώσσες, στις δραστηριότητες κλπ. Αυτός δηλάδή θα επιλέγει, η καημένη η μάνα θα πρέπει να το 
πηγαίνει το [παιδί παντού, ο πατέρας έχει δικαίωμα να εμφανίζεται μόνο Χριστούγεννα αν θέλει αλλά να ορίζει 
το μέλλον του παιδιού. Όταν δίνετε ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σε ανεύθυνους δώστε και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Γράψτε: τεκμαίρεται 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, εκτός και αν ζητήσει μικρότερο χρόνο, ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ. Διαφορετικά , μόνο η μητέρα τέκνων εκτός γάμου να έχει γονική μέριμνα. Αλλιώς 
επιβάλλεται η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. 
27 Μαρτίου 2021, 07:12 | Δέσποινα Λ. Υποκρισία εκ μέρους σας. Δεν συναδει με την διαδικασια και τα κριτηρια 
που ακολουθουνται στις υιοθεσιες. Εκει περνανε δια πυρος και σιδηρου το ζευγαρι, την οικογενειακη 
σταθεροτητα, και ειναι σχεδον αδυνατον μονη γυναικα να καταφερει την υιοθεσια. Εδω, ομως, εσεις εγκρινετε να 
απεχει ο πατερας απο τις ευθυνες και να εχει μονο προνομια. ο θεσμος της οικογενειας ακυρωνεται. ΝΑ ΜΗΝ 
ΔΩΣΕΤΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. 
27 Μαρτίου 2021, 06:28 | Ε. Βασιλείου ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ, Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ. ΜΟΝΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΡΕΝ ΝΟΙΑΣΤΗΚΕ 
ΓΙΑ ΑΥΤΑ, ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΣΑΝ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΜΑΝΑ, ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΩΘΗΜΕΝΟ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΕΚΤΡΩΣΗ. ΘΑ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΙ. ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ. 
27 Μαρτίου 2021, 06:10 | ΜΑΝΑ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΜΑ Τα περισσότερα παιδιά εκτός γάμου, δεν έχουν περάσει ούτε 
μια μέρα στο σπίτι του βιολογικού τους πατέρα, γιατί ο πατέρας τους τα αντιμετώπισε ως ένα βαρίδι που του 
προέκυψε και δεν ασχολήθηκε μαζί τους. Δεν ήταν επιλογή για την πλειοψηφία των γυναικών η τεκνοποίηση εκτός 
γάμου, ήταν εγκατάλειψη με απειλές από τον σύντροφο. Τώρα, αυτά τα παιδιά σε τι ακριβώς τα εξαναγκάζετε; Σε 
ποιους ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ από την ζωή τους δίνετε εξουσία για την καθημερινότητα και το μέλλον των ανηλίκων 
αυτών; Η ΑΓΑΜΗ ΜΑΝΑ δεν μπορεί να έιναι ΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ αλλά ΜΑΖΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ με τον απόντα 
πατέρα. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ η μεταρρύθμιση 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, θα είναι έγκλημα για την ψυχική υγεία των ανηλίκων. 
26 Μαρτίου 2021, 23:35 | Άγαμη ΜΑΝΑ Ο αντρας ο σωστος φροντίζει την μάνα που θα φροντίζει το παιδί του. 
Δεν την εκθετει, δεν εξαφανίζεται. Τα ανδρείκελα, που δεν μπορούν να δέσουν ούτε τα κορδόνια τους, διαλέγουν 
την καλοπεραση τους αντι για την φροντιδα του παιδιου τους. Βάζετε στην ίδια ζυγαριά τον οικογενειαρχη, τον 
αντρα σύντροφο και πατερα με τον άνανδρο που εφυγε στα δυσκολα; Ηξερε τι εκανε, διαλεξε την ευκολη λυση, 
την βολή του. Δεν ανελαβε τις ευθυνες τοτε και τωρα τον αναγαγετε ισοτιμο με τον οικογενειαρχη; ΝΤΡΟΠΗ! ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ! 
26 Μαρτίου 2021, 22:33 | Μαρία Ξένου Ο οικογενειάρχης που παντρεύτηκε γνώριζε ότι και το διαζύγιο είναι μέσα 
στην ζωή. Για αυτό και έκανε πολιτικό γάμο άρον άρον, να φαίνεται και να είναι σε όλα πατέρας με ενεργή 
παρουσία! Ο παΤΕΡΑΣ που λάκισε μόλις έμαθε την εγκυμοσύνη γνώριζε τι σημαίνει εξώγαμο! Τώρα εσείς 
βαφτίζετε αυτόν έξυπνο και όλους τους οικογενειάρχες που έπραξαν βάσει του ισχύοντος νόμου κορόιδα; Το 
άρθρο 19 πρέπει να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ. ΕΧΕΤΕ ΗΘΙΚΟ ΧΡΕΟΣ απέναντι στις ολομόναχες μανάδες. 
26 Μαρτίου 2021, 16:05 | Μητέρα Όταν ένα ζευγάρι τεκνοποιήσει και παραμείνει ηθελημένα εκτός γάμου μπορεί 
κάλλιστα ήδη, να επιλέξει ανα πάσα στιγμή τη συνεπιμέλεια το οποίο είναι αρμονικό και απόλυτα υγιές. Στην 
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πλειοψηφία όμως των περιπτώσεων δυστυχώς αυτός δεν είναι ο κανόνας. Η μητέρα τεκνοποιεί εκτός γάμου 
συνήθως έπειτα απο εγκατάλειψη και εκτός οτι περνάει τα πάνδεινα απο την ώρα της κύησης τόσο απο 
ψυχολογικούς όσο απο σωματικούς και πρακτικούς λόγους, έχει να αντιμετωπίσει και έναν αρνητικό, αδιάφορο, 
απών άνθρωπο τον οποίο παρακαλεί για τα αυτονόητα, την αναγνώριση του τέκνου του. Πως ορίζεται λοιπόν η 
εκούσια αναγνώριση? Πως αποδεικνύεται οτι προκειμένου να αναγνωριστεί το παιδί, έχει πασχίσει στο έσχατο η 
μητέρα? Ποιος είναι ο στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης?-Να ανοίξουμε το δρόμο σε όλο τον ανδρικό πληθυσμό 
για αντίστοιχη στάση? να βγαίνει και να μπαίνει στη ζωή του παιδιού έτσι απλά? Πως εξασφαλίζεται η ασφάλεια 
και η σταθερότητα στη ζωή του παιδιού απο έναν πατέρα που στα δύσκολα και εξ αρχής έχει ΕΠΙΛΕΞΕΙ να 
εξαφανιστεί? και για ποιο λόγο να εξομοιώνονται τα δικαιώματα των γονιών αυτών, εφόσον απεναντίας η μητέρα 
στάθηκε βράχος και αναγκάστηκε να αγωνίζεται με δυο ρόλους?-Να εδραιωθεί η καθ έξιν αποστασιοποίηση τους 
αφού του δίνεται το δικαίωμα και η ελευθερία ΟΠΟΤΕ το επιλέξουν να εμφανιστούν έτσι απλά με δικαίωμα στις 
αποφάσεις του παιδιού καμαρώνοντας για το ρόλο του πατέρα (παρόλο που έλαμπαν δια της απουσίας τους?)-
Να εξομοιωθούν τα δικαιώματά τους με τους πατεράδες που στέκονται λαμπάδα δίπλα στα παιδιά τους?-Να 
χαλάσει η ισορροπία του παιδιού με όλες τις αντιρρήσεις που θα φέρουν στο πρόγραμμα της έως τώρα ζωής του 
παιδιού, (ως νεοεμφανιζόμενος πατέρας με εξουσία δια του νόμου?-Να τρέχουμε στα δικαστήρια προκειμένου 
να επαναπροσδιοριστούν οι ανάγκες του παιδιού και η ωφέλεια της σταθερότητας στο πρόγραμμά του, 
αντικρούοντας τις αντιρρήσεις τους σε όλα? Με ποια οικονομική δυνατότητα θα μπορεί η μητέρα του παιδιού να 
κινηθεί νομικά όταν έχει στερέψει απο τις τόσες ανάγκες του παιδιού στο παρελθόντα χρόνο ουσιαστικά μόνη 
της? Πόσο άλλο να βασανίσουμε αυτή τη μάνα? Είναι ποτέ δυνατόν να μπορεί κάποιος να επικοινωνεί και να 
συναποφασίζει υπο αυτές τις συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψιν τα όσα έχει υποστεί στο παρελθόν? Παρακαλώ 
πολύ, το άρθρο 19 θα πρέπει να ακυρωθεί ΧΘΕΣ! Ευχαριστώ. 
26 Μαρτίου 2021, 13:26 | Μ.Σ. Εσείς οι άντρες νομοθέτες, ρωτήστε τις γυναίκες σας ή ακόμη την μάνα σας τι εστί 
μάνα! Για θυμηθείτε ποιος ήταν πάντα στο πλευρό σας στην παιδική ηλικία, σε ποιον τρέχατε πάντα για βοήθεια, 
συμπαράσταση, φροντίδα;;; Που δεν μπορείτε να βράσετε ενα αυγό, θα φροντίσετε και παιδί… Εσείς, όσοι είστε 
πατεράδες, θα θέλατε ο σύντροφος της κόρης σας να λακίσει στα δύσκολα, να την εγκαταλείψει και να 
εμφανίζεται αν και όποτε θέλει; ΌΧΙ στην ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ! 
26 Μαρτίου 2021, 13:27 | Νεκταρία Παππά Ισχύς του νομοσχεδίου ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ. Να ξέρουν όλοι τις 
ευθύνες τους. Ο πατέρας φεύγει, η μάνα στυλοβάτης. Τώρα θα τον κάνετε μάγκα; που ήταν ο κύριος στα ξενύχτια, 
στις ασθένειες, στα έξοδα;;; 
26 Μαρτίου 2021, 00:24 | Σταυρούλα Μόσχου Ως τωρα ο νόμος έλεγε: το παιδί ανήκει στην μητέρα. Οι αλλαγές 
πρέπει να γίνονται σταδιακά. Τώρα παραχωρείτε τα ίδια προνόμια που έχουν και οι σωστοί οικογενειάρχες; ΟΧΙ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ. 
26 Μαρτίου 2021, 00:56 | Σοφία Λ. Δεν μεγάλωσαν όλα τα παιδιά με δύο γονείς γιατί, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η μάνα θυσιάστηκε και ο πατέρας αγρόν ηγόραζε. Αφού ο πατέρας, ο Θεός να τον κάνει, πήρε την 
απόφαση να φορτώσει τα πάντα στην μητέρα και αυτός να λάμπει διά της απουσίας του, θα πρέπει να πορευτεί 
με αυτό γιατί δεν επέλεξε την οικογένεια αλλά την καλοπέρασή του. Ο νόμος να ισχύσει για τα τέκνα εκτός γάμου 
που γεννιούνται από εδώ και πέρα! 
26 Μαρτίου 2021, 00:16 | Γεωργία Κορατζοπούλου Όταν μια μάνα πέρασε έναν γολγοθά να αναλάβει 
εξ’ολοκλήρου το μεγάλωμα του παιδιού καθώς ο πατέρας ήταν διακοσμητικός επειδή αυτή δεν δέχθηκε να κάνει 
έκτρωση, δεν μπορεί ο νόμος τώρα να του δίνει απλόχερα δικαιώματα. Αυτός στις υποχρεώσεις του που ήταν 
τόσα χρόνια; Γιατί να έχει αναδρομική ισχύ το άρθρο; Έτσι ήξεραν, έτσι πορεύτηκαν. Από δω και πέρα, ο καθένας 
ας αποφασίσει τι είδους οικογένεια θέλει να κάνει, και να είναι υπαρκτός πατέρας όχι φάντασμα. 
25 Μαρτίου 2021, 18:16 | Παρασκευή Δ Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε 
ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ με την μητέρα. Αν οι 
γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Επιβάλλεται η 
προσθήκη της λέξης και έννοιας ΕΞΙΣΟΥ, διαφορετικά το συμφέρον του παιδιού θα διαφοροποιείται με 
αδικαιολόγητο κριτήριο την νομική σχέση των γονέων ΕΝΩ όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως έχουν δικαίωμα να 
ανατρέφονται από κοινού κι εξίσου και από τους δύο γονείς τους. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος 
ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή 
ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
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αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των 
γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική 
ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου». και για τα παιδιά εκτος γάμου που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
24 Μαρτίου 2021, 22:06 | Κωνσταντίνος R Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση 
της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που 
ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από 
αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». και για τα 
παιδιά εκτος γάμου που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 18 εφαρμόζεται αναλόγως. Τα ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ να ανατρέφονται ΕΞΙΣΟΥ κι απο 
ΚΟΙΝΟΥ και από τους δύο τους γονείς ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ. 
22 Μαρτίου 2021, 08:37 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι 
δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους 
ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων 
ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας 
ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν 
να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η 
οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». και για τα παιδιά εκτος γάμου που 
αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 εφαρμόζεται 
αναλόγως. 
20 Μαρτίου 2021, 15:18 | νικος κοντοπουλος Επιτέλους και ο πατέρας που απέκτησε παιδί εκτός γάμου και το 
αναγνώρισε νόμιμα , ονομάζετε και αναγνωρίζετε αυτοδίκαια ως πατέρας στο ελληνικό δίκαιο. Είναι μια πολύ 
σημαντική ρύθμιση που λύνει πολλά θέματα και γλιτώνει από δικαστικές επιλύσεις του αυτονόητου. ο γάμος δεν 
κάνει ένα γονέα σωστό. Το ενδιαφέρον του για το παιδί του τον κάνει και μόνο αυτό. Η κοινωνία έχει προχωρήσει 
πολύ από το να ισχύει ο διαχωρισμός τέκνο εντός -εκτός γάμου. Συγχαρητήρια για την νομοθέτηση του 
αυτονόητου. 
19 Μαρτίου 2021, 10:49 | ΠΣ Η διάταξη αυτή θα επιφέρει τεράστια προβλήματα σε τέκνα που γεννήθηκαν τα 
τελευταία 17 χρόνια, ανατρέποντας πάγιες πολυετείς καταστάσεις της ζωής τους. Η αναδρομική εφαρμογή δεν 
εξυπηρετεί κανέναν που ενδιαφερόταν να ασκήσει τη γονική μέριμνα και πριν την θέσπιση της. Αντιθέτως 
δημιουργεί αίφνης δικαιώματα σε ανθρώπους που αναγνώρισαν τα τέκνα τους και έκτοτε εξαφανίστηκαν από τη 
ζωή τους χωρίς να ενδιαφερθούν ασκήσουν ποτέ τη γονική μέριμνα στην πράξη. Υποχρεώνεται τοιουτουροπως η 
μητέρα που μεγαλώνει επι χρόνια μόνη της τα παιδιά της, να ασκήσει ένδικα βοηθήματα για την αφαίρεση της 
γονικής μέριμνας, προκειμένου να επιλύσει τα πρακτικά προβλήματα που θα δημιουργήσει αυτή η διάταξη. Θα 
πρέπει να απαλειφθεί στο σύνολο της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 «Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συμφωνία λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:28  Δημοσθένης Ραπτης 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ !ΨΗΦΙΣΜΑ 
2079/2015,ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | diologo 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που 
τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα.Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
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για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:57 | Λαμπρος Ουζουνης 
Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το 
νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά 
το ισόχρονο για την ανατροφή τους και από τους δύο γονείς.Κατοικία των παιδιών πρέπει να θεωρείται το σπίτι 
και των δύο γονέων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε 
χώρια.Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλά και όλων των ικανών γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της 
χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό.Τα παιδιά αναπτύσσονται καλύτερα όταν 
μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των παιδιών, του σημαντικότερου 
θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων και των παππούδων που 
αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:07 | Ζιάτα Πολυξένη 
Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το 
συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ.Το άρθρο να τεθεί ως εξής: «Ο παρών νόμος ισχύει από 
την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των 
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διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων 
σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, 
ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου» 
1 Απριλίου 2021, 20:47 | Ζαβιτσάνου Κ. 
Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το 
συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. 
ΠΡΟΤΑΣΗ:Το άρθρο να τεθεί ως εξής:«Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων 
ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας 
ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν 
να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η 
οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης 
SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ.Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή 
διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο 
υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα 
που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα 
σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !!ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Γαυριηλ Τσαρας 
ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και 
πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα 
αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα 
παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους και πρέπει 
να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του.Η 
διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων και ΟΧΙ σε υπέρογκες και 
παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα.Τα έξοδα μετακινήσεων και οι τρόποι μεταφοράς των 
παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους δύο γονείς, κυρίως όταν 
υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και 
στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , απο τα μέσα Ιουνίου εως τα μέσα Σεπτεμβριου 
δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης 
άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή 
ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η 



4691 
 

μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής 
Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 18:03 | Μακης Καταρας 
Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω ….τέλος στο παιδομάζωμα …..ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη 
κατοικίαίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:35 | Αργύρης 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρεφ́εται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια θρησκευτική παιδεία θα εχ́ει, σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποιήση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου 
1 Απριλίου 2021, 18:14 | Χαρης Μπαμπης 
Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας 
χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε 
πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε 
το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. 
και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης ….Αυτή η πληγή μας  δεν θα ιάνει ποτέ .. 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 18:22 | Σταθόπουλος Διονύσιος 
Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το 
συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν.ΠΡΟΤΑΣΗ«Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας 
ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των 
νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
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εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ 
των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 17:00 | ΣΠΥΡΟΣ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι παιδική κακοποίηση).ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και 
του παιδιού)ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 16:24 | ΚΙΚΗ  
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι παιδική κακοποίηση).ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και 
του παιδιού)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Ελενη Κοκκινη  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
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συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από  
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.Πηγές 
1 Απριλίου 2021, 16:02 | Δήμητρα Καρατζίδου 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
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κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Πέτρος Μπεάκος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
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εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:01 | Πανταζης Μιζουρης 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
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ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:33 | Κυριάκος Μανικάκης 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
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Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:34 | ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:37 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ.Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το 
επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι 
δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής:«Ο 
παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που 
αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν 
μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 15:09 | Ελένη Λαλα 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
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1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:49 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 



4703 
 

τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:38 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πύργου 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε 
το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι 
δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο 
παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που 
αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν 
μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 14:08 | Στρατος Τασσος 
Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μαςΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών μαςΚαταργήστε τις επαγγελματίες 
μανεςΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
1 Απριλίου 2021, 14:02 | Θανασης Καλαρετος 
Σύνδεσμος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
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παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:49 | Χ.Κ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους 
δυο γονεις́. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους 
δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) 
και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμελ́εια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ́ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι κακοποίηση των παιδιών). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του 
γονιού και του παιδιού)ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 12:38 | Κωνσταντίνα Αποστόλου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
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εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής: 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
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εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:37 | Μαριανα Στιλιανου 
Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 
μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ???όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα 
σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:10 | Ρουλα Στεφανιδου  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:58 | Δωρα Χατζη 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟΝτρέπομαι για 
τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες…και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη 
διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:06 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων  να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:45 | Πέτρος Κουλος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
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Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 
1 Απριλίου 2021, 11:59 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΘΗΝΩΝ -ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Αθήνας 
Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα 
νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.Προκειμένου να λειτουργήσει η κοινή επιμέλεια και να αποφεύγονται οι 
διαφωνίες μεταξύ των γονέων πρέπει να προβλεφθεί ρητά ο «γονικός προγραμματισμός ανατροφής τέκνου» που 
θα προβλέπει με σαφήνεια όλα τα ζητήματα ανατροφής του παιδιού, σχολείο,δραστηριότητες, υγεία, δαπάνες 
κλπ Όπως έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ ήδη με υπόμνηματα του προς το ΥΔ ο γονικός προγραμματισμός ανατροφής 
τέκνου είναι μια έγγραφη συμφωνία των γονέων που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται στο συναινετικό 
διαζύγιο.Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που 
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όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες 
ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ.Η αναγκη για ειδικούς συμβουλους μπορει να καλυφθεί αμεσα απο τις δομες των δημων 
ή υπαρχουσες ηδη δομές μεχρι να καθωριστούν οι πραγματκές ανάγκες. Η επιμορφωση των δικαστών προηγείται 
γιαυτό ο νομος οποτε και να ψηφιστεί θα ισχυει απο 6/21. Οτιδήποτε αλλο είναι χασιμο χρόνου. 
1 Απριλίου 2021, 11:41 | Σοφια Ζαμινου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
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τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:24 | Χρονης Λευκας 
Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις 
ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των 

παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξης́:«’Αρθρο 1511(…) 2. Στο συμφέρον του τεκ́νου, που εξυπηρετειτ́αι πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8. Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας(…) 2. Αν δεν ειν́αι δυνατή η από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…).3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9. «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12. «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τεκ́νου. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
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μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14.Συνεπ́ειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50  
1 Απριλίου 2021, 10:56 | Ανδρέας Χασούνης 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝΔ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:19 | Γεωργος Υψιλαντης 
Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν 
τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην 
συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν 
να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. 
Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με 
το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. 
Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι 
και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις 
μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και 
ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να 
ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι 
μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο 
λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς 
δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά 
δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι 
συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε 
τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος 
μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:01 | Μανος Βερος 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ 
Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ 
KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA 
ΠANTA ΓIA                     TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:17 | Βαγγελης Μορφης 
ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ 
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
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ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA 
«XΩPIΣMENH MHTEPA».IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO.O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN 
EINAI MAZI TOYΣ.ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ.…………. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ …..ΤΩΡΑ …….. 
1 Απριλίου 2021, 08:17 | Κατερινα Μαντα 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:19 | Δημητρης Καμακης 
1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας 
και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής 
μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση 
(έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της 
επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου 
κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων 
σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η 
γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων 
που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του 
παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, 
ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να 
αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και 
με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
1 Απριλίου 2021, 08:05 | Σπύρος 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρεφ́εται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
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αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου 
1 Απριλίου 2021, 06:27 | Α. Σ.,Χ. 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά 
του παιδιού και του άλλου γονέα.)ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50.ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΩΡΑ!Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση δικαστών , δικηγόρων, διαμεσολαβητών στο οικογενειακό 
δίκαιο.Απαραίτητη η δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων. 
31 Μαρτίου 2021, 23:09 | ΣΤΕΛΛΑ 
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ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
31 Μαρτίου 2021, 23:45 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
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μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:57 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
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της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ 
ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 23:30 | ΟΣΤΓ 
Οι προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου δεν συνάδουν με το παιδοκεντρικό και όλως προοδευτικό πνεύμα 
του οικογενειακού δικαίου που ισχύει σήμερα. Επιχειρείται όλως επιτακτικά και υποχρεωτικά η διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των γονέων, κυρίως δε, αυτών στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων 
(πατεράδων), οι οποίοι είναι και οι υπόχρεοι σε διατροφή του. Η ψήφιση του ΣχΝ υποχρεώνει τα παιδιά των 
χωρισμένων γονιών να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις 
επιθυμίες και επιδιώξεις των γονέων τους και γι’αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τη 
Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, όπου το συμφέρον του παιδιού υπερτερεί έναντι των 
δικαιωμάτων των γονέων. Επίσης, οι διατάξεις του ΣχΝ αντιβαίνουν τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (Κωνσταντινούπολης) για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η επιχειρούμενη 
αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου αποτελεί, εμμέσως πλην σαφώς, μία ακόμα έμφυλη διάκριση σε βάρος 
των γυναικών. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:45 | Τακης Φακιρας 
Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50..ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:29 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
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Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 Μαρτίου 2021, 22:16 | Μαρια Γιαγια 
– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
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στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη 
διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
31 Μαρτίου 2021, 22:22 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
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συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:14 | Ελενη Δοχα 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 22:58 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
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1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
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οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:18 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε 
«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
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γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:09 | Κ.Ν.Χ. 
Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 19:24 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. 
Προκειμένου το νέο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται 
να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο 
γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο 
γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και 
εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ́ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
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επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην 
Ελλάδα.ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικιάς με 
κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση 
, διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
31 Μαρτίου 2021, 15:03 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. 
Προκειμένου το νέο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται 
να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο 
γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο 
γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και 
εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ́ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, όνομα παιδιού, σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.ΑΜΕΣΗ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού 
την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή 
χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ  Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
31 Μαρτίου 2021, 14:13 | Βασιλης Αδαμοπουλος 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 13:41 | Γιωργος Αγγελιδης 
ΝΑΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ … ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ31.  
Μαρτίου 2021, 10:43 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
Προκειμένου το νέο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται 
να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθυν́ες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), 
χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ 
νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 



4727 
 

επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, όνομα παιδιού, σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.ΑΜΕΣΗ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού 
την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή 
χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια 
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
31 Μαρτίου 2021, 10:54 | α τροκουδη 
Η αλλαγή του νόμου συνιστά ουσιώδη μεταβολή που κατά πάσα πιθανότητα θα περιλαμβάνει έτσι κι αλλιώς και 
τις άλλως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η ρητή εξαίρεση τους από το παρόν άρθρο συνεπώς προκαλεί 
σύγχυση και πρέπει να απαλειφθεί. Επιπροσθέτως, είναι βαθιά προβληματική σε επιστημονικό, νομικό, και 
καθαρά ανθρώπινο επίπεδο η αποστέρηση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου από χιλιάδες παιδιά των 
οποίων οι γονείς βρέθηκαν στα δικαστήρια νωρίτερα από άλλους. Δε νοείται δημιουργία δύο ταχυτήτων για τα 
δικαιώματα των παιδιών. Πρόταση αλλαγής του Άρθρου 18:• «Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ εφαρμόζονται τόσο στις 
εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε αυτές με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε 
διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέω 
31 Μαρτίου 2021, 00:10 | Φωτιος Αγγελοπουλος 
ΝΑΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ … ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. 
30 Μαρτίου 2021, 23:29 | Παναγιωτης Αβραμης 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
30 Μαρτίου 2021, 10:44 | Νικος Λαμπρου 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
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ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:18 | Χαρίλαος Γερεμπακανης 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 08:25 | Ηλιαννα Ρηγα 
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Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 
μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ???όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα 
σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 «Εξουσιοδοτική διάταξη για τη διαμεσολάβηση» 
 
1 Απριλίου 2021, 20:33 | Σπύρος Λειβαδόπουλος 
Είναι σημαντικό στο μητρώο να περιλαμβάνονται διαμεσολαβητές οι οποίοι έχουν εμπειρία στις οικογενειακές 
διαμεσολαβήσεις και σίγουρα να έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένη εκπαίδευση. Για τους διαμεσολαβητές 
που δεν έχουν ακόμη εμπειρία θα μπορούσε να βοηθήσει ο θεσμός της «πρακτικής άσκησης – μαθητείας» ώστε 
να παρακολουθήσουν ως παρατηρητές αρχικά και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν « συν-διαμεσολαβήσεις» 
. Θα βοηθούσε σημαντικά και ο θεσμός της « Εποπτείας» ως προς τους οικογενειακούς διαμεσολαβητές για τη 
δημιουργία «καλών πρακτικών» και την αποφυγή λαθών. Είναι μια συνηθισμένη πρακτική σε αρκετές χώρες. Όλα 
τα παραπάνω θα ήταν καλό να ενταχθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης – κατάρτισης, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική δικαστικής κατάρτισης 2021-2024. 
1 Απριλίου 2021, 20:54 | Δημοσθένης Ράπτης 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ! ΨΗΦΙΣΜΑ 
2079/2015.ΕΛΨΕ,ΣΕΨ, ΣΕΚ,ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:46 | diologo 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής :ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο .Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
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Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:37 | Λάμπρος Ουζουνής 
Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το 
νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά 
το ισόχρονο για την ανατροφή τους και από τους δύο γονείς. Κατοικία των παιδιών πρέπει να θεωρείται το σπίτι 
και των δύο γονέων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. 
Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλά και όλων των ικανών γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας 
και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν 
σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που 
έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή 
την κατάσταση.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
1 Απριλίου 2021, 20:23 | Ζαβιτσάνου Κ. 
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Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το 
συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ. Το άρθρο να τεθεί ως εξής: «Ο παρών νόμος ισχύει από 
την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των 
διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων 
σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, 
ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 19:34 | Αποστόλης Αγαθαγγελιδης 
SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή 
διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο 
υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα 
που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα 
σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει την επιμέλεια.Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:22 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:24 | Γαυριηλ Τσαρας 
ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και 
πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ από το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα 
αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα 
παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους και πρέπει 
να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η  
διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων και ΟΧΙ σε υπέρογκες και 
παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και οι τρόποι μεταφοράς των 
παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους δύο γονείς, κυρίως όταν 
υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και 
στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 
δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης 
άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή 
ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η 
μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την χώρα μας ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 18:29 | Μακης Καταρας 
Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω ….τέλος στο παιδομάζωμα…..ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικία 
ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:27 | Αργύρης 
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Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρεφ́εται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια θρησκευτική παιδεία θα εχ́ει, σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποιήση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:06 | Χαρης Μπαμπης 
Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας 
χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε 
πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε 
το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. 
και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης ….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 50 — 50.  
1 Απριλίου 2021, 18:52 | Σταθόπουλος Διονύσιος 
Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το 
συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν.ΠΡΟΤΑΣΗ«Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας 
ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των 
νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ 
των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 17:24 | Κώστας 
TO ΘEΣMO THΣ YΠOXPEΩTIKHΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ OYΣIAΣTIKA ANTIKAΘIΣTATAI H ΔHMOΣIA ΔIKAIOΣYNH AΠO 
THN IΔIΩTIKH ΠPΩTOBOYΛIA.O KAΘE ΓONIOΣ ΘA ANAΓKAZETAI NA ΣYMMOPΦΩNETAI KAI NA ΠPOΣEPXETAI ΣE 
AYTH THN IΔIΩTIKH ΔIKAIOΣYNH ME TO OIKONOMIKO KOΣTOΣ ΠOY ΘA TON EΠIBAPYNEI EIΔIKA AN EINAI 
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OIKONOMIKA AΔYNAMOΣ ΠAPOΛO ΠOY ΓNΩPIZEI EK TΩN ΠPOTEPΩN OTI ΔEN ΘA YΠAPXEI OYΣIAΣTIKH ΛYΣH 
EIΔIKA ΣTIΣ ΣYΓKPOYΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ ΠOY EΠI ΣEIPA ETΩN EXOYN AΠEYΘYNΘEI ΣTA ΔIKAΣTHPIA ΓIA NA ΛYΣOYN TA 
ANYΠEPBΛHTA ΠPOBΛHMATA TOYΣ. ΔIAΦOPETIKA ΘA XAPAKTHPIZETAI ANTIPHΣIAΣ THΣ AΠO KOINOY KAI EΞIΣOY 
ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ KAI ΘA KINΔYNEYEI NA XAΣEI THN EΠIMEΛEIA ΠOY EIΔH EIXE. KATOΠIN,AΦOY H ΔIAΔIKAΣIA 
THΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ ΔE ΘA BPIΣKEI ΛYΣH ,ANAΓKAΣTIKA MIA NEA ANTIΔIKIA ΘA EΞΛΛIΣETAI ENΩΠION ΔIKAΣTH 
ΠOY OYΣIAΣTIKA KATΩ AΠO AYTEΣ TIΣ ΔEΣMEYTIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΠOY EYNOOYN TOYΣ ΠATEPEΣ KAI MONO O 
EKAΣTOTE ΔIKAΣTHΣ ΘA TIΘETAI ΣE MIA ΔIEKΠAIPEΩTIKH ΔIAΔIKAΣIA NA ΔIAMOIPAΣEI AΠΛΩΣ THN AΣKHΣH THΣ 
ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ, AΦAIPONTAΣ TOY ETΣI TON ΘEΣMIKO TOY POΛO ΔHΛAΔH NA KPINEI KAI NA ΔΩΣEI THN 
ΣΩΣTOTEPH ΛYΣH ΩΣ ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY ΠAIΔIOY KAI TIΣ ΠPAΓMATIKEΣ ANAΓKEΣ TOY.APA OI XΩPIΣMENOI 
ΓONEIΣ ΘA MΠAINOYN ΣE ENA ANIΣO AΓΩNA EΞ APXHΣ ΔIOTI TO ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO BAINEI ΠPOΣ TO 
ΣYMΦEPON AΠOKΛEIΣTIKA TΩN ΠATEPΩN KAI THΣ ΠATPIKHΣ OIKOΓENEIAΣ TOY ΠOY ΘA ΔHMIOYPΓOYPΓOYN 
ΠPOBΛHMATA ΓIA NA AΠOΔEIΞOYN ME ΨEYΔH MEΣA OTI MHTEPEΣ TΩN ΠAIΔIΩN ΔEN EINAI IKANEΣ NA THPOYN 
TIΣ ΔIATAΞEIΣ KAI NA XANOYN TA ΠANTA.OYTE BEBAIA EΞYΠHPETEI TO ΣYMΦEPON TΩN ΠAIΔIΩN. TA ΠAIΔIA 
EXOYN ANAΓKH TH MANA TOYΣ. 
1 Απριλίου 2021, 17:45 | Αννα 
ME TO ΘEΣMO THΣ YΠOXPEΩTIKHΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ OYΣIAΣTIKA ANTIKAΘIΣTATAI H ΔHMOΣIA ΔIKAIOΣYNH AΠO 
THN IΔIΩTIKH ΠPΩTOBOYΛIA.O KAΘE ΓONIOΣ ΘA ANAΓKAZETAI NA ΣYMMOPΦΩNETAI KAI NA ΠPOΣEPXETAI ΣE 
AYTH THN IΔIΩTIKH ΔIKAIOΣYNH ME TO OIKONOMIKO KOΣTOΣ ΠOY ΘA TON EΠIBAPYNEI EIΔIKA AN EINAI 
OIKONOMIKA AΔYNAMOΣ ΠAPOΛO ΠOY ΓNΩPIZEI EK TΩN ΠPOTEPΩN OTI ΔEN ΘA YΠAPXEI OYΣIAΣTIKH ΛYΣH 
EIΔIKA ΣTIΣ ΣYΓKPOYΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ ΠOY EΠI ΣEIPA ETΩN EXOYN AΠEYΘYNΘEI ΣTA ΔIKAΣTHPIA ΓIA NA ΛYΣOYN TA 
ANYΠEPBΛHTA ΠPOBΛHMATA TOYΣ. ΔIAΦOPETIKA ΘA XAPAKTHPIZETAI ANTIPHΣIAΣ THΣ AΠO KOINOY KAI EΞIΣOY 
ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ KAI ΘA KINΔYNEYEI NA XAΣEI THN EΠIMEΛEIA ΠOY EIΔH EIXE. KATOΠIN,AΦOY H ΔIAΔIKAΣIA 
THΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ ΔE ΘA BPIΣKEI ΛYΣH ,ANAΓKAΣTIKA MIA NEA ANTIΔIKIA ΘA EΞΛΛIΣETAI ENΩΠION ΔIKAΣTH 
ΠOY OYΣIAΣTIKA KATΩ AΠO AYTEΣ TIΣ ΔEΣMEYTIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΠOY EYNOOYN TOYΣ ΠATEPEΣ KAI MONO O 
EKAΣTOTE ΔIKAΣTHΣ ΘA TIΘETAI ΣE MIA ΔIEKΠAIPEΩTIKH ΔIAΔIKAΣIA NA ΔIAMOIPAΣEI AΠΛΩΣ THN AΣKHΣH THΣ 
ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ, AΦAIPONTAΣ TOY ETΣI TON ΘEΣMIKO TOY POΛO ΔHΛAΔH NA KPINEI KAI NA ΔΩΣEI THN 
ΣΩΣTOTEPH ΛYΣH ΩΣ ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY ΠAIΔIOY KAI TIΣ ΠPAΓMATIKEΣ ANAΓKEΣ TOY.APA OI XΩPIΣMENOI 
ΓONEIΣ ΘA MΠAINOYN ΣE ENA ANIΣO AΓΩNA EΞ APXHΣ ΔIOTI TO ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO BAINEI ΠPOΣ TO 
ΣYMΦEPON AΠOKΛEIΣTIKA TΩN ΠATEPΩN KAI THΣ ΠATPIKHΣ OIKOΓENEIAΣ TOY ΠOY ΘA ΔHMIOYPΓOYPΓOYN 
ΠPOBΛHMATA ΓIA NA AΠOΔEIΞOYN ME ΨEYΔH MEΣA OTI MHTEPEΣ TΩN ΠAIΔIΩN ΔEN EINAI IKANEΣ NA THPOYN 
TIΣ ΔIATAΞEIΣ KAI NA XANOYN TA ΠANTA.OYTE BEBAIA EΞYΠHPETEI TO ΣYMΦEPON TΩN ΠAIΔIΩN. TA ΠAIΔIA 
EXOYN ANAΓKH TH MANA TOYΣ. 
1 Απριλίου 2021, 17:51 | Αλεξανδρα  
ME TO ΘEΣMO THΣ YΠOXPEΩTIKHΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ OYΣIAΣTIKA ANTIKAΘIΣTATAI H ΔHMOΣIA ΔIKAIOΣYNH AΠO 
THN IΔIΩTIKH ΠPΩTOBOYΛIA.O KAΘE ΓONIOΣ ΘA ANAΓKAZETAI NA ΣYMMOPΦΩNETAI KAI NA ΠPOΣEPXETAI ΣE 
AYTH THN IΔIΩTIKH ΔIKAIOΣYNH ME TO OIKONOMIKO KOΣTOΣ ΠOY ΘA TON EΠIBAPYNEI EIΔIKA AN EINAI 
OIKONOMIKA AΔYNAMOΣ ΠAPOΛO ΠOY ΓNΩPIZEI EK TΩN ΠPOTEPΩN OTI ΔEN ΘA YΠAPXEI OYΣIAΣTIKH ΛYΣH 
EIΔIKA ΣTIΣ ΣYΓKPOYΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ ΠOY EΠI ΣEIPA ETΩN EXOYN AΠEYΘYNΘEI ΣTA ΔIKAΣTHPIA ΓIA NA ΛYΣOYN TA 
ANYΠEPBΛHTA ΠPOBΛHMATA TOYΣ. ΔIAΦOPETIKA ΘA XAPAKTHPIZETAI ANTIPHΣIAΣ THΣ AΠO KOINOY KAI EΞIΣOY 
ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ KAI ΘA KINΔYNEYEI NA XAΣEI THN EΠIMEΛEIA ΠOY EIΔH EIXE. KATOΠIN,AΦOY H ΔIAΔIKAΣIA 
THΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ ΔE ΘA BPIΣKEI ΛYΣH ,ANAΓKAΣTIKA MIA NEA ANTIΔIKIA ΘA EΞΛΛIΣETAI ENΩΠION ΔIKAΣTH 
ΠOY OYΣIAΣTIKA KATΩ AΠO AYTEΣ TIΣ ΔEΣMEYTIKEΣ ΔIATAΞEIΣ ΠOY EYNOOYN TOYΣ ΠATEPEΣ KAI MONO O 
EKAΣTOTE ΔIKAΣTHΣ ΘA TIΘETAI ΣE MIA ΔIEKΠAIPEΩTIKH ΔIAΔIKAΣIA NA ΔIAMOIPAΣEI AΠΛΩΣ THN AΣKHΣH THΣ 
ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ, AΦAIPONTAΣ TOY ETΣI TON ΘEΣMIKO TOY POΛO ΔHΛAΔH NA KPINEI KAI NA ΔΩΣEI THN 
ΣΩΣTOTEPH ΛYΣH ΩΣ ΠPOΣ TO ΣYMΦEPON TOY ΠAIΔIOY KAI TIΣ ΠPAΓMATIKEΣ ANAΓKEΣ TOY.APA OI XΩPIΣMENOI 
ΓONEIΣ ΘA MΠAINOYN ΣE ENA ANIΣO AΓΩNA EΞ APXHΣ ΔIOTI TO ΣYΓKEKPIMENO NOMOΣXEΔIO BAINEI ΠPOΣ TO 
ΣYMΦEPON AΠOKΛEIΣTIKA TΩN ΠATEPΩN KAI THΣ ΠATPIKHΣ OIKOΓENEIAΣ TOY ΠOY ΘA ΔHMIOYPΓOYPΓOYN 
ΠPOBΛHMATA ΓIA NA AΠOΔEIΞOYN ME ΨEYΔH MEΣA OTI MHTEPEΣ TΩN ΠAIΔIΩN ΔEN EINAI IKANEΣ NA THPOYN 
TIΣ ΔIATAΞEIΣ KAI NA XANOYN TA ΠANTA.OYTE BEBAIA EΞYΠHPETEI TO ΣYMΦEPON TΩN ΠAIΔIΩN. TA ΠAIΔIA 
EXOYN ANAΓKH TH MANA TOYΣ. 
1 Απριλίου 2021, 17:19 | ΣΠΥΡΟΣ 
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ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και 
του παιδιού) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ:Η 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | Αννα 
ME TO ΘEΣMO THΣ YΠOXPEΩTIKHΣ ΔIAMEΣOΛABHΣHΣ OYΣIAΣTIKA ANTIKAΘIΣTATAI H ΔHMOΣIA ΔIKAIOΣYNH AΠO 
THN IΔIΩTIKH ΠPΩTOBOYΛIA.O KAΘE ΓONIOΣ ΘA ANAΓKAZETAI NA ΣYMMOPΦΩNETAI KAI NA ΠPOΣEPXETAI ΣE 
AYTH THN IΔIΩTIKH ΔIKAIOΣYNH ME TO OIKONOMIKO KOΣTOΣ ΠOY ΘA TON EΠIBAPYNEI EIΔIKA AN EINAI 
OIKONOMIKA AΔYNAMOΣ ΠAPOΛO ΠOY ΓNΩPIZEI EK TΩN ΠPOTEPΩN OTI ΔEN ΘA YΠAPXEI OYΣIAΣTIKH ΛYΣH 
EIΔIKA ΣTIΣ ΣYΓKPOYΣIAKEΣ ΣXEΣEIΣ ΠOY EΠI ΣEIPA ETΩN EXOYN AΠEYΘYNΘEI ΣTA ΔIKAΣTHPIA ΓIA NA ΛYΣOYN TA 
ANYΠEPBΛHTA ΠPOBΛHMATA TOYΣ. ΔIAΦOPETIKA ΘA XAPAKTHPIZETAI ANTIPHΣIAΣ THΣ AΠO KOINOY KAI EΞIΣOY 
ΓONIKHΣ MEPIMNAΣ KAI ΘA KINΔYNEYEI NA XAΣEI THN EΠIMEΛEIA ΠOY ΗΔH EIXE. 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | ΚΙΚΗ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και 
του παιδιού) ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:30 | Ιωάννης Κοκοροτσικος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
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ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
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ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
 
1 Απριλίου 2021, 16:56 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
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τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:54 | Γιωργος Ανδρουλακης 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
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γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.1  
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1 Απριλίου 2021, 16:45 | Σωτηρης Καραχρηστος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του .Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:00 | Ριτα Μπέλια 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
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συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:35 | Βασ Μισαιλιδης 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
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έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως .Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:09 | Βασίλειος Μανούσος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
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εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:44 | ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙ,Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. 
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:19 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε 
το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι 
δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο 
παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που 
αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν 
μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 15:56 | Γεωργιος Λαμπρακης 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:23 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
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βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
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τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:06 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πύργου 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε 
το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι 
δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ.Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο 
παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που 
αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν 
μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 14:39 | Στρατος Τασσος 
Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών μας Καταργήστε τις επαγγελματίες μάνες 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 14:38 | Θανασης Καλαρετος  Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
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Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:46 | Χ.Κ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΠροκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους 
δυο γονεις́. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους 
δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) 
και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης 
ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 
50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με 
εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμελ́εια (δηλαδη ́που 
δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη εγ́γραφη συμφωνία 
μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ́ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι κακοποίηση των παιδιών).ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του 
γονιού και του παιδιού)ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 12:14 | Κωνσταντινα Αποστολου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.  Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 



4751 
 

ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 



4752 
 

ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:08 | Μαριανα Στιλιανου 
Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 
μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ???όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα 
σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:48 | Ρουλα Στεφανιδου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση.Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
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άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:40 | Δωρα Χατζη 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες…και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη 
διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50.  
1 Απριλίου 2021, 11:38 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:11 | Πετρος Κουλος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
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περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ.. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:17 | Κωνσταντινα Ζαμινου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
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ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:57 | Χρονης Λευκας 
Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις 
ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των 

παιδιών➢ ‘Αρθρο 5. Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρεπ́εται για οποιονδήποτε γονεά, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 

(..)➢ Άρθρο 9 .«Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημεν́α χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται 
εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατερ́ας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατερ́ας, την οποία ασκεί από 

κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12.«’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου.Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαιώμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστικη ́
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρεχ́ουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακη ́

άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14. Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση 
της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικης́ σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την 
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οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια 
παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 
τον γονεά με τον όποιο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση 
και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη 
άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε 
μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς 
κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
1 Απριλίου 2021, 10:17 | Ανδρέας Χασούνης 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:58 | Γεωργος Υψιλαντης 
Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν 
τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην 
συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν 
να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. 
Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με 
το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. 
Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι 
και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις 
μελλοντικές γενεές.Δημιουργώντας μάνες στα δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και 
ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να 
ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι 
μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο 
λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς 
δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά 
δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι 
συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε 
τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος 
μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:24 | Μανος Βερος 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ 
Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ 
KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI 
TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:48 | Βαγγελης Μορφης 
ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ 
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ?ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ?ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ 
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ.Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! 
ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO 
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EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA 
ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ.ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ.ΤΩΡΑ . 
1 Απριλίου 2021, 08:39 | Κατερινα Μαντα 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ. Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,Γ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ,Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:42 | Σπύρος 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διεπ́ετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μερ́ιμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμεν́οι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαιρ́εση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμεν́ης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση 
τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονεών ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θεσ́πιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτειά καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 08:55 | Δημητρης Καμακης 
1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας 
και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής 
μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση 
(έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της 
επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου 
κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων 
σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η 
γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων 
που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του 
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παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, 
ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να 
αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και 
με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
1 Απριλίου 2021, 08:31 | Σπύρος 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟΠροκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να 
προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. 
Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και 
λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του 
παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση 
γονικής μερ́ιμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική ́
σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον εχ́ουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαιρ́εση 
της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμεν́ης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση 
τέκνου κλπ).5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά ́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 06:35 | Α. Σ.,Χ. 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
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ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά 
του παιδιού και του άλλου γονέα.)ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση δικαστών , δικηγόρων, διαμεσολαβητών στο οικογενειακό 
δίκαιο Απαραίτητη η δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων. 
31 Μαρτίου 2021, 23:19 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση .Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
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προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής .Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής :Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο  τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
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31 Μαρτίου 2021, 23:25 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ 
ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:14 | Τακης Φακιρας 
Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας.ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 .ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ 
31 Μαρτίου 2021, 22:55 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
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οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
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συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:44 | Μαρια Γιαγια 
– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ.Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη 
διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:20 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση.Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
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και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:34 | Ελενη Δοχα 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες…και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 22:24 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία. Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής: 
2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των 
συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή 
διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού 
και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις 
πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης 
ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – 
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι 
δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας 
γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:11 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του.Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Η 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής 
:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των 
δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να 
αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με 
τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός 
εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 Α.Κ.Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγωνΣτις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης 
του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
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Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο.Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνουΌταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως.Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής:Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 21:24 | Κ.Ν.Χ. 
Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 19:25 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : 
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Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής– Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού 
την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή 
χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια (πλην κακοποιητικών καταστάσεων φυσικά)ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 
1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι παιδική κακοποίηση), 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν 
σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»), 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ,Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 15:55 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας/ 
Κοινής Ανατροφής– Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και 
των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις 
από παλιά και νέα διαζύγια (πλην κακοποιητικών καταστάσεων φυσικά)ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 1. Η ΓΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι παιδική κακοποίηση), 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί 
όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι 
ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»),3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 14:59 | Βασιλης Αδαμοπουλος 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
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τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 13:07 | Γιωργος Αγγελιδης 
Νομίζω ότι η διαμεσολάβιση είναι μία γραφειοκρατική κοροιδία..γιατί από την εμπειρία μας, σαν χωρισμένος 
γονέας, σε παίρνει η δικηγόρος τηλέφωνο την Τετάρτη και σε ενημερώνει ότι την Δευτέρα που πέρασε είχες 
διαμεσολάβιση, αλλά επειδή μίλησε με την δικηγόρο της αντιδίκου δεν θα συνενούσανε σε καμία συμφωνία , 
(οπότε πήγε η δικηγόρος μου και με αντιπροσώπευσε εν αγνοία μου, με αποτέλεσμα αυτού να μου κοστίσει και 
150 ευρώ , χωρία καμία ενημέρωση τοθ τι πραγματικά ειπώθηκε ) ΔΕΝ θα έχει αποτέλεσμα γιατί εμπλέκονται 
δικηγόροι που μπορούν να βγάλουν λεφτά από αυτό…θα το πολεμήσουν γιατί τους χαλάει την δουλειά. Μακάρι 
να δούλευε η διαμεσόλαβηση ώστε κανένας γονέας να μην πάταγε το πόδι του στο δικαστήριο. Αυτό είναι κάτι 
ουτοπικό για την Ελλάδα οπότε καλύτερα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ειναι ποιο εφικτή 50/50 ολα στην μέση ,μία εβδομάδα 
ο ένας και μάα εβδομαδα ο άλλος, και ο καθένας τα έξοδά του.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 11:49 | Έλενα Κολτσάκη 
Η κατάρτιση μητρώου οικογενειακών διαμεσολαβητών είναι αναγκαία και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Πρόκειται για το πρώτο μητρώο που δημιουργείται στο πλαίσιο και του αρ.29 παρ7 του Ν.4640/2019 που 
προέβλεψε τη δυνατότητα να δημιουργούνται μητρώα για την πληρέστερη οργάνωση του θεσμού. Με αφορμή 
τη δημιουργία του μητρώου οικογενειακών διαμεσολαβητών, καλό θα ήταν να δημιουργηθούν και τα λοιπά 
αναγκαία μητρώα όπως το μητρώο εκπαιδευτών, διαμεσολαβητών νομικής βοήθειας, διαμεσολαβητών 
διαπιστευμένων στην αλλοδαπή που ενισχύουν την ασφάλεια ορθής λειτουργίας του θεσμού, την εμπιστοσύνη 
των πολιτών και του νομικού κόσμου και τη διαφάνεια. Στα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος προκειμένου 
να εγγραφεί στο μητρώο πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η απόδειξη ειδικής εκπαίδευσης στις 
οικογενειακές διαφορές (με διάρκεια τουλάχιστον 20 ωρών) και επαρκούς επαγγελματικής εμπειρίας. Είναι πολύ 
σημαντικό να εισαχθεί για πρώτη φορά και ο θεσμός της μαθητείας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να 
εγγραφούν στο μέλλον και διαμεσολαβητές που θα αποκτήσουν την αναγκαία εμπειρία που απαιτείται στις 
οικογενειακές διαμεσολαβήσεις μέσα από την σκιώδη συμμετοχή τους σε άλλες διαμεσολαβήσεις (observers) η 
οποία θα συνοδεύεται από έκθεση πεπραγμένων. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας του θεσμού της μαθητείας 
(ελάχιστος αριθμός παρακολούθησης διαμεσολαβήσεων κλπ) θα πρέπει να περιληφθούν στην υπουργική 
απόφαση. Η επιτυχία του θεσμού απαιτεί ταυτόχρονα και δημιουργία μηχανισμού εποπτείας των 
διαμεσολαβητών. θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης ενώ οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να 
επικαιροποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις γνώσεις τους προκειμένου να διατηρούν την ιδιότητα τους ως 
μέλη των επιμέρους μητρώων. Απαιτείται ουσιαστική εφαρμογή και εξειδίκευση του άρ.27 Β του Ν.4640/2019. 
31 Μαρτίου 2021, 10:48 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : 
Συνεπιμέλειας/ Κοινής Ανατροφής– Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού 
την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή 
χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια (πλην κακοποιητικών καταστάσεων φυσικά)ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ: 
1. Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ (που είναι παιδική κακοποίηση), 2. Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν 
σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»), 3. ΟΙ ΝΟΣΗΡΕΣ ΑΔΙΚΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 10:21 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ 
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Τι είναι οι οικογενειακοί μεσολαβητές; Απλώς άνθρωποι που έχουν ένα δίπλωμα τριτοβάθμιας χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψιν η ειδίκευσή τους, όπως έχουμε ακούσει να λέει ο υπουργός; Πώς ένας πολιτικός μηχανικός, 
έστω και των καλύτερων προθέσεων θα μπορεί να κάνει διαμεσολάβηση και να βοηθά τους γονείς να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους; Απαιτείται η διαμεσολάβηση να είναι εθελοντική, γιατί με την υποχρεωτική 
συχνά αυξάνονται οι συγκρούσεις, ιδίως αν οι γονείς αναγκάζονται να κάνουν τη διαμεσολάβηση από κοινού. Και 
προπάντων απαιτείτει οι διαμεδολαβήτριες/διαμεσολαβητές να είναι εξειδικευμένες/οι και να αμείβονται από 
την πολιτεία. Αλλιώς αυξάνονται τα έξοδα της γονεϊκότητας και αποτρέπονται οι άνθρωποι, και με τέτοιες 
ρυθίσεις, από το να αποκτήσουν το επιθυμητό μέγεθος οικογένειας, αφού αυξάνεται σε κάθε βήμα το οικονομικό 
κόστος που είναι δυσβάστακτο για τους καθημερινούς ανθρώπους, και θα επιπλέουν στην πληρωμένη 
διαμεσολάβηση οι πλούσιοι. Είναι κι αυτό ένα μέτρο ταξικό. 
31 Μαρτίου 2021, 01:28 | ΟΣΤΓ 
Δεν νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα η διαμεσολάβηση. Η διαδικασία απαιτεί ειλικρινή βούληση των γονέων να 
συνεργαστούν για το καλό του παιδιού τους. Το κόστος επίσης είναι σημαντικός παράγοντας. Τι θα γίνει εάν ο 
ένας γονιός είναι ευκατάστατος και ο άλλος είναι άνεργος??? Θα επικρατήσει το δίκαιο του οικονομικά ισχυρού 
για να εξαναγκάσει τον άλλο να δεχτεί τους όρους του??? Επειδή προφανώς δεν γνωρίζετε να σας ενημερώσουμε 
ότι πολλές μητέρες εγκλωβίζονται σε κακοποιητικές σχέσεις γιατί είναι οικονομικά εξαρτώμενες από το θύτη τους. 
Προστατέψτε αυτές τις μητέρες και τα παιδιά τους. Μην τις υποχρεώνετε να συναντούν τους βασανιστές τους. 
31 Μαρτίου 2021, 00:55 | Φωτιος Αγγελοπουλος 
Ο εχθρος της διαμεσολαβισης ειναι οι ιδιοι οι δικηγοροι . Και οχι οι γονεις .Συνεπιμελεια 50 -50. 
30 Μαρτίου 2021, 23:02 | Παναγιωτης Αβραμης 
Νομίζω ότι η διαμεσολάβιση είναι μία γραφειοκρατική κοροιδία..γιατί από την εμπειρία μας, σαν χωρισμένος 
γονέας, σε παίρνει η δικηγόρος τηλέφωνο την Τετάρτη και σε ενημερώνει ότι την Δευτέρα που πέρασε είχες 
διαμεσολάβιση, αλλά επειδή μίλησε με την δικηγόρο της αντιδίκου δεν θα συνενούσανε σε καμία συμφωνία , 
(οπότε πήγε η δικηγόρος μου και με αντιπροσώπευσε εν αγνοία μου, με αποτέλεσμα αυτού να μου κοστίσει και 
150 ευρώ , χωρία καμία ενημέρωση τοθ τι πραγματικά ειπώθηκε ). ΔΕΝ θα έχει αποτέλεσμα γιατί εμπλέκονται 
δικηγόροι που μπορούν να βγάλουν λεφτά από αυτό θα το πολεμήσουν γιατί τους χαλάει την δουλειά. Μακάρι 
να δούλευε η διαμεσόλαβηση ώστε κανένας γονέας να μην πάταγε το πόδι του στο δικαστήριο. Αυτό είναι κάτι 
ουτοπικό για την Ελλάδα οπότε καλύτερα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ειναι ποιο εφικτή 50/50 ολα στην μέση ,μία εβδομάδα 
ο ένας και μάα εβδομαδα ο άλλος, και ο καθένας τα έξοδά του. 
30 Μαρτίου 2021, 21:48 | Γιώργος Δικαίος 
Νομίζω ότι η διαμεσολάβιση είναι μία γραφειοκρατική κοροιδία..γιατί από την εμπειρία μας, σαν χωρισμένος 
γονέας, σε παίρνει η δικηγόρος τηλέφωνο την Τετάρτη και σε ενημερώνει ότι την Δευτέρα που πέρασε είχες 
διαμεσολάβιση, αλλά επειδή μίλησε με την δικηγόρο της αντιδίκου δεν θα συνενούσανε σε καμία συμφωνία , 
(οπότε πήγε η δικηγόρος μου και με αντιπροσώπευσε εν αγνοία μου, με αποτέλεσμα αυτού να μου κοστίσει και 
150 ευρώ , χωρία καμία ενημέρωση τοθ τι πραγματικά ειπώθηκε ). ΔΕΝ θα έχει αποτέλεσμα γιατί εμπλέκονται 
δικηγόροι που μπορούν να βγάλουν λεφτά από αυτό…θα το πολεμήσουν γιατί τους χαλάει την δουλειά. Μακάρι 
να δούλευε η διαμεσόλαβηση ώστε κανένας γονέας να μην πάταγε το πόδι του στο δικαστήριο. Αυτό είναι κάτι 
ουτοπικό για την Ελλάδα οπότε καλύτερα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ειναι ποιο εφικτή 50/50 ολα στην μέση ,μία εβδομάδα 
ο ένας και μάα εβδομαδα ο άλλος, και ο καθένας τα έξοδά του.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 19:39 | Γεωργία 
Η πρόβλεψη δυνατότητας παραπομπής σε διαμεσολάβηση με δικαστική απόφαση, υποβάλλει τους γονείς σε 
περαιτέρω κόστη. Είμαι αντίθετη στον θεσμό της υποχρεωτικής (δια νόμου ή δια δικαστικής απόφασης) 
διαμεσολάβησης, η οποία συνιστά απεμπόληση του καθήκοντος δικαστικής προστασίας, ιδιωτικοποίηση της 
δικαιοσύνης και επιβάρυνσης των διαδίκων. Εξυπηρετεί μόνο την αδυναμία στελέχωσης των δικαστηρίων και τη 
δυνατότητα επαγγελματικής ψευτοαποκατάστασης μερικών χειμαζόμενων από την κρίση και τη μείωση της ύλης 
δικηγόρων. Θα αποτύχει όπως και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, αυτή τη φορά όμως σε βάρος των παιδιών. 
30 Μαρτίου 2021, 15:43 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΟ . ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΒΕΒΑΙΑ ΓΟΝΕΙΣ .ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ.Ίσο χρόνο 50/50 
και για τους δύο γονείς με ελάχιστο χρόνο 35% σε ειδικές περιπτώσεις.Κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς. 
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Εναλλασσόμενη κατοικία. Αυστηρές ποινές για τη γονεϊκή αποξένωση. Αυστηρές ποινές για τις ψευδείς 
καταγγελίεςΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ 
ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΟΥ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ!!!! 
30 Μαρτίου 2021, 15:49 | Κοτσελιδης Φώτιος 
Πιστεύω ότι μόνο συνεπιμέλεια 50-50 θα φέρει λύση στην αντιδικία. Ο γονέας που μέχρι τώρα είχε την 
αποκλειστική επιμέλεια δεν θα συνεργαστεί ιδίως αν δεν κρατιούνται πρακτικά .Θα προσπαθήσει να ροκανίσει 
τον χρόνο. Δεν θα Έχει καμία επίπτωση η στάση του αφού ο διαμεσολαβητής δεν θα του καταλογίσει κάτι. 
30 Μαρτίου 2021, 10:03 | Νικος Λαμπρου 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:55 | Βασίλης Αντύπας 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
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Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 08:24 | Ηλιαννα Ρηγα 
Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 
μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα 
σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
29 Μαρτίου 2021, 18:20 | Χατζηκωνσταντή Ιουλία 
Να εξαιρέσετε σας παρακαλούμε τις κακοποιημένες γυναίκες απο τη διαμεσολάβηση!Δεν υπάρχει περίπτωση να 
πάω να διαμεσολαβήσω με τον κακοποιό που στο τσάκ γλίτωσα εγω και τα παιδιά μου απο τα χέρια του!!!!Όπως 
και καμμία γυναίκα δε θα πάει σε διαμεσολάβηση με τον κακοποιητή της.Η διαμεσολάβηση είναι για άλλες 
περιπτώσεις,ήπιες!Συγχωρέστε με αλλα το εν λόγω νομοσχέδιο είναι στο σύνολό του απαράδεκτο!!!! 
29 Μαρτίου 2021, 13:07 | Κ.Π 
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει. Όσοι συμφωνούν γενικότερα δεν θα πάνε έτσι και αλλιώς γιατί 
δεν χρειάζεται, οι υπόλοιποι που δεν θέλουν να δουν ο ένας τον άλλον δεν πρόκειται να μπουν σε διαδικασία 
ατέρμονων συζητήσεων και μάλιστα επι πληρωμή. Αν ήταν δωρεάν ίσως κάποιοι να το δοκίμαζαν.Το δικαστήριο 
να αποφασίζει για το καλύτερο του κάθε παιδιού ξεχωριστά.Δίκαια πράγματα. 
28 Μαρτίου 2021, 10:36 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ 
ΣΠΑΝΙΟ ,ΠΙΣΤΕΥΩ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ!! 
23 Μαρτίου 2021, 09:44 | Στρατος Τασσος 
Νομίζω ότι η διαμεσολάβιση είναι μία γραφειοκρατική κοροιδία..γιατί από την εμπειρία μας, σαν χωρισμένος 
γονέας, σε παίρνει η δικηγόρος τηλέφωνο την Τετάρτη και σε ενημερώνει ότι την Δευτέρα που πέρασε είχες 
διαμεσολάβιση, αλλά επειδή μίλησε με την δικηγόρο της αντιδίκου δεν θα συνενούσανε σε καμία συμφωνία, 
(οπότε πήγε η δικηγόρος μου και με αντιπροσώπευσε εν αγνοία μου, με αποτέλεσμα αυτού να μου κοστίσει και 
150 ευρώ , χωρία καμία ενημέρωση τοθ τι πραγματικά ειπώθηκε ). ΔΕΝ θα έχει αποτέλεσμα γιατί εμπλέκονται 
δικηγόροι που μπορούν να βγάλουν λεφτά από αυτό…θα το πολεμήσουν γιατί τους χαλάει την δουλειά. Μακάρι 
να δούλευε η διαμεσόλαβηση ώστε κανένας γονέας να μην πάταγε το πόδι του στο δικαστήριο. Αυτό είναι κάτι 
ουτοπικό για την Ελλάδα οπότε καλύτερα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ειναι ποιο εφικτή 50/50 ολα στην μέση ,μία εβδομάδα 
ο ένας και μάα εβδομαδα ο άλλος, και ο καθένας τα έξοδά του. 
19 Μαρτίου 2021, 22:06 | Νικος 
Η γονεϊκή αποξένωση και τα διαζύγια έχουν καταστεί ενα κοινωνικό φαινόμενο με καταιγιστική μορφή το οποίο 
έχει επιπτώσεις στα θεμέλια του έθνους. Η υπογεννητικότητα οφείλετε σε όλες αυτές τις καθιερωμένες πρακτικές 
των δικαστηρίων. Σύντομα το επόμενο οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα θα είναι η σαρία. Προφανώς μετά τη 
χειραφέτηση της γυναίκας κάποια απωθημένα και σύνδρομα από την εποχή της πατριαρχίας βγαίνουν στην 
επιφάνεια με εκδικητική διάθεση. Όπως γνωρίζουν και πρωτοετείς φοιτητές το δίκαιο είναι δυναμικό και σχετικό. 
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Κάτι που ίσχυε εχθές μπορεί να μην ισχύει σήμερα και κάτι που ισχύει σήμερα μπορεί να μην ισχύει αύριο. Αυτή 
η υποκειμενικότητα του δίκαιου είναι που το καθιστά αδυναμο. Η νομολογία του Αρείου πάγου που μιλάει για 
βιολογική υπεροχή της μητέρας στην ανατροφή του τέκνου μπορεί να ισχύει σήμερα μετά τη χειραφέτηση της 
γυναίκας;  Που είναι η ισότητα των δύο φύλλων όταν η γυναίκα δεν στρατεύεται. Εκτός των άλλων είναι άκρως 
ρατσιστική όταν απροκάλυπτα μιλάει για βιολογική υπεροχή. Δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις έχουν γίνει και η 
αφορμή για πολλά εγκλήματα με τελευταίο κλασικό παράδειγμα του αστυνομικού της τροχαίας Νέας Ιωνίας που 
εκτέλεσε την εν διάσταση σύζυγό του που είχαν διαμάχη για την επιμέλεια των τέκνων τους έξω από το Σκλαβενίτη 
στην Κηφισιά μαζί με τη φίλη της. Αλλά και άλλο παλαιότερο περιστατικό ο πρώην σωματοφύλακας του Σημίτη 
που σκότωσε γυναίκα και παιδί και αυτοκτόνησε στους Αγίους Αναργύρους.Και πλήθος άλλα περιστατικά για τα 
οποία ποιος φέρει το κρίμα της αμαρτίας για το αίμα που χύθηκε;;;; Τα περισσότερα παιδιά διαλυμένων 
οικογενειών παραστρατουν και πέφτουν στα ναρκωτικά η στην οπαδική βια.Ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα 
παιδιά όταν μια υπόθεση από τα ασφαλιστικά μέχρι να τελεσιδικισει περνά από 3-4 δικαστές για να διαχέεται η 
ευθύνη. Ένα άλλο παράξενο που έχει παρατηρηθεί είναι η τάση σε περιπτώσεις γυναικών ΑΜΕΑ με αναπηρία άνω 
του 70% να τους δίνετε η επιμέλεια του τέκνου. Με ποια λογική συμβαίνει αυτό που αντίκειται στο κοινό περί 
δικαίου αίσθημα κάντε μια δημοσκόπηση πάνω σε αυτό το θέμα να δείτε τι θα σας απαντήσει η κοινωνία. Να 
στιλητευσω και μια πρόσφατη διαδικτυακή διάσκεψη δικαστικών οι οποίοι μιλώντας εντελώς θεωρητικά φάνηκε 
ότι είναι αποκομμένοι από την κοινωνία πράγμα που εν τη ρημη του λόγου της παραδέχτηκε μια εκ των ομιλητων 
η καθηγήτρια της νομικης. Το θέμα είναι εθνικό και δυναμιτιζει το κύτταρο της κοινωνίας που είναι η 
οικογένεια.ΖΗΤΩ feminine potestas!!!! 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 «Εξουσιοδοτική διάταξη για τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών σεμιναρίων» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:18 | Τασος Τσαρας 
Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται .Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το μέλλον?? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 για παιδιά 
με σταθερότητα , για υγιή παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά τραύματα για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα 
υγιείς μέλλον για την κοινωνία μας. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:24 | Δημοσθένης Ραπτης 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ !ΨΗΦΙΣΜΑ 
2079/2015, ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Σπύρος Λειβαδόπουλος 
Χρήσιμο θα ήταν τα σεμινάρια επιμόρφωσης των δικαστών να περιλαμβάνουν : 
Α) τις τεχνικές ακρόασης των παιδιών συμφωνά με την ηλικία τους. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί το 
συμφέρον του παιδιού με τον καλύτερο τρόπο. Στο πνεύμα αυτό κινείται και η πρόσφατα δημοσιευθείσα 
(24/3/2021) Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
δικαστικής κατάρτισης 2021-2024, Β) Σεμινάρια σχετικά με τη διαμεσολάβηση. Τα σεμινάρια αυτά καλό θα ήταν 
να μην περιορίζονται μόνο στη νομοθεσία γύρω από τη διαμεσολάβηση αλλά να περιλαμβάνουν τεχνικές της 
διαμεσολάβησης, Γ) Σεμινάρια σχετικά με την ψυχολογία των ζευγαριών που βρίσκονται σε διάσταση – διαδικασία 
διαζυγίου καθώς και με την ψυχολογία του παιδιού που βιώνει την « κρίση» στο οικογενειακό του περιβάλλον. 
1 Απριλίου 2021, 20:31 | diologo 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
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Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον  του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 20:00 | Λαμπρος Ουζουνης 
Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το 
νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά 
το ισόχρονο για την ανατροφή τους και από τους δύο γονείς. Κατοικία των παιδιών πρέπει να θεωρείται το σπίτι 
και των δύο γονέων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. 
Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλά και όλων των ικανών γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας 
και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. 
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Τα παιδιά αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το 
μέλλον των παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές 
των γονέων και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:59 | Ζαβιτσάνου Κ. 
Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το 
συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ: Το άρθρο να τεθεί ως εξής: «Ο παρών νόμος ισχύει από 
την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των 
διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων 
σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, 
ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου».   
1 Απριλίου 2021, 19:25 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:01 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης 
SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή 
διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο 
υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα 
που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα 
σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ !! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:51 | Γαυριηλ Τσαρας 
ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και 
πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ από το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα 
αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα 
παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε γάμο των γονέων τους και πρέπει 
να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η 
διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων και ΟΧΙ σε υπέρογκες και 
παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και οι τρόποι μεταφοράς των 
παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται από ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο γονείς, κυρίως όταν 
υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατά την περίοδο των εορτών τα παιδιά να περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και 
στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών , από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 
δεν δύναται να είναι λιγότερες από 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια Γονεικης Αποξένωσης 
άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με αφαίρεση μέρους ή 
ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων, όπως και η 
μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την χώρα μας ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
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1 Απριλίου 2021, 18:12 | Μακης Καταρας 
Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω ,τέλος στο παιδομάζωμα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50 εναλλασσόμενη κατοικία ίσο 
χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:48 | Αργύρης 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρεφ́εται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά τρόπο, ώστε το παιδί να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νομό ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια θρησκευτική παιδεία θα εχ́ει, σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποιήση της γονικής αποξεν́ωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη 
δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνεις́ της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των 
επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για 
υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:17 | Χαρης Μπαμπης 
Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας 
χωρίσει, εγώ θα παλεύω.. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε 
πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε 
το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρήγορα να επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. 
και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης ….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ …… ΓΙΑ ΜΑΣΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 
1 Απριλίου 2021, 18:16 | Σταθόπουλος Διονύσιος 
Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το 
συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ«Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας 
ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των 
νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής 
μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ 
των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
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1 Απριλίου 2021, 17:27 | ΣΠΥΡΟΣ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και 
του παιδιού) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ , Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 16:53 | Δημήτρης 
Για την χρηματοδότηση των σεμιναρίων μπορούνε να καλυφθούν εύκολα και γρήγορα με κάθε παραβίαση 
δικαστικής απόφασης των γονιών να υπάρχει οικονομική ποινή και να καλύπτει την χρηματοδότηση των 
σεμιναρίων εύκολα και γρήγορα…εκεί θα μειωθούν και οι παραβιάσεις των δικαστικών αποφάσεων και θα 
καλυφθούν όλα τα έξοδα των επιμορφωτικών σεμιναρίω. 
1 Απριλίου 2021, 16:31 | ΚΙΚΗ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά 
του γονιού και του παιδιού) ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:12 | Μιχαήλ Κολίτσας 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του .Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
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γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 16:22 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
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(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 16:05 | Εμμανουήλ Καρδαμήλας 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
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συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει  το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:29 | Ιωάννης Μπενέτος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
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έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
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περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 15:13 | Αγγελος Μιχαηλ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής :ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
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εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.Π 
1 Απριλίου 2021, 15:27 | Ανδρεας Μαντζουτσος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
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ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
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γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:57 | ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:51 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων  
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε 
το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι 
δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο 
παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που 
αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν 
μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν 
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου» 
1 Απριλίου 2021, 15:34 | Λάμπρος Λάμπρου 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΆρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚΤο άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει 
κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το 
τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που 
τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία 
του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 
Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα 
εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την 
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ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
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γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 14:46 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:49 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πύργου 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε 
το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι 
δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο 
παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που 
αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν 
μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 
Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν  
καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 14:00 | Στρατος Τασσος 
Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μάνες. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
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1 Απριλίου 2021, 14:01 | Θανασης Καλαρετος 
Σύνδεσμος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, 
επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική 
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από τους δυο γονείς.3. 
Κατά νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας 
των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. 
1 Απριλίου 2021, 13:28 | Χ.Κ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μερ́ιμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρεφ́εται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά ́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας (συνεπιμελ́εια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονεις́), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα 
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συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονεά παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμελ́ειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ 
(είναι κακοποίηση των παιδιών). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του 
γονιού και του παιδιού) ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000. 
ΕΛΛΗΝΕΣ1 Απριλίου 2021, 12:53 | κωνσταντινα Αποστολου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Tο άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
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μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο  
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:46 | Μαριανα Στιλιανου 
Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 
μέρες ??ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα 
σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:23 | Ρουλα Στεφανιδου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
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Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:07 | Δωρα Χατζη 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη 
διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:07 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων.Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
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συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:52 | Πετρος Κουλος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
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ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής :ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 



4801 
 

τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:19 | Κακουλιδης Σταύρος 
Οι αλλαγές όλες είναι με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ.. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
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ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚ.  Η παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ. Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚ. Η παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με 
τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ. Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως:1. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που 
αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας2. η 
διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο 
πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των 
γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η 
με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη 
διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,6. η αμετάκλητη 
καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,7. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:09 | Μαρινος Ζαμινος 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
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εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 
ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:33 | Χρονης Λευκας 
Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις 
ζωές των παιδιών. Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των 

παιδιών➢ ‘Αρθρο 5, Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 

διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρεκ́κλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονεάς εχ́ει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τεκ́νο (…). 
3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ 
των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν 
επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να ειν́αι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τεκ́νου, 

ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο 

πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 
12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που 
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονεών ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου, δίχως 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας συνιστουν́ ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, 2. η διατάραξη της 
συναισθηματικης́ σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογεν́ειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικης́ απόφασης για την επικοινωνία του τεκ́νου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμεν́ει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 10:25 | Ανδρέας Χασούνης 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:36 | Γεωργος Υψιλαντης 
Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν 
τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην 
συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν 
να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. 
Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με 
το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. 
Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι 
και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις 
μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και 
ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να 
ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι 
μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο 
λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς 
δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά 
δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι 
συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε 
τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος 
μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην Χώρα μας. 
 1 Απριλίου 2021, 09:42 | Γεωργία Κ .Το νομοσχέδιο υποσκελίζει το έργο των δικαστών αφού ενοποιεί όλες τις 
περιπτώσεις και αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών ανάμεσα σε αυτούς που είναι 
συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες τις υποχρεώσεις τους και σε 
αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι και αν θέλουν. Εξασφαλίζουν 
πλέον προκαταβολικά ότι δικαίωμα έχει ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, 
κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το συμφέρον ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και οι υποχρεώσεις των γονιών απέναντί του. Να παρακαλάμε τους εξαφανισμένους και τους 
αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή σχολείου, θέμα υγείας? 
Οι αντιδράσεις των γνωστών ισχυρών lobby για τις έως τώρα αποφάσεις κινούν τα νήματα για ανασχηματισμό 
όλου του οικογενειακού δικαίου. Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
1 Απριλίου 2021, 09:07 | Μανος Βερος 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ 
Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ 
KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI 
TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:09 | Βαγγελης Μορφης 
ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ 
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ 
ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 
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ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA 
«XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO.O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN 
EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ.. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ .ΤΩΡΑ.  
1 Απριλίου 2021, 08:07 | Κατερινα Μαντα 
 ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ :Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:33 | Σπύρος 
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από 
κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης. 
1 Απριλίου 2021, 08:20 | Δημητρης Καμακης 
1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρις́ διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας 
και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής 
μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση 
(έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της 
επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου 
κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων 
σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η 
γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων 
που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του 
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παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, 
ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να 
αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και 
με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
1 Απριλίου 2021, 06:54 | Α. Σ.,Χ. 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε 
ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά 
του παιδιού και του άλλου γονέα.) ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ.ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΤΩΡΑ! Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση δικαστών , δικηγόρων, διαμεσολαβητών στο οικογενειακό 
δίκαιο. Απαραίτητη η δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων. 
31 Μαρτίου 2021, 23:33 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΟΥΣΤΣΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
31 Μαρτίου 2021, 23:56 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
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Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:53 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
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της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ 
ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:35 | Τακης Φακιρας 
Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας. ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ. ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ. ΔΕΝ τα 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:16 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή 
ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του 
Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
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επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την 
ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα 
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, 
λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του 
Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο 
δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη 
συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από 
τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το 
δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. 
(Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 
περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην 
οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του 
τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου 
επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας 
που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της 
επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει 
το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-
Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:Κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της 
γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια 
του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των 
όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια 
παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του 
γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 
γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:40 | Μαρια Γιαγια 
– ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη 
διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους 
απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 
31 Μαρτίου 2021, 22:33 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα 
έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική 
μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που 
αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο 
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ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία 
την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση 
άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά 
που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν 
την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, 
εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα 
αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς 
δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 
1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και 
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων 
του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την 
ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη 
την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε 
γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές 
διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – 
Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των 
συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
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ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:56 | Ελενη Δοχα 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Ντρέπομαι 
για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους 
στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 22:58 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ.Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 
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Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή 
λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το 
τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 
του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. 
αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 
Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της 
επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 
1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ. 
 
31 Μαρτίου 2021, 21:39 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε 
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«Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ. Το 
άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των 
γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς 
χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία 
οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή 
όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του 
δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 
2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει 
να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου. Άρθρο 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας 
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– Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:31 | Κ.Ν.Χ. 
Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 19:23 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. 
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από 
κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 



4817 
 

περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 16:36 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. 
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από 
κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης.ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε 
η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και 
γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 14:31 | Βασιλης Αδαμοπουλος 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
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διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 13:54 | Γιωργος Αγγελιδης 
Επειδή οι Κυρίες έχουν μάθει το προηγούμενο καθεστώς που επαιρναν τα παιδια και εφευγαν, σαν να ήσαν μόνες 
τους επειδή οι Κες επικαλούνται το δικαίωμα τους να φευγουν σε αλλη πολη χώρα ήπειρο σαν να είναι 
αποκλειστικό κτήμα τους τα παιδια και να μην έχουν καμμία υποχρέωση επειδη δεν έχει πέσει σύρμα στις Κες και 
στους Κους ότι όταν κάνεις παιδί δεν έχεις πλέον δικαιώματα αλλά υποχρεώσεις και δεν είναι καθόλου δικαίωμα 
σου να παιρνεις το παιδί σαν βαλίτσα και να το πας οπου θες,επειδή και με αυτό το νομοσχέδιο έχει πέσει σύρμα 
οτι οι Κες εχουν μόνο δικαιώματα και μπορούν να πανε οπου θέλουν αποξενώνοντας το παιδί απο τον άλλο γονέα 
ζητάμε την αντικατασταση του ορου επιμέλεια-κοινη γονικη μεριμνα του 1/3 με τον όρο ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 50/50. 
31 Μαρτίου 2021, 10:54 | ΒΩΒΟΥ ΣΙΣΣΥ 
Όπως συμβαίνει σε πολλούς νόμους, δεν προϋπάρχει όπως φαίνεται στο παρόν οικονομική μελέτη, και ο 
οικονομικός αντίκτυπός τους ανατίθεται στις ελληνικές Καλένδες. Ακόμα και αυτή η επιμόρφωση δικαστών θα 
γίνει ποιος ξέρει πότε, ίσως θα έχει την τύχη των οικογενειακών δικαστηρίων που θεσμοθετήθηκαν το 1996 και 
ποτέ δαν συγκροτήθηκαν. Και εδώ φαίνεται η προχειρότητα του νόμου. Ενός νόμου αχρείαστου και 
καταστροφικού για τα παιδιά και τις γυναίκες οι οποίες υφίστανται το βάρος μιας κοινής ζωής γεμάτη ανισότητες 
και συχνά βίας, τα οποία θα επιταθούν μετά το διαζύγιο. Υποβάλλοντας για ψήφιση έναν τέτοιο νόμο η κυβέρνηση 
φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται να διευκολύνει τις γυναίκες να γεννήσουν όσα παιδιά επιθυμούν, μπροστά στους 
ογκόλιθους της ανισότητας που μεγαλώνουν. 
31 Μαρτίου 2021, 00:15 | Φωτιος Αγγελοπουλος 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
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την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 -50. 
30 Μαρτίου 2021, 23:30 | Παναγιωτης Αβραμης 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
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παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου.30 Μαρτίου 2021, 21:40 | Γιώργος ΔικαίοςΕπειδή οι Κυρίες έχουν μάθει το 
προηγούμενο καθεστώς που επαιρναν τα παιδια και εφευγαν, σαν να ήσαν μόνες τουςεπειδή οι Κες επικαλούνται 
το δικαίωμα τους να φευγουν σε αλλη πολη χώρα ήπειρο σαν να είναι αποκλειστικό κτήμα τους τα παιδια και να 
μην έχουν καμμία υποχρέωσηεπειδη δεν έχει πέσει σύρμα στις Κες και στους Κους ότι όταν κάνεις παιδί δεν έχεις 
πλέον δικαιώματα αλλά υποχρεώσεις και δεν είναι καθόλου δικαίωμα σου να παιρνεις το παιδί σαν βαλίτσα και 
να το πας οπου θες,επειδή και με αυτό το νομοσχέδιο έχει πέσει σύρμα οτι οι Κες εχουν μόνο δικαιώματα και 
μπορούν να πανε οπου θέλουν αποξενώνοντας το παιδί απο τον άλλο γονέα ζητάμε την αντικατασταση του ορου 
επιμέλεια-κοινη γονικη μεριμνα του 1/3 με τον όρο ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 
50/50ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ !!!! 
30 Μαρτίου 2021, 16:59 | Άρης Π. 
Είναι άξιο απορίας, γιατί ο Νομοθέτης δεν αναζητά τις δομές εκείνες, στελεχωμένες με έμπειρους κοινωνικούς 
λειτουργούς και ψυχολόγους, οι οποίες ήδη υπάρχουν νομοθετημένες με τον νόμο 2447/1996. Ο τελευταίος 
προβλέπει την ίδρυση σώματος οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών και τη στελέχωση και από άλλους 
επαγγελματίες όπως παιδοψυχίατρους ,ψυχολόγους κλπ. 
30 Μαρτίου 2021, 16:18 | Δημήτρης Μητρόπουλος 
Ο νομοθέτης δεν προβλέπει όπως αναμενόταν, καμία μέριμνα για την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και την 
δημιουργία κατάλληλων δομών. 
30 Μαρτίου 2021, 15:58 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του 
παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο 
κλπ καιΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:1. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (Κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα στους γονείς είτε είναι 
παντρεμένοι, είτε ζουν μαζί είτε όχι. Μόνο για κακή άσκηση της γονικής μέριμνας να μπορεί ο δικαστής ν’ αφαιρεί 
ένα γονιό από τη ζωή του παιδιού),2. ΙΣΟ ΧΡΟΝΟ 50/50 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ, 3. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
.ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ , ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΛΠ. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ . ,4. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ- ΚΟΙΝΗΣ ,ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ,5. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΗΣ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΜΕ ‘Η ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΟ 
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ) ,6. ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΑΤΤΟΥΝ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ,7. ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ‘Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ 
‘Η ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΓΟΝΕΙΚΗ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ,8. ΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 
ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΙΤΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΡΓΑ ‘Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΦΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΤΟΥΣ ΡΙΖΕΣ -
ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΙΟ). ,9. ΑΜΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ίσος χρόνος δικαιώματα και υποχρεώσεις και στους δύο γονείς, δικαστικές 
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, πλάνα ανατροφής «Parenting Plans», «αντικειμενικές αξίες» διατροφής τέκνων, 
φιλική δικαιοσύνη, οικογενειακά δικαστήρια) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΤΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ -ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΗ ΒΑΡΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΙΣΧΡΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ,10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ (Π. Χ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ) ‘Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΑΝΙΟΝΤΕΣ, ΘΕΙΟΙ ΚΛΠ). ,11. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ 
ΣΕ ΗΡΕΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ . ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΌ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΦΘΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ,12. 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙ,Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ,Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΕπιτέλους όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις 
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μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»Ήταν προεκλογική 
δέσμευση ! Είναι απαίτηση! 
30 Μαρτίου 2021, 10:23 | Νικος Λαμπρου 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και 
προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:23 | Κωνσταντίνος Ανετάκης 
Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να 
διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς 
διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα 
και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ 
τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ 
την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί 
κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα 
(π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, 
δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους 
γονεις́ που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν ειν́αι αποδεδειγμένα 
ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. 
Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των 
γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο 
ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων 
ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα του παιδιού να έχει επαρκή 
(35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο 
γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις 
περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση 
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πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν 
στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος 
παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα 
συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και 
ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν 
τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξεν́ωση, έως και αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης.Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με 
ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την 
υιοθέτηση του αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 08:29 | Ηλιαννα Ρηγα 
Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 
μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα 
σας…ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
29 Μαρτίου 2021, 11:37 | ARIS 
Επειδή οι Κυρίες έχουν μάθει το προηγούμενο καθεστώς που επαιρναν τα παιδια και εφευγαν, σαν να ήσαν μόνες 
τουςεπειδή οι Κες επικαλούνται το δικαίωμα τους να φευγουν σε αλλη πολη χώρα ήπειρο σαν να είναι 
αποκλειστικό κτήμα τους τα παιδια και να μην έχουν καμμία υποχρέωσηεπειδη δεν έχει πέσει σύρμα στις Κες και 
στους Κους ότι όταν κάνεις παιδί δεν έχεις πλέον δικαιώματα αλλά υποχρεώσεις και δεν είναι καθόλου δικαίωμα 
σου να παιρνεις το παιδί σαν βαλίτσα και να το πας οπου θες,επειδή και με αυτό το νομοσχέδιο έχει πέσει σύρμα 
οτι οι Κες εχουν μόνο δικαιώματα και μπορούν να πανε οπου θέλουν αποξενώνοντας το παιδί απο τον άλλο γονέα 
ζητάμε την αντικατασταση του ορου επιμέλεια-κοινη γονικη μεριμνα του 1/3 με τον όρο ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 50/50. 
27 Μαρτίου 2021, 22:24 | Έλενα Κίτσου 
Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η νομολογία. καθε παιδί έχει δύο γονείς και δύο οικογένεις. Ο γονιός δεν παύει 
να είναι γονιός μετά το διαζύγιο, και σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα η δικαιοσύνη να στερεί σε χιλιάδες 
παιδιά τον πατέρα του και την οικογένεια του. Η νομολογία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι σε τεράστια ποσοστά >90% 
αφαιρούν απο τα παιδια τον πατέρα τους και όλους εμάς τους ανιόντες. Δε γίνεται σε 17000 διαζύγια ετησίως, να 
χάνουν στην πληοψηφία τα παιδιά την οικογένεια του πατέρα. Ισότητα για τα παιδιά μας και για τις επόμενες 
γενιές.  ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την 
ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη 
διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)  ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- 
Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα 
(..)  ‘Αρθρο 10 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας.  ‘Αρθρο 14 Συνέπειες 
κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1532 Συνέπειες κακής άσκησης (…). Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1. η υπαίτια μη 
συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς 
την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της 
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συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 « Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος» 
 
1 Απριλίου 2021, 21:31 | Κωνσταντίνος Πασχαλίδης Στα εξαιρούμενα άρθρα, των οποίων η ισχύς αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος, θα πρέπει να προστεθεί και το άρθρο 5 που αφορά τα εκτός γάμου τέκνα, δεδομένων 
των υπερβολικών χρόνων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών αναγνώρισης και 
γονικής μέριμνας αυτών των παιδιών. 
1 Απριλίου 2021, 20:06 | Τασος Τσαρας Κοινωνία χωρίς παιδιά δεν γίνεται … Τώρα … τι κοινωνία θέλετε για το 
μέλλον?? ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50 … για παιδιά με σταθερότητα , για υγιεί παιδιά, για παιδιά χωρίς ψυχολογικά 
τραύματα… για γονείς με όρεξη για ζωή ..Για ένα υγιείς μέλλον για την κοινωνία μας. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:15 | Δημοσθένης Ραπτης ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΙΣΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΨΗΦΙΣΜΑ 2079/2015, ΕΛΨΕ, ΣΕΨ, ΣΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΣΕ 
ΠΟΙΟ ΕΥΝΟΜΟΎΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ 
ΚΑΝΕΝΑΣ?ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 20:39 | Άννα Κύριοι νομοθέτες. Συμφωνούμε όλοι ότι η οικογένεια είναι ιερός θεσμός. 
Συμφωνούμε όλοι ότι κανείς δεν δημιουργεί οικογένεια για να την διαλύσει. Συμφωνούμε όλοι (;) ότι θέλουμε το 
καλό του παιδιού, ακόμα και μετά τη διάλυση μιας οικογένειας. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτό το προσχέδιο νόμου 
που μας παρουσιάζετε μόνο «το συμφέρον του τέκνου» δεν προστατεύει; Καλώς ή κακώς, τα διαζύγια/ διάσταση 
κ.λπ. δεν είναι πάντα συναινετικά. Τα μη συναινετικά διαζύγια/διάσταση κ.λπ. για λόγους ανωτέρας βίας (όπως 
την προστασία του τέκνου από κακοποιητικές, ψυχιατρικά κολάσιμες συμπεριφορές, εθισμούς κ.α.) είτε μοιχείας 
και για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν υπάρχει συναινετικό διαζύγιο/διάσταση δεν θα γίνουν συναινετικά, επειδή 
υποχρεώνετε αμφότερους να συμφωνήσουν σε πράγματα που δεν συμφωνούσαν ούτε όταν ήταν 
παντρεμένοι/είχαν σύμφωνο συμβίωσης κ.λπ. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι δεν διευκολύνετε τις γυναίκες (ή 
και τους άντρες) που υφίστανται κακοποιητικές συμπεριφορές να φύγουν από την σχέση για να προστατεύσουν 
το παιδί τους. Δεν μπορεί να τα τσουβαλιάζετε όλα. Δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2021, που αν και όποτε βρεις το 
κουράγιο να κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, να μένεις με την προσωρινή διαταγή για 1.5 και πλέον χρόνο, να 
υποχρεώνετε τον δικαστή του μονομελούς να αποφασίσει ισοκατανομή ή 1/3 του χρόνου επικοινωνίας με φυσική 
παρουσία και τα 2/3 με τηλέφωνα-βιντεοκλήσεις ή δεν ξέρω και γω τι, ώστε να αφήσει το βάρος της απόφασης 
στον δικαστή που θα εξετάσει το αίτημα σε 3 μήνες και θα βγάλει απόφασει σε 2+ χρόνια! Το νομοσχέδιο αυτό 
θα οδηγήσει πολλούς περισσότερους στα δικαστήρια είτε για σοβαρούς είτε για ασήμαντους λόγους. Οι 
ασήμαντοι είναι στους οποίους πρέπει να σταθούμε. Δεν γίνεται να υποχρεώνετε τον γονέα με τον οποία διαμένει 
το τέκνο «να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση» 
(άρθρο 13) και αν δεν το κάνει να κινδυνεύει με αγωγή για να χάσει την γονική μέριμνα! Να χάσει το δικαίωμα να 
λέγεται γονέας και να βλέπει το παιδί του! Τα έχετε μπλέξει! Τα τσουβαλιάζετε επικίνδυνα τα πράγματα. Στέλνετε 
στα δικαστήρια τόσο αυτούς/αυτές που έχουν σοβαρές αιτίες διάσπασης της συμβίωσης/του γάμου, όσο και 
αυτούς/αυτές που αποσκοπούν σε εκδικητικές/εκβιαστικές συμπεριφορές. Έχετε ενισχύσει τα δικαστήρια; Η 
επιμόρφωση των δικαστών, λέτε, θα καθοριστεί με ΚΥΑ. Πότε; Πότε οι αποφάσεις θα αρχίσουν να λαμβάνονται 
από ειδικούς και εκπαιδευμένους σε θέματα τόσο ευαίσθητα, όσο ο ψυχισμός των παιδιών, αλλά και των ίδιων 
των γονέων; Πότε θα εκδίδονται οι αποφάσεις σε 1 το πολύ μήνα από την εκδίκαση της υπόθεσης; Πότε θα 
συσταθούν ειδικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες εισαγγελίας ανηλίκων; Πότε θα υπάρξει εμπιστοσύνη στο 
σύστημα σε σχέση με τις πραγματογνωμοσύνες των ειδικών; Τι θα κάνουν όλοι εκείνοι/εκείνες που δεν είναι 
εύκολο νομικά να αποδείξουν κακοποιητικές συμπεριφορές, ψυχασθένειες κ.α. Θα υποχρεώνονται να 
ενημερώνουν τον άλλο γονέα και κατά περίπτωση να ζητούν τη σύμφωνη γνώμη του για ο,τιδήποτε κάνουν; Θα 
υποχρεώνονται να διασφαλίζουν και να προάγουν σε καθημερινή βάση την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα, 
με τον οποίο δεν διαμένει; Και θα δίνουν και το παιδί το 1/3 του χρόνου του σε έναν γονέα κακοποιητικό επειδή 
εκκρεμούν αποφάσεις; Κι αν δεν το κάνουν θα κινδυνεύουν να χάσουν τη γονική μέριμνα; Και για να μην το 
κάνουν, θα πρέπει να απευθυνθούν στο ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, που έχει φτάσει στα όριά του; 
Και όταν λέτε ότι η επικοινωνία με φυσική παρουσία τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας τι 
εννοείται; Ο ελεύθερος χρόνος που έχει ένα παιδί (μικρής ηλικίας, καθώς τα μεγαλύτερα έχουν ακόμα λιγότερο) 
είναι 3-4 ώρες το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα, τα 2 από τα 4 συνήθως είναι ήδη με τον γονέα με τον οποίο 
δεν διαμένει. Συν 1-2 απογεύματα καθημερινής. Και λέτε στο άρθρο 13 παράγραφος 2 ότι οι γονείς δεν έχουν 
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δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους ανώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός 
αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Και με τρίτους το ίδιο. Εάν δεν έχει αποβιώσει κάποιος από τους δυο γονείς, γιατί 
θα πρέπει ο γονιός να μην εμποδίζει την σχέση των παππούδων από την άλλη πλευρά; Ας την έχουν την σχέση οι 
παππούδες της άλλης πλευράς, όταν το τέκνο διαμένει ή επικοινωνεί με τον γονέα-παιδί τους. Αν έχει, αποβιώσει 
το παιδί τους, τότε σύμφωνοι, δεν θα πρέπει να εμποδίζεται αυτή η σχέση. Πόσα πήγαινε-έλα μπορεί να αντέξει 
ένα παιδί που χρειάζεται ασφαλές και σταθερό περιβάλλον; Που θα πηγαίνει σχολείο, φροντιστήριο; Πότε θα 
βλέπει τους φίλους από το σχολείο, την γειτονιά, το φροντιστήριο; Έτσι όπως το ορίζετε, καταδικάζετε τα παιδιά 
να μην αναπτύξουν σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης με κανέναν, ούτε καν τους γονείς. Αυτό θέλετε για την 
κοινωνία του αύριο; Την απομόνωση, την ανασφάλεια; Η κοινωνία αποτελείται από κύτταρα (τους ανθρώπους-
μέλη της) και είναι υγιής όταν και αυτοί είναι υγιείς. Τα έχετε μπλέξει πολύ τα πράγματα. Τα παιδιά δεν είναι 
βαλίτσες. Είναι άνθρωποι, ευαίσθητες ψυχές με συναισθήματα. Αν θέλουμε να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοιες, 
τότε θα πρέπει να φροντίσετε: 1) να ξεμπλοκάρετε την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων με κάθε μέσο, ώστε 
αυτές να εκδίδονται εντός 1 μήνα από την εκδίκαση της απόφασης. 2) να εξασφαλίσετε σύστημα και διαδικασίες, 
χωρίς γραφειοκρατία, για την προστασία των κακοποιημένων γυναικών και τέκνων και γενικά των γονέων που 
έρχονται αντιμέτωποι με περιπτώσεις ψυχικής ασθένειας του άλλου γονέα, στελεχωμένο από ειδικούς 
κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νομική βοήθεια, εισαγγελείς, δικαστές, το οποίο θα στηρίζει οικονομικά, 
ψυχικά και νομικά τους αδύναμους. 3) να εξασφαλίσετε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον διαβίωσης του 
τέκνου, με την ΜΗ θέσπιση DE FACTO ίσου χρόνου ή 1/3 ή ό,τι άλλο που θα περιορίζει την ελεύθερη κρίση του 
κάθε δικαστή και θα οδηγεί σε δικαστικές διαμάχες διαρκείας με επιβάρυνση του συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης και του ψυχισμού των αδύναμων (σημείωση: αδύναμος δεν είναι de facto ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το παιδί. Πολλές φορές ή σχεδόν πάντα συμβαίνει το αντίθετο). 4) να φροντίσετε για την ανάπτυξη της 
οικονομίας, καθώς η φτώχεια και η ανεργία αποτελούν παράγοντες που δυνητικά διαρρηγνύουν τον θεσμό της 
οικογένειας. Πρέπει να δημιουργήσουμε παιδιά με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, να μην έχουν φόβους και 
φοβίες, να μην κατακλύζονται από θυμό και ανασφάλεια. Είναι καθήκον κάθε γονέα, αλλά και της κοινωνίας να 
προστατεύει τα παιδιά. Γιατί αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Είναι καθήκον σας να φανείτε αδέκαστοι και 
όχι ιδιοτελείς απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο θέμα. Ευχαριστώ. 
1 Απριλίου 2021, 20:43 | ΚΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των  γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
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συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου. 1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
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1 Απριλίου 2021, 20:13 | diologo ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
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παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 20:31 | Λαμπρος Ουζουνης Είμαι ένας αποξενωμένος παππούς που δεν μπορώ να δώ την εγγονή 
μου εδώ και 3 περίπου χρόνια. Το νομοσχέδιο για τη Συνεπιμελεια πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Πρέπει ο νέος 
νόμος να εξασφαλίζει για όλα τα παιδιά το ισόχρονο για την ανατροφή τους και από τους δύο γονείς. Κατοικία 
των παιδιών πρέπει να θεωρείται το σπίτι και των δύο γονέων. Κάθε παιδί έχει δύο γονείς και αυτό δεν πρέπει να 
αλλάζει είτε οι γονείς ζουν μαζί είτε χώρια. Είναι ένα βασικό δικαίωμα των παιδιών αλλά και όλων των ικανών 
γονέων. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας και όλες οι μελέτες του εξωτερικού συνηγορούν προς αυτό. Τα παιδιά 
αναπτύσσονται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας. Πρέπει να εξασφαλιστεί το μέλλον των 
παιδιών, του σημαντικότερου θησαυρού που έχουμε σαν χώρα. Ελπίζω να εισακουστούν οι φωνές των γονέων 
και των παππούδων που αγωνιούν με όλη αυτή την κατάσταση. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
1 Απριλίου 2021, 20:26 | Ζαβιτσάνου Κ. Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ Το άρθρο να 
τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές 
αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν 
ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που 
έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο 
προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 20:34 | Ζωή Α Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη 
ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι 
μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών 
Αγγέλων διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει». Το παιδί επέμενε. «Ναι, αλλά 
εδώ στον παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι 
για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νοιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει 
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για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι θα είσαι 
ευτυχισμένος». Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω 
τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά 
λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς»! Και ύστερα το παιδί 
κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και 
του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι»! Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν 
και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιος θα με προστατεύσει από τους κακούς;» Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί 
και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του». 
Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια». – «Ο Άγγελός 
σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. 
Έτσι και αλλιώς δε θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου». Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε 
απόλυτη γαλήνη στον παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: 
«Θεέ μου αν πρέπει να φύγω τώρα πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου 
θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του 
Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό… θα την φωνάζεις απλά «MAMA»! Παρακαλώ όπως αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο. Φροντίστε με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον, για το καλό κάθε ΠΑΙΔΙΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ όπως του αξίζει!! 
1 Απριλίου 2021, 20:52 | Μάριος Μερτσόπουλος Αφού μελέτησα τα άρθρα του νομοσχεδίου σας προτείνω 
κάποιες αλλαγές επί των άρθρων που είναι για το συμφέρον των παιδιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α’ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ΣκοπόςΟ παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της 
ενεργού και ισόχρονης παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης 
τους με εναλλασσόμενη κατοικία και ιδία δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3Κατοικία ανηλίκου – 
Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Στο άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) προστίθεται τρίτο 
εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 56Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία 
την τελευταία κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα 
ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο 
γονέων του. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία και των δύο γονέων ή σε τρίτο που 
ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του». Άρθρο 
5Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 
164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1511Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου1. 
Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με εναλλασσόμενη κατοικία στις κατοικίες και των δυο γονέων, καθώς 
επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο 
άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των 
γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες 
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 6Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση 
άρθρου 1512 ΑΚ Το άρθρο 1512 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1512Σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν 
προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας υποχρεωτικά σε διαμεσολάβηση αν 
διαφωνούν κατά την οποία θα κρατούνται πρακτικά και προτάσεις τα οποία θα μπορούν επικουρικά να βοηθούν 
το δικαστήριο για την κρίση του ,ως προς την στάση των γονέων για το πραγματικό όφελος του τεκνού . Αν 
διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο». Άρθρο 
8Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΟ 
τίτλος και το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 
1514Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας1. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση 
της γονικής μέριμνας, μόνο εξαιτίας σοβαρού λόγου και ιδιαιτέρως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει 
σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή 
αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς 



4830 
 

το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου σε μηνιαία βάση ή σε ετήσια 
βάση, λαμβάνοντας υπόψιν την απόσταση κατοικίας των γονέων και το πραγματικό όφελος του τεκνού ,ή να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα) να διατάξει την επανάληψη διακοπείσας 
διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Άρθρο 9Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – 
Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται 
ως εξής: «Άρθρο 1515Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε 
και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα ουσιαστική και ισόχρονη με εναλλασσόμενη 
κατοικία και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται 
αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία 
αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων ή η μητέρα δεχτεί να γίνει εξέταση DNA, ώστε να εξακριβωθεί η ταυτότητα του 
πατέρα και να το αναγνωρίσει. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα». Άρθρο 10 Πράξεις από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 
ΑΚ. Άρθρο 1516 Πράξεις από τον ένα γονέα2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι 
απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς 
μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, τα οποία 
είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Άρθρο 12Από 
κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΟ 
τίτλος και το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 
1519Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή 
της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα της 
υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν 
αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του 
άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο 
δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Άρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 
ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1532Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το 
λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ. μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, 
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η. οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα .Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις 
του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων 
οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή 
ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη 
σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, 
με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.». 
1 Απριλίου 2021, 11:29 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών. Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ. Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…). 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας (…). 2. Αν 
δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικης́ μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν 
ο εν́ας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50.  
1 Απριλίου 2021, 19:51 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! 
1 Απριλίου 2021, 19:28 | Αποστολης Αγαθαγγελιδης SOS ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΤΕΚΝΩΝ. Παρακαλώ για τροποποίηση και σωστή διατύπωση του άρθρου Καταβολής Μηνιαίας διατροφής, ME 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΤΡΟΠΟ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δίνετε στον γονέα που έχει την επιμέλεια μέσω 
προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας όπου θα έχει μηνιαίο υπόλοιπο το ποσό της διατροφής του τέκνου που έχει 
ορίσει η δικαστική απόφαση, για να ελέγχετε από τον γονέα που την καταβάλλει, ότι ξοδεύετε σωστά βάση των 
μηνιαίων αναγκών του παιδιού του, η αν ξοδεύετε αλόγιστα σε άσχετες οικονομικές ανάγκες του γονέα που έχει 
την επιμέλεια. Τροποποίηση άρθρου διατροφής τέκνων: ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ!! ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!! ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ 
ΣΤΟ «ΞΟΔΕΜΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ !!ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ,ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:44 | Αντώνιος Βασιλόπουλος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
1 Απριλίου 2021, 19:12 | Αννα Σκλαβουνου Κοινη και εξισου αδιασπαστη γονικη μεριμνα! Τα παιδια εχουν 2 
γονεις και τους εχουν αναγκη και τους δυο! Αρτιμελη παιδια ΟΧΙ ακρωτηριασμενα ! Φτανει τοσα χρονια η 
κακοποιηση των παιδιων!Οι επιστημονικες ερευνες εχουν μιλησει,οι ειδικοι βγαζουν κραυγη αγωνιας για την 
ψυχοκοινωνικη κατασταση των παιδιων!Η κοινωνια εχει ενημερωθει καθως και οι πολιτικοι που γνωριζουν απο 
χρονια.Τα παιδια εχουν ανθρωπινα δικαιωματα ! Τα επιχειρηματα καποιων μαμαδων δεν ευσταθουν ! Ολες εχουν 
την ιδια καραμελλα η οποια καταρριπτεται πολυ ευκολα! Εαν δεχθουμε το επιχειρημα της ενδοοικογενειακης βιας 
πρεπει να ριξουμε στον καλαθο των αχρηστων τους πατεραδες σε ποσοστο 98%.Ειναι ποτε δυνατον? Τα παιδια 
ΤΩΡΑ ειναι μπαουλακια !Δωστε τους μπαμπαδες στα παιδια τους Ισοχρονα ,Ισονομα και Ισοτιμα.Ψηφιστε δικαια 
χωρις κλασματα.Ο πατερας δεν επικοινωνει.Ο πατερας ανατρεφει Δυο γονεις εδωσαν ζωη στο παιδι,οχι ενας! 50-
50. 
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1 Απριλίου 2021, 19:24 | Γεώργιος Μούλκας Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος. Να τροποποιηθεί ως εξής: Η ισχύς του 
παρόντος νόμου αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η ως άνω 
πρόβλεψη είναι απολύτως αναγκαία, διότι αφενός μεν η μεταρρύθμιση των σχέσεων γονέων και τέκνων έχει 
καθυστερήσει επί σειρά μηνών (ήδη από το Σεπτέμβριο 2019), αφετέρου δε από την 1η Ιουλίου 2021 τίθενται σε 
λειτουργία τα θερινά τμήματα των αρμόδιων δικαστηρίων. 
1 Απριλίου 2021, 19:21 | Βασιλειος Βασιλείου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και 
εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με 
τον οποίο διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) 
να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του 
τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 
1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. 
Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την 
αναλάβαμε εκούσια οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική 
μέριμνα των παιδιών μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για  τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της 
γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το 
αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος 
γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται 
να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός 
αγκυλών ] αντικαθίσταται ως εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο 
συμφέρον του τέκνου, ιδίως με κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας 
από τους γονείς, αν πρόκειται για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση 
της επικοινωνίας. Αρθρο 14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας συνιστούν ιδίως: ……………7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:48 | Γιαχαλη Κική Το νομοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση αλλά δεν εξισώνει 
100% και τους δύο γονείς μεταξύ τους. Για να γίνει αυτό θα πρέπει.1. Πρέπει και οι δύο γονείς ισόχρονα και 
ουσιαστικά να ανατρέφουν τα παιδιά τους με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες τους εφόσον μένουν 
κοντά.2. Να ορίζεται ως τόπος κατοικίας του παιδιού ο τελευταίος γεωγραφικός τόπος συμβίωσης του ζευγαριού 
μέχρι την στιγμή της διάσπασης της.3. Να μην μπορεί να αλλάξει ο τόπος κατοικίας του παιδιού παρά μονάχα αν 
συμφωνήσουν και οι δύο γονείς ή υπάρξει οριστική δικαστική απόφαση μετά από προσφυγή που θα κάνει ένας 
από τους δύο γονείς.4. Να μην μπορεί να διασπαστεί η επιμέλεια από την γονική μέριμνα εφόσον κριθούν και οι 
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δύο γονείς κατάλληλοι4. Σε περίπτωση πολύ σοβαρού λόγου ή επιλογής του γονέα να ορίζεται ως ελάχιστος 
χρόνος ανατροφής του παιδιού έκαστος το 1/3 (10 νύχτες/μήνα) με ιδεατό χρόνο ανατροφής το 1/2 (15 
νύχτες/μήνα) Αν ισχύσουν όλα τα παραπάνω τότε μιλάμε για το βέλτιστο συμφέρον του παιδίου. 
1 Απριλίου 2021, 19:17 | Γαυριηλ Τσαρας ΙΣΟΤΗΤΑ σε όλα. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο τους γονείς 
ΙΣΟΧΡΟΝΑ και ΙΣΟΤΙΜΑ με φυσική παρουσία και πάντως ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ απο το 1/3 του συνολικού χρόνου ημερών 
και διανυκτερεύσεων σε κάθε γονέα. Τα αναγνωρισμένα παιδιά ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ έχουν κι αυτά μπαμπά και μαμά 
και δικαιούνται ότι δικαιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν υστερούν σε τίποτα από τα παιδιά που γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους και πρέπει να μεγαλώνουν απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και από τους δύο. Χωρίζει το ζευγάρι, 
ΟΧΙ το παιδί απο τον γονιό του. Η διατροφή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές ρεαλιστικές τιμές βάσει πινάκων 
και ΟΧΙ σε υπέρογκες και παράλογες απαιτήσεις εις βάρος συνήθως του ενός γονέα. Τα έξοδα μετακινήσεων και 
οι τρόποι μεταφοράς των παιδιών στις δύο οικίες να πραγματοποιούνται απο ΚΟΙΝΟΥ και ΕΞΙΣΟΥ και απο τους 
δύο γονείς, κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Κατα την περίοδο των εορτών τα παιδιά να 
περνούνε ΙΣΟΧΡΟΝΑ και στους δύο γονείς. Οι καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 90 ημερών, απο τα μέσα Ιουνίου 
εως τα μέσα Σεπτεμβριου δεν δύναται να ειναι λιγότερες απο 45 ημέρες ανά γονέα. Να τιμωρείται η προσπάθεια 
Γονεικης Αποξένωσης άμεσα , καταρχήν με ένα σοβαρό χρηματικό πρόστιμο και αν γίνετε κατέξακολούθηση με 
αφαίρεση μέρους ή ολόκληρης της γονικής μέριμνας. Να τιμωρείται επίσης ΑΜΕΣΑ η μη τήρηση δικαστικών 
αποφάσεων, όπως και η μη καταβολή διατροφής. Συντόμευση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ευρωπαικής Οδηγίας 2079/2015 του Ευρωπαικού Συμβουλίου από την χώρα μας 
ΑΜΕΣΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 19:10 | AΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Το νομοσχεδιο πρεπει να βοηθησει τους δικαστες σε 
περιπτωσεις που δεν τα βρισκουν οι γονεις να κρινουν ξεχωριστα την καθε περιπτωση οντας επιμορφωμενοι 
αποφευγοντας τις παγιδες των ψευτικων κατηγοριων…Να αφουγκραζονται τα πορισματα των διαμεσολαβητων 
που θα απαρτιζονται απο ειδικους επιστημονες ψυχικης παιδικης υγειας…Πανω απ ολα ειναι το συμφερον του 
παιδιου…και συμφερον του παιδιου ειναι να υπαρχουν στην ζωη του και οι 2 γονεις…απο την στιγμη που εχουν 
την διαθεση να συνεισφερουν… 
1 Απριλίου 2021, 19:45 | Γιάννης Βασιλακης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1514 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
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να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
………………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 19:47 | Αννα Βαρουκτσή ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 
και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής για να έχει 
επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο δικαστής 
ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το συμφερον 
του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 
σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 
1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του 
γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν 
και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15142. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ). Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
…………………… 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 18:51 | Μακης Καταρας Θέλουμε τα παιδιά μας πίσω …. τέλος στο παιδομάζωμα ….. 
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50, εναλλασσόμενη κατοικία, ίσο χρόνο και με τους δυο γονείς. 
1 Απριλίου 2021, 18:23 | Αργύρης Προκειμεν́ου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ονοματοδοσία, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα.Δεν πρόκειται για υπερ́βαση, αλλά για την υιοθετ́ηση του αυτονόητου. 
1 Απριλίου 2021, 18:28 | Χαραλαμπος Βαλοδήμος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
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θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
1 Απριλίου 2021, 18:59 | Χαρης Μπαμπης Παιδάκι μου … να ξέρεις οτι ο μπαμπάς είναι ΕΔΩ και σε αγαπάει … 
οσο και η μαμα σου να προσπαθεί να μας χωρίσει, εγώ θα παλεύω. θα παλεύω με ολη μου την δύναμη να βρεθώ 
κοντά σου…. έστω και για λίγο, να σε πάρω αγγελία , να σε μυρίσω… να παίξουμε , να με κερδίσεις … να γελάσουμε, 
να σε γαργαλήσω .. να διαβάσουμε το αγαπημένο σου παραμύθι … να φάμε ..να ποιούμε.. και γρηγορά να 
επιστέψουμε στο σπίτι της μαμάς σου .. και πριν αποχωριστούμε να ανταλλάξουμε όρκους παντοτινής αγάπης 
….Αυτή η πληγή μας .. δεν θα ιάνει ποτέ .. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ … ΘΑ ..EK…. ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ………… 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 18:46 | Ιωάννης Βαζούρας Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
1 Απριλίου 2021, 18:38 | Σταθόπουλος Διονύσιος Αν και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να 
μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς 
να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ «Ο παρών 
νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή 
ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από 
αίτηση των διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των 
γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική 
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ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 18:51 | Ιωάννης Βαλαντάσης Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
1 Απριλίου 2021, 17:03 | Παύλος Ασλανίδης Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
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συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. 
1 Απριλίου 2021, 17:40 | Καρνιαβούρα Κυβέλη Να μην ψηφιστεί η υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Αυτό γίνεται γιατί 
οι δικαστές αρνούνται να εξετάσουν την κάθε περίπτωση όπως της αξίζει με τις ιδιαιτερότητές της. Δεν είναι όλοι 
ικανοί για γονείς. Να καταργηθεί το άρθρο 9. Να μην ψηφιστεί καμία εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου και εντός 
γάμου. 
1 Απριλίου 2021, 17:36 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ 
ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ. 
1 Απριλίου 2021, 17:20 | Γεώργιος Αποστολιδης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1514 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
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επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: …………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 17:44 | Βασίλης Αντωνογιωργακης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον 
του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1514 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 
14Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν 
ιδίως: …………………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:52 | ΚΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 



4841 
 

ΠΑΙΔΙΑΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 16:51 | Αντώνιος Γαλάτης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1514 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Άρθρο 13 
Δικαίωμα επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
……………..7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:39 | Νικόλαος Κολυδας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
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δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή  
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
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Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:02 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος 
που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την 
γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο 
που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:33 | Κατια Καρολιν ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
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ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
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14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 16:27 | Φίλιππος Γαβαλάς ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1514 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για  τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής: ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες  κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
…………………. 7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
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1 Απριλίου 2021, 16:04 | Δήμητρα Μαράκη Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της.10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδιώς με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου γονέα). Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο. 
Ίσος χρόνος ανατροφής και για τους δύο γονείς. Εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 16:55 | Γιώργος Το νομοσχεδιο επιδειωκει την απο κοινου κι εξισου ανατροφη των παιδιων και 
απο τους 2 γονεις τους βαζοντας ταφοπλακα εκτος εξαιρεσεων στην αποκλειστικη επιμελεια που προκαλεσε και 
προκαλει τοσο πονο στα πςιδια,γονεις συγγενεις αυτων.Ειναι στη σωστη κατευθυνση και οσο πιο γρηγορα 
εφαρμοστει οπως πρεπει τοσο το καλυτερο. 
1 Απριλίου 2021, 16:35 | Μαρία Στεργίου Είμαι μητέρα ανηλίκου τέκνου εκτός γάμου. Χαίρομαι που υπάρχουν 
πατεράδες που ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Αφήστε τους να είναι στη ζωή του παιδιού τους. Αν θέλουμε 
υγιή παιδιά. Η συνεπιμελεια με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα δικαιώματα και χρόνο κ στους δύο γονείς, θα 
σταματήσει συμπεριφορές αποξένωσης παιδιών. Επιπρόσθετα αυστηροποιηση των ποινών κ αφαίρεση της 
επιμέλειας σε σοβαρές περιπτώσεις. Έτσι θα αλλάξει η κουλτούρα του διαζυγίου. 
1 Απριλίου 2021, 16:22 | Δημητρα Διαλεκτακη Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής 
μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση 
(έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της 
επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου 
κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων 
σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η 
γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων 
που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του 
παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, 
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ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να 
αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και 
με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου γονέα). 
Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο. Ίσος χρόνος ανατροφής και για τους δύο γονείς. Εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 16:10 | Στρατής Κολυμπιανάκης Προκειμένου το νεό Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής 
μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση 
(έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της 
επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου 
κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερευσ́εων 
σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η 
γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων 
που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του 
παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, 
ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να 
αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον 
Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και 
με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ 
επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. 
Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου γονέα). 
Συνεπιμέλεια κατά νομικό τεκμήριο. Ίσος χρόνος ανατροφής και για τους δύο γονείς. Εναλλασσόμενη κατοικία. 
1 Απριλίου 2021, 16:42 | Σταυρούλα Μπενιάτα Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να έρθει στη σωστή 
κατεύθυνση. Τα παιδιά κ μόνο. Παρακαλω φέρτε ισότητα, αυτό που λένε οι επιστήμονες κ η Ευρώπη. Αυτό που 

ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες.➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ. Το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…). 2. Στο συμφέρον του τεκ́νου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονεών στην ανατροφή και φροντίδα του, με 

εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
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γονικής μερ́ιμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ. Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
«’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…). 2. Αν δεν είναι δυνατή η από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει 
καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί 
συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα 
με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μερ́ιμνας μεταξύ των γονεών, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ. Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:11 | Γιώτα Παφίλη Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η αποξενωση 
κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών.Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. Ισότητα, 

συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφερ́ον του τέκνου, που 
εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
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Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:23 | Γιώτα Δημα Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η 
παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως 
από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
1 Απριλίου 2021, 16:59 | Μάρκος Βουλγαρέλλης ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1514 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για  τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
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κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες  κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
……….7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:11 | Μαρία Παπα Η από κοινού άσκηση της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία κ ίσα 
δικαιώματα και στους δύο γονείς θα βοηθήσει τα παιδιά μας. Συμμόρφωση στις επιστημονικές έρευνες και την 
Ευρώπη. 
1 Απριλίου 2021, 16:07 | Αγγελικη Βονατσου ΆΡΘΡΟ 5 Συμφέρον του τέκνου. Αρθρο 1511 Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. Άρθρο 6 Ο Διαμεσολαβητής 
για να έχει επιτυχία θα πρέπει να καταθέτει στο δικαστήριο το πρακτικό τησ διαμεσολάβησης για να γνωρίζει ο 
δικαστής ποιος πραγματικά θέλει να συνεργαστεί η δε σεβεται τον αλλον γονεα. Μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Το 
συμφερον του καθε παιδιου ειναι να εχει ισοχρονα και τους 2 γονεις του. Άρθρο 7 Από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων. Αντικατάσταση τίτλου και 
άρθρου 1513 ΑΚ Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον 
ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο εκ περιτροπής ή εναλλάξ επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την 
από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1514 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο ένας γονέας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία 
ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με 
την ανατροφή του τέκνο (…) 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της 
γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για 
χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου 
διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα. Άρθρο 9 Γονέας γίνεσαι 
ψυχή και σώμα όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεων σου. Όσοι μπαμπάδες την αναλάβαμε εκούσια 
οφείλει το κράτος να μας δίνει την δυνατότητα να ασκούμε από κοινού και εξίσου την γονική μέριμνα των παιδιών 
μας. Αρθρο 12 Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Για  τη μεταβολή του τόπου διαμονής του 
τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά 
από αίτηση ενός από τους γονείς. Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Γ΄ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Άρθρο 13 Δικαίωμα 
επικοινωνίας. Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 
1520 Προσωπική επικοινωνία. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου, με το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο 
περιεχόμενο, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο του συνολικού, εκτός αν ο δικαιούχος γονέας ζητεί μικρότερο χρόνο 
επικοινωνίας, ή για λόγους, που αφορούν στο συμφέρον του τέκνου, επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή 
μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας. ( 15 ) ( το θ’ εδάφιο του άρθρου 1520 Α.Κ. [ εντός αγκυλών ] αντικαθίσταται ως 
εξής : ) Όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται κατά τρόπο που αντιβαίνει στο συμφέρον του τέκνου, ιδίως με 
κακοποίηση αυτού ή παραμέλησης της φροντίδας του, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γονείς, αν πρόκειται 
για επικοινωνία με τρίτο, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας. Αρθρο 14 
Συνέπειες  κακής άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚΚακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
……………………7. Οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα. 
1 Απριλίου 2021, 16:01 | Μπεσίνης Μπεσίνης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
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ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
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στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:46 | Ιωάννης Μιχάλης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:57 | Μαργαριτα Μανωλη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
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4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
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γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:53 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγιαΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 15:15 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΧΑΪΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πατρέων ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Αν και 
οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του 
τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι 
δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση 
της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που 
ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από 
αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 15:07 | Αικατερινη Λαττα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
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τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 15:50 | Τάνια Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! 
Γιατί στην Ευρώπη σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού και εξετάζουν κατά περίπτωση!!! Επίσης όταν θα γίνουμε 
Ευρώπη στην ισότητα των δύο φύλλων, στις ίσες αμοιβές, στην κατάλυση της πατριαρχίας, στις ίδιες 
επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στην κατανομή των εργασιών στο σπίτι και επικρατήσει η πάταξη 
κάθε είδους βίας και κακοποίησης του γυναικείου φύλλου να ανοίξει η συζήτηση ξανά! ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ! 
1 Απριλίου 2021, 14:01 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
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Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του.Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 14:31 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΗΛΕΙΑΣ – ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για το ΠΑΙΔΙ Πύργου ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΟΝ.ΙΣ. Αν και 
οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οποτεδήποτε το επιβάλει το συμφέρον του 
τέκνου, σκόπιμο θα ήταν για λόγους ερμηνευτικούς να αναφέρεται ρητά ότι και οι δικαστικές αποφάσεις είναι 
δυνατόν να μεταρρυθμιστούν. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ. Το άρθρο 18 να τεθεί ως εξής «Ο παρών νόμος ισχύει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση 
της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
μπορούν ενόψει των νέων ρυθμίσεων, να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των διαδίκων που 
ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την 
άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από 
αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία θα ασκηθεί εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου». 
1 Απριλίου 2021, 14:08 | ΣΠΥΡΙΔΆΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ίσος χρόνος και με τους δύο γονείς εναλλασσόμενη κατοικία 
αυτό απαιτεί τό συμφέρον του παιδιού. 
1 Απριλίου 2021, 14:14 | FOTINI SIANOU Εν έτει 2021, θα περίμενε καμιά ή κανένας, μέτρα όπως η θεσμοθέτηση 
του Οικογενειακού Δικαστηρίου, όπου μια διεπιστημονική ομάδα με ψυχίατρους παιδιού και εφήβου, 
ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς με εξειδίκευση, θα εκτιμά την κάθε περίπτωση και θα επικουρεί τον 
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δικαστή στην κάθε απόφαση. Οι υπηρεσίες να παρέχονται δωρεάν στα υπό διάσταση ζευγάρια και η 
διαμεσολάβηση να προηγείται του διαζυγίου, εκτός από τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Τέλος, να 
καταβάλει η Πολιτεία το ποσό για τη φροντίδα παιδιών, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε ανεργία, στο πλαίσιο 
ανταποδοτικότητας των φόρων, όπως αναφέρεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο 
πλαίσιο της προστασίας του ανηλίκου από τη φτώχεια, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης. 
1 Απριλίου 2021, 14:21 | Στρατος Τασσος Δεν ΠΟΥΛΑΜΕ τα παιδιά μας. ΠΑΨΤΕ την εκμετάλλευση των παιδιών 
μας. Καταργήστε τις επαγγελματίες μανες. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ 50 – 50ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 
ΓΟΝΕΙΣΕΝΑΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 14:30 | Θανασης Καλαρετος Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές:1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας.2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς.3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι.4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ).5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους.6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση.7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού.8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής.9. Θεσ́πιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της.10. 
Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ…. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…….. 
1 Απριλίου 2021, 13:20 | Χ.Κ. ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ. ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δικ́αιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα 
των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινες́ γονικες́ ευθύνες και 
δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικης́ μερ́ιμνας. 2. Να 
προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά ́νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικης́ μέριμνας – επιμελ́ειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά ́νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμεν́α ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
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υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονεών πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά ́τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονεών να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά ́
στις φυσικέςμετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονικη ́
μέριμνα/επιμέλεια γονεις́ θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορες́ που αφορουν́ στις 
σχέσεις γονεά παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλειτ́αι να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγης́ του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι κακοποίηση των παιδιών). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του γονιού και του παιδιού). ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.500.000 ΕΛΛΗΝΕΣ. 
1 Απριλίου 2021, 12:32 | Κωνσταντινα Αποστολου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
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ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:22 | Μαριανα Στιλιανου Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί να έχουν το παιδί 10 μέρες 
το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ? ποιον κοροϊδεύετέ? όλα για τους δικηγόρους τα κάνετε… 
να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 12:55 | Ρουλα Στεφανιδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
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κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο  
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
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διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 12:21 | Αλεξόπουλος Θα έπρεπε να είναι άμεση η εφαρμογή του Νόμου για να αποτραπεί 
περαιτέρω αποξένωση και άλλων παιδιών από τον ένα γονιό τους. Θα έπρεπε επίσης ο γονιός που αιτείται την 
αλλαγή τόπου διαμονής του τέκνου, να υποχρεώνεται να παραδίδει ο ίδιος το τέκνο στον τόπο διαμονής του 
άλλου γονιού, κατά τον συμφωνημένο χρόνο εναλλαγής της κατοικίας με τον άλλο γονιό (και όχι απλά 
επικοινωνίας όπως προβλέπει το νομοσχέδιο), ώστε να αποτρέπεται τυχόν προσπάθεια αποξένωσης του τέκνου 
από τον άλλο γονέα. Κλείνοντας, να σημειωθεί πως το νομοσχέδιο είναι θετικό αλλά άτολμο, θα πρέπει να κινηθεί 
προς την κατεύθυνση των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη (Παιδιού), του φορέα ΓΟΝ.ΙΣ. και του Εφέτη 
Κατσικερού. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν πως σχεδόν το 90% των Ελλήνων είναι υπέρ της συνεπιμέλειας. 
Απαντώντας στις κατηγορίες περί δήθεν «λόμπυ» που προωθεί τη συνεπιμέλεια, είναι ανεπίτρεπτος 
χαρακτηρισμός η λέξη «λόμπυ» για γονιούς που ζητούν να ασκούν το καθήκον, υποχρέωση και δικαίωμα 
ανατροφής των παιδιών τους. Όχι στο υποχρεωτικό ορφάνεμα των παιδιών, όχι στην παραβίαση των δικαιωμάτων 
τους, όχι στις διακρίσεις με βάση το φύλο. 
1 Απριλίου 2021, 12:38 | Δωρα Χατζη ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 12:26 | Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. Στις 
οικογένειες που ασκείται ενδοοικογενειακή βία από ένα γονέα κακοποιούνται τόσο τα παιδιά όσο και ο άλλος 
γονέας (συνήθως η μητέρα), είτε λόγω άμεσης κακοποίησής τους είτε εξαιτίας των συνθηκών που βιώνουν, ως 
μάρτυρες βίας. Για τα παιδιά, αυτό είναι σαφές με βάση το Νόμο Ν.3500/2006 για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τον οποίο θύματα θεωρούνται όλα τα παιδιά που εκτίθενται σε 
ενδοοικογενειακή βία, ακόμα και όταν η βίαιη πράξη δεν στρέφεται άμεσα εναντίον τους: θύμα Ε.Β. θεωρείται 
(αρ. 1 παρ. 3) κάθε παιδί «ενώπιον του οποίου τελείται οποιαδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις του Ν.3500/2006, 
αλλά και κάθε παιδί στην οικογένεια του οποίου τελέσθηκε αξιόποινη πράξη, κατά τα άρθρα 299 και 311 του 
Π.Κ.», δηλ. ανθρωποκτονία με πρόθεση και θανατηφόρα βλάβη μέλους της οικογένειας του παιδιού από άλλο 
μέλος της. Οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας (Ε.Β.) συχνά κακοποιούν όχι μόνο τη μητέρα αλλά και τα παιδιά. 
Επιπλέον, τα παιδιά χρησιμοποιούνται πολύ συχνά από τον δράστη ως εργαλείο κακοποίησης, εκφοβισμού και 
ελέγχου της μητέρας ενώ σε ακραίες περιπτώσεις οι δράστες Ε.Β. φτάνουν ακόμα και σε δολοφονίες παιδιών 
προκειμένου να εκδικηθούν την μητέρα. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο που εκείνη επιχειρεί να «αποδράσει» από τη 
βίαιη σχέση, τα παιδιά χρησιμοποιούνται από τον δράστη και ως μέσο απόκτησης πρόσβασης στην μητέρα, καθώς 
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οι δικαστές των αστικών υποθέσεων σπανίως συνδέουν την γονεϊκή επάρκεια του δράστη με την κακοποιητική 
του συμπεριφορά απέναντι στη μητέρα των παιδιών. Σημειώνεται, δε, ότι οι γυναικοκτονίες και/ή οι δολοφονίες 
παιδιών από δράστη ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ή μετά 
από αυτήν, δηλαδή μόλις ο δράστης αντιλαμβάνεται ότι χάνει τον έλεγχο της ζωής της κακοποιημένης γυναίκας. 
Το παρόν νομοσχέδιο όχι μόνο δεν προστατεύει τα μέλη της οικογένειας που κακοποιούνται από ένα μέλος της 
αλλά, αντίθετα: θα θέσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (μητέρες και παιδιά) σε μεγαλύτερο κίνδυνο από 
αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται, θα παρεμποδίσουν σε ακραίο βαθμό την πρόσβασή τους στην Δικαιοσύνη 
(Αστική και Ποινική) προκειμένου να προστατευτούν από την ενδοοικογενειακή βία. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ 
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΕΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΙΔΗ:Α. ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (Ν.4531/2018), ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5 ΆΡΘΡΑ: «Άρθρο 31: 
Επιμέλεια, δικαιώματα επίσκεψης και ασφάλεια 1. Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα 
μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά τον καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των 
παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψη τα περιστατικά βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Σύμβασης. 2. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επίσκεψης ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια του 
θύματος ή των παιδιών». Άρθρο 48: Απαγόρευση των υποχρεωτικών εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης της 
διαφοράς ή επιβολής ποινής. 1. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά η άλλα μέτρα για να απαγορεύσουν 
τις υποχρεωτικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης των διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης 
και του συμβιβασμού, αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας Σύμβασης.«Άρθρο 56, παρ. 2: Μέτρα προστασίας. Παρέχονται, όπου απαιτείται, ειδικά μέτρα 
προστασίας σε παιδί-θύμα και παιδί-μάρτυρα βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας, λαμβάνοντας 
υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού». «Άρθρο 45, παρ. 2: Κυρώσεις και Μέτρα. Τα Μέρη μπορούν να 
υιοθετήσουν άλλα μέτρα αναφορικά με τους δράστες όπως: την παρακολούθηση ή επιτήρηση των 
καταδικασθέντων ατόμων,  την αφαίρεση των γονεϊκών δικαιωμάτων, εάν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και την ασφάλεια του θύματος, δεν μπορεί να διασφαλιστεί με άλλο τρόπο». 
«Άρθρο 26: Παροχή προστασίας και υποστήριξης σε παιδιά μάρτυρες 1. Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά την παροχή προστασίας και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών στα θύματα, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και οι ανάγκες των παιδιών-μαρτύρων 
αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 2. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο περιλαμβάνουν την ηλικιακά ενδεδειγμένη ψυχοκοινωνική 
συμβουλευτική σε παιδιά μάρτυρες όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας Σύμβασης και λαμβάνουν δεόντως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού». Β. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ ΚΑΘΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΑ ΓΟΝΕΪΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπές 
FEMM και JURI) αναμένεται να δημοσιοποιήσει εντός Απριλίου 2021, την Έκθεσή του με τίτλο «Τhe impact of 
intimate partner violence and custody rights on women and children», με στόχο την αναθεώρηση του σχετικού 
ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Η προκαταρκτική Έκθεση [2019/2166(INI), 4.2.2021] περιλαμβάνει διάφορες 
συστάσεις για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που, όλες, κινούνται προς αντίθετες 
κατευθύνσεις από αυτές του νομοσχεδίου, όπως για παράδειγμα: «intimate partner violence is clearly 
incompatible with shared custody and care, owing to its severe consequences for women and children, including 
the risk of extreme acts of femicide and infanticide; stresses that when establishing the arrangements for custody 
allocation and visitation rights, the protection of women and children from violence and the best interests of the 
child must be paramount and should take precedence over other criteria; stresses, therefore, that awarding 
exclusive custody to the non-violent partner, most frequently the mother, represents the best alternative in order 
to prevent further violence and secondary victimisation of the victims». 
1 Απριλίου 2021, 11:45 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
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ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
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καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:32 | Σάββας Μαυρίδης Αφού μελέτησα τα άρθρα του νομοσχεδίου σας προτείνω κάποιες 
αλλαγές επί των άρθρων που είναι για το συμφέρον των παιδιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 
1ΣκοπόςΟ παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού και ισόχρονης 
παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους με εναλλασσόμενη 
κατοικία και ιδία δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Στο άρθρο 56 
του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 56Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την τελευταία κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία και των δύο γονέων του. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν 
το τέκνο γίνεται στην κατοικία και των δύο γονέων ή σε τρίτο που ασκεί την γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί 
υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του 
επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του». Άρθρο 5Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚ Το 
άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1511Άσκηση – 
ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου1. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται 
πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του με 
εναλλασσόμενη κατοικία στις κατοικίες και των δυο γονέων, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των 
σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει 
σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει 
ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη 
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με δικαστικές 
αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και 
αφορούν το τέκνο. Άρθρο 6Διαμεσολάβηση – Αντικατάσταση άρθρου 1512 ΑΚ Το άρθρο 1512 του Αστικού Κώδικα 
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1512 Σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά την άσκηση της 
γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών 
λύσεων, προσφεύγοντας υποχρεωτικά σε διαμεσολάβηση αν διαφωνούν κατά την οποία θα κρατούνται πρακτικά 
και προτάσεις τα οποία θα μπορούν επικουρικά να βοηθούν το δικαστήριο για την κρίση του ,ως προς την στάση 
των γονέων για το πραγματικό όφελος του τεκνού . Αν διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να 
ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο». Άρθρο 8Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΟ τίτλος και το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 
456/1984, Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1514Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας1. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, μόνο εξαιτίας σοβαρού λόγου και 
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ιδιαιτέρως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σ’ αυτή ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για 
την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον 
του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την 
άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις 
κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του 
συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου σε μηνιαία βάση ή σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψιν την απόσταση 
κατοικίας των γονέων και το πραγματικό όφελος του τεκνού ,ή να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ 
ιδίαν θέματα) να διατάξει την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον 
διαμεσολαβητή. Άρθρο 9Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση άρθρου 1515 ΑΚ Το άρθρο 1515 του 
Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1515Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων 
τους. Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη 
μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική 
μέριμνα ουσιαστική και ισόχρονη με εναλλασσόμενη κατοικία και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού με τη 
μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 του Αστικού Κώδικα. Σε 
περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε 
αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων ή η μητέρα δεχτεί να γίνει 
εξέταση DNA, ώστε να εξακριβωθεί η ταυτότητα του πατέρα και να το αναγνωρίσει. Το δικαστήριο μπορεί, αν το 
επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα». Άρθρο 10 Πράξεις 
από τον ένα γονέα – Τροποποίηση άρθρου 1516 ΑΚ. Άρθρο 1516 Πράξεις από τον ένα γονέα 2. Όταν πρόκειται για 
τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο. Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης 
των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο 
των γονέων του, κάθε ένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του 
άλλου γονέα ή τρίτου αναλογικά, τα οποία είναι συγκεκριμένα ανάλογα την ηλικία του και θα ορίζονται από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις δαπάνες διαβίωσης 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Άρθρο 12 Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα 
– Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 ΑΚΟ τίτλος και το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, 
Α’ 164) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 1519Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η επιμέλεια ασκείται 
από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, 
για το θρήσκευμα, για ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για 
ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από 
κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη 
μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική 
δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από 
τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Άρθρο 14 Συνέπειες  κακής 
άσκησης – Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1532Συνέπειες κακής άσκησης. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση 
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο 
εισαγγελέας, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. 
η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
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γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ζ. μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, 
η. οι αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου γονέα .Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις 
του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 
επιμέλεια, ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε 
πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων 
οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή 
ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη 
σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, 
με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.». 
1 Απριλίου 2021, 11:38 | Πετρος Κουλος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο 
ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος 
του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
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ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 11:05 | Ανδρεας Ζαμινος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται 
ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που 
ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια 
κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων 
ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 
4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
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συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των  γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
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τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
1 Απριλίου 2021, 11:29 | Χρονης Λευκας Το νομοσχέδιο χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να σταματήσει η 
αποξενωση κ να υπάρχει ισότητα κ ευημερία στις ζωές των παιδιών. Σας παρακαλώ διορθώσετε τα παρακάτω. 

Ισότητα, συνεπιμελεια, σεβασμός στη ζωή των παιδιών➢ ‘Αρθρο 5 Συμφερ́ον τεκ́νου – Τροποποίηση άρθρου 1511 
ΑΚ Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1511 (…) 2. Στο συμφέρον του τέκνου, 
που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή 

και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων (…)➢ ‘Αρθρο 8 Παρέκκλιση από την από 
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας- Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα 
αντικαθίσταται ως εξής: «’Αρθρο 1514 Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας (…) 2. Αν δεν 
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μερ́ιμνας, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου, και ιδίως αν ο 
ένας γονέας έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
αδιαφορεί συστηματικά για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την ανατροφή του τέκνο (…). 3. Το δικαστήριο μπορεί 
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, καθορίζοντας 
εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου στις κατοικίες αυτών, για χρόνο που δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
γονέα, να είναι κατώτερος από το 1/3 του συνολικού χρόνου διαβίωσης του τέκνου, ή να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της στα κατ΄ ιδίαν θέματα (..)➢ Άρθρο 9 «Άρθρο 1515 Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. (..) 
Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μερ́ιμνα και ο 

πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού και εξίσου με τη μητέρα (…)➢ ‘Αρθρο 12 «’Αρθρο 1519 Σημαντικά ζητημ́ατα 
επιμέλειας τέκνου. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τεκ́νου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 
επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη εγ́γραφη συμφωνιά των 
γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. 
Μονομερής από τον ένα γονέα μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δίχως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του παρόντος, συνιστά κακή άσκηση της γονικης́ μέριμνας.➢ ‘Αρθρο 14 Συνέπειες κακής άσκησης – 
Αντικατάσταση άρθρου 1532 ΑΚ Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξης́: «’Αρθρο 1532 
Συνέπειες κακής άσκησης (…) Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδιώς: 1. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την τυχόν 
υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας, 2. η διατάραξη της συναισθηματικής 
σχέσης του τεκ́νου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής 
απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο 
παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, 5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονεών, 6. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 7. οι αβάσιμες / ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμοί εις βάρος του άλλου 
γονέαΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
1 Απριλίου 2021, 11:05 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΑΘΗΝΩΝ -ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Αθήνας Η ειδική επιμόρφωση των 
δικαστών για να εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων 
που όχι μόνο θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις 
απαραίτητες ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως 
επανειλημμένα έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ.Η αναγκη για ειδικούς συμβουλους μπορει να καλυφθεί αμεσα απο τις 
δομες των δημων ή υπαρχουσες ηδη δομές μεχρι να καθωριστούν οι πραγματκές ανάγκες. Η επιμορφωση των 



4873 
 

δικαστών προηγείται γιαυτό ο νομος οποτε και να ψηφιστεί θα ισχυει απο 6/21. Οτιδήποτε αλλο είναι χασιμο 
χρόνου. 
1 Απριλίου 2021, 10:47 | Ανδρέας Χασούνης ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ: Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 10:10 | Γεωργος Υψιλαντης Πάλλη για άλλη μια φορά βλέπουμε την δημοκρατία την δικαιοσύνη 
να εθελοτυφλούν.. Κάνοντας ότι δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα και με πλάγια επιχειρήματα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν την ενοχή τους, στην συνδρομή τους στην τροφοδοσία της αντιπαράθεσης μεταξύ 
των χωρισμένων γονέων. Και αυτό για να συνεχίσουν να συνδράμουν στην οικονομική βιωσιμότητα και 
κερδοφορία ενός ολόκληρου κλάδου δικηγόρων και δικαστών. Πατούν πάνω στην αγάπη του πατέρα για τα παιδιά 
του, και εμπορεύονται αυτήν την κατάσταση. Παίρνοντας με το μέρος τους την μια πλευρά για να αυξήσουν την 
αντιπαράθεση και πετώντας τους το κόκαλο της διατροφής. Πραγματικά λυπάμαι για την καταστροφική 
κατάσταση που βρίσκεται η Χόρα μου. Να εκμεταλλευόμαστε μέχρι και τα ίδια μας τα παιδιά στο βωμό του 
χρήματος …. αυτήν την κοινωνία θα αφήσουμε παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές. Δημιουργώντας μάνες στα 
δικαστήρια να προσπαθούν να πείσουν πόσο άχρηστες είναι και ανίκανες για να διεκδικήσουν περισσότερα 
χρήματα…. για διατροφή έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψουν. Μιας και είναι 96,8% σίγουρο ότι θα 
πάρουν την επιμέλεια του παιδιού. Και οι ίδιες αυτές οι μάνες αύριο θα φωνάζουνε στο δρόμο για ισότητα και για 
τα φεμινιστικά τους δικαιώματα. Δεν θα ήταν ποιο λογικό, έστω, να παλεύουν στο δικαστήριο για το ποιος είναι 
καλύτερος γονέας?? Και λέω, έστω, γιατί οι γονείς δεν είναι εγκληματίες να πάνε στο δικαστήριο . Αν είμασταν 
Ευρώπη .. καταρχάς θα υπήρχαν οικογενειακά δικαστήρια ή υποχρεωτική διαμεσολάβηση, και οποίος δεν 
συμμορφώνονταν θα ήταν ο κακός γονέας, με ότι συνέπειες αυτό φέρει. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα.. δυστυχώς , 
κουμάντο κάνουν τα λόμπι των δικηγόρων που κοιτάνε τα συμφέροντα – μαγαζιά τους. Με την οικονομική κρίση 
και με την » ιδιοτροπία » του πολίτικου μας συστήματος μια είναι η ποιο λογική λύση αυτού του πολύ σημαντικού 
ζητήματος. Τολμηρή και αποφασιστική … ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 / 50 τίποτα άλλο δεν πρόκειται να δουλέψει στην 
Χώρα μας. 
1 Απριλίου 2021, 09:12 | Γεωργία Κ Το νομοσχέδιο υποσκελίζει το έργο των δικαστών αφού ενοποιεί όλες τις 
περιπτώσεις και αποσκοπεί ξεκάθαρα στην εξίσωση των δικαιωμάτων των γονιών ανάμεσα σε αυτούς που είναι 
συνεπείς και παρόντες στο παιδί και έχουν αναλάβει εξ αρχής και απρόσκοπτα όλες τις υποχρεώσεις τους και σε 
αυτούς που μπαινοβγαίνουν στη ζωή του παιδιού κατά το δοκούν όταν, όποτε, όσοι και αν θέλουν. Εξασφαλίζουν 
πλέον προκαταβολικά ότι δικαίωμα έχει ένας γονιός ανεξάρτητα με όποια συνθήκη έχει προηγηθεί (εγκατάλειψη, 
κακοποίηση, αποστασιοποίηση, βιασμός κλπ) χωρίς να εξασφαλίζεται πρακτικά το συμφέρον ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και οι υποχρεώσεις των γονιών απέναντί του. Να παρακαλάμε τους εξαφανισμένους και τους 
αδιάφορους για να προχωρήσει μια ανάγκη του παιδιού, έξοδα βιοποριστικά, εγγραφή σχολείου, θέμα υγείας? 
Οι αντιδράσεις των γνωστών ισχυρών lobby για τις έως τώρα αποφάσεις κινούν τα νήματα για ανασχηματισμό 
όλου του οικογενειακού δικαίου. Τόσο κραυγαλέα και προκλητικά καθοδηγούμενο, όλο το νομοσχέδιο! 
1 Απριλίου 2021, 09:30 | Μανος Βερος Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE 
ΓONIO. O KAΘENAΣ NA ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-
ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
1 Απριλίου 2021, 09:54 | Μακης Μ. ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 50. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΟΥΤΕ 
ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΟΥΤΕ ΤΣΑΚΩΜΟΥΣ. ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΤΟ.. ΚΑΙ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΠΛΑ 
ΤΟΥΣ. 
1 Απριλίου 2021, 09:36 | Βαγγελης Μορφης ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΝ 
ΕΤΗ 2021 ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΟΝΙΟΣ?ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ 
ΙΣΟΤΗΤΑ? ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ ΒΙΑ ΚΛΠ 
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ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. ΑΣ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΟΝΤΑ! AΣ KATAPΓHΘEI TO EΠAΓΓEΛMA «XΩPIΣMENH MHTEPA». IΣOΣ XPONOΣ ΣE KAΘE ΓONIO. O KAΘENAΣ NA 
ΠΛHPΩNEI TA ΠANTA ΓIA TA ΠAIΔIA OTAN EINAI MAZI TOYΣ. ΠPAΓMATIKH IΣOTHTA-ΠPAΓMATIKH ΔIKAIOΣYNΗ.  
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ . 
1 Απριλίου 2021, 08:28 | Κατερινα Μαντα ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου, σε διάσταση, διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις από παλιά και νέα διαζύγια. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
:Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ! 
1 Απριλίου 2021, 08:00 | Σπύρος ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μερ́ιμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ 
επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, 
κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ 
τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, 
κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. 
Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που 
αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ 
επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινες́ για όσους παραβιάζουν τους όρους 
συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας. 
Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
1 Απριλίου 2021, 08:46 | Δημητρης Καμακης 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονικη ́
μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. 
Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, 
ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον 
έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας 
γονέα (π.χ. κακοποιήση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος 
ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη 
κατοικία, για τους γονεις́ που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι 
αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ 
τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής 
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κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό 
τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα του παιδιού να έχει 
επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο γονείς και υποχρεώση και των 
δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από 
τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. 
Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα 
συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο 
σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν 
από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε περιπτώσεις 
ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο 
να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές 
για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικης́ 
μέριμνας/επιμελ́ειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξεν́ωσης. 
1 Απριλίου 2021, 07:50 | Α. Σ.,Χ. Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα 
δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΥ και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ (είναι παιδική κακοποίηση). ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (είναι διαρκές έγκλημα κατά του παιδιού και του άλλου γονέα.) ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ, 
ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 50/50, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΡΑ! Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση δικαστών , 
δικηγόρων, διαμεσολαβητών στο οικογενειακό δίκαιο. Απαραίτητη η δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων. 
1 Απριλίου 2021, 04:07 | Elisavet Efstratiou Να αποσυρθεί άμεσα το αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο .Προσβολή και 
Ασέβεια στην ελληνίδα μάνα. Μάνα σας μεγάλωσε όλους. Ξαφνικά οι άντρες θέλουν να αλλάξουν ρόλο και να 
γίνουν μανάδες. Μήπως θέλουν να κυοφορήσουν κιόλας; Όλα γίνονται για να μην πληρώνουν διατροφή τέκνων 
Νομίζοντας ότι εκδικούνται την σύζυγό αλλά στην ουσία Εκδικούνται τα παιδιά.Κύριε Τσιάρα, να μας πείτε έστω 
και μία (1) χώρα της ΕΕ ή του Δυτικού κόσμου, που προσδιορίζει συγκεκριμένο αναγκαστικό χρόνο επικοινωνίας 
τέκνου (Όπως το 1/3 στον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια) όταν υπάρχει διαφωνία για την επιμέλεια μεταξύ των 
γονέων. Κύριε Τσιάρα να μας πείτε σε ποια χώρα περιμένουνε από πέντε εως 10 χρόνια για Αμετάκλητη Δικαστική 
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Απόφαση Ενδοοικογενειακής βίας Μπροστά στο τέκνο Όταν στα υπόλοιπα δυτικά κράτη αποφάσεις είναι άμεσες, 
Απομακρύνεται ο θύτης και τιμωρείται άμεσα ο κακόποιητής. Θα πρέπει να αποσύρεται αυτό το άρθρο διότι 
παραβιάζει την σύμβαση της Κωσταντινούπολης για το συμφέρον του παιδιού και της μητέρας. Κύριε Τσιάρα, να 
μας πείτε πως είναι δυνατόν εν καιρώ πανδημίας (με 7,500 νεκρούς), με κλειστά δικαστήρια, που ήδη έχουν 
αναβληθεί οικογενειακές υποθέσεις μέχρι 2 έτη, να δηλώνετε μάλιστα, ότι θα ισχύσει ο Νέος Νόμος από 30/6/21, 
με Δικαίωμα Προσφυγής – Ήδη περιμένουμε 4 Χρόνια να δικαστεί αυτεπάγγελτος υπόθεση ενδοοικογενειακής 
βίας μπροστά στο παιδί. Μετά απ’ αυτόν τον Αντιδημοκρατικό Νόμο θα μας βάλετε πάλι σε έξοδα μιας και μας 
περισσεύουν και σε νέες δικαστικές μάχες, ακόμα και όταν υπάρχουν Τελεσίδικες Αποφάσεις; Θα επιστρέψετε τα 
έξοδα τόσων πολλών ετών, που ήδη δόθηκαν μέχρι να τελεσιδικήσουν αυτές οι Αποφάσεις; 
1 Απριλίου 2021, 04:36 | Chris Zervas Να αποσυρθεί άμεσα το αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο .Προσβολή και 
Ασέβεια στην ελληνίδα μάνα. Μάνα σας μεγάλωσε όλους. Ξαφνικά οι άντρες θέλουν να αλλάξουν ρόλο και να 
γίνουν μανάδες. Μήπως θέλουν να κυοφορήσουν κιόλας; Όλα γίνονται για να μην πληρώνουν διατροφή τέκνων 
Νομίζοντας ότι εκδικούνται την σύζυγό αλλά στην ουσία Εκδικούνται τα παιδιά. Κύριε Τσιάρα, να μας πείτε έστω 
και μία (1) χώρα της ΕΕ ή του Δυτικού κόσμου, που προσδιορίζει συγκεκριμένο αναγκαστικό χρόνο επικοινωνίας 
τέκνου (Όπως το 1/3 στον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια) όταν υπάρχει διαφωνία για την επιμέλεια μεταξύ των 
γονέων. Κύριε Τσιάρα να μας πείτε σε ποια χώρα περιμένουνε από πέντε εως 10 χρόνια για Αμετάκλητη Δικαστική 
Απόφαση Ενδοοικογενειακής βίας Μπροστά στο τέκνο Όταν στα υπόλοιπα δυτικά κράτη αποφάσεις είναι άμεσες, 
Απομακρύνεται ο θύτης και τιμωρείται άμεσα ο κακόποιητής. Θα πρέπει να αποσύρεται αυτό το άρθρο διότι 
παραβιάζει την σύμβαση της Κωσταντινούπολης για το συμφέρον του παιδιού και της μητέρας. Κύριε Τσιάρα, να 
μας πείτε πως είναι δυνατόν εν καιρώ πανδημίας (με 7,500 νεκρούς), με κλειστά δικαστήρια, που ήδη έχουν 
αναβληθεί οικογενειακές υποθέσεις μέχρι 2 έτη, να δηλώνετε μάλιστα, ότι θα ισχύσει ο Νέος Νόμος από 30/6/21, 
με Δικαίωμα Προσφυγής – Ήδη περιμένουμε 4 Χρόνια να δικαστεί αυτεπάγγελτος υπόθεση ενδοοικογενειακής 
βίας μπροστά στο παιδί. Μετά απ’ αυτόν τον Αντιδημοκρατικό Νόμο θα μας βάλετε πάλι σε έξοδα μιας και μας 
περισσεύουν και σε νέες δικαστικές μάχες, ακόμα και όταν υπάρχουν Τελεσίδικες Αποφάσεις; Θα επιστρέψετε τα 
έξοδα τόσων πολλών ετών, που ήδη δόθηκαν μέχρι να τελεσιδικήσουν αυτές οι Αποφάσεις; 
1 Απριλίου 2021, 04:05 | Elpis Zervas Να αποσυρθεί άμεσα το αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο .Προσβολή και 
Ασέβεια στην ελληνίδα μάνα. Μάνα σας μεγάλωσε όλους. Ξαφνικά οι άντρες θέλουν να αλλάξουν ρόλο και να 
γίνουν μανάδες. Μήπως θέλουν να κυοφορήσουν κιόλας; Όλα γίνονται για να μην πληρώνουν διατροφή τέκνων 
Νομίζοντας ότι εκδικούνται την σύζυγό αλλά στην ουσία Εκδικούνται τα παιδιά. Κύριε Τσιάρα, να μας πείτε έστω 
και μία (1) χώρα της ΕΕ ή του Δυτικού κόσμου, που προσδιορίζει συγκεκριμένο αναγκαστικό χρόνο επικοινωνίας 
τέκνου (Όπως το 1/3 στον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια) όταν υπάρχει διαφωνία για την επιμέλεια μεταξύ των 
γονέων. Κύριε Τσιάρα να μας πείτε σε ποια χώρα περιμένουνε από πέντε εως 10 χρόνια για Αμετάκλητη Δικαστική 
Απόφαση Ενδοοικογενειακής βίας Μπροστά στο τέκνο Όταν στα υπόλοιπα δυτικά κράτη αποφάσεις είναι άμεσες, 
Απομακρύνεται ο θύτης και τιμωρείται άμεσα ο κακόποιητής. Θα πρέπει να αποσύρεται αυτό το άρθρο διότι 
παραβιάζει την σύμβαση της Κωσταντινούπολης για το συμφέρον του παιδιού και της μητέρας. Κύριε Τσιάρα, να 
μας πείτε πως είναι δυνατόν εν καιρώ πανδημίας (με 7,500 νεκρούς), με κλειστά δικαστήρια, που ήδη έχουν 
αναβληθεί οικογενειακές υποθέσεις μέχρι 2 έτη, να δηλώνετε μάλιστα, ότι θα ισχύσει ο Νέος Νόμος από 30/6/21, 
με Δικαίωμα Προσφυγής – Ήδη περιμένουμε 4 Χρόνια να δικαστεί αυτεπάγγελτος υπόθεση ενδοοικογενειακής 
βίας μπροστά στο παιδί. Μετά απ’ αυτόν τον Αντιδημοκρατικό Νόμο θα μας βάλετε πάλι σε έξοδα μιας και μας 
περισσεύουν και σε νέες δικαστικές μάχες, ακόμα και όταν υπάρχουν Τελεσίδικες Αποφάσεις; Θα επιστρέψετε τα 
έξοδα τόσων πολλών ετών, που ήδη δόθηκαν μέχρι να τελεσιδικήσουν αυτές οι Αποφάσεις; 
1 Απριλίου 2021, 01:43 | Αλεξανδρα ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΕΣΑ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΑΣ,ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ. ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ,ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ 
ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΜΑΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90% ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΑΤΕΡΑ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΊ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟ 
ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 
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1 Απριλίου 2021, 00:49 | Πύρρος Φαλέκας Διατείνεστε πως προτάσσετε διατάξεις με προσανατολισμό την υγεία 
του παιδιού. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό με το δικαστικό σύστημα και τις συνήθεις ταχύτητες του; Να αποσυρθεί το 
αναχρονιστικό σχέδιο νόμου άμεσα. 
31 Μαρτίου 2021, 23:33 | MX Είμαι χωρισμένη μητέρα εδώ και 2 χρόνια με 1 παιδί σήμερα 5,5 ετών και 2 
μικρότερα 3.5. Από τη στιγμή που εγκατέλειψα την κατοικία του πρώην συζύγου μου (από τον οποίο δεχόμουν 
καθημερινή λεκτική βία, οριακά και σωματική και ανεχόμουν τις εξωσυζυγικές του σχέσεις από τη γέννηση των 
παιδιών και έπειτα) για το πρώτο διάστημα 3 μηνών του πήγαινα (απαιτούσε να του τα παω κιολας) τα παιδιά 
κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά την απόφαση των εκτακτων ασφαλιστικών έκανε αγωγή για να ορίσει την 
επικοινωνία και ζήτησε να παίρνει τα παιδιά λιγότερο (ανά 15μερο). Μετα από προσπάθειες να με πείσει να 
μετακομίσω κοντά στην οικία του με την πρόφαση ότι θα μπορει να βλεπει τα παιδιά πιο τακτικά ακολούθησε η 
πρώτη καραντίνα του Μαίου και εξαφανίστηκε για 2 μήνες. Στον παιδοψυχολόγο τους έλεγε ότι η επικοινωνία με 
τα παιδιά του ειναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωση. Μετά από αυτό φυσικά αρνήθηκα να μετακομίσω κοντά του 
γιατι εχω επιλέξει να μένω κοντά στους γονείς μου οι οποίοι με στηρίζουν καθημερινά με τα 3 παιδιά για να βρω 
τα πατήματά μου. Απο τη στιγμή που αρνήθηκα την μετακόμιση και έπειτα έχω δεχθει μπαράζ αγωγών από τον 
ίδιο, απειλές και χειριστικές ενέργειες μη καταβολής της διατροφής (η οποία ορίστηκε αρκετά υψηλή λόγω των 
μεγάλων εισοδημάτων του και των ιδιωτικών σχολείων των 3 παιδιών). Μία από τις απειλές του ήταν ότι θα με 
τσακίσει στα δικαστήρια πράγμα που έπραξε και ότι θα πάρει μέχρι και την επιμέλεια. 8 δικαστήρια μέχρι και 
τώρα για μείωση της διατροφής, για να μου πάρει το ενα αυτοκίνητό ιδιοκτησίας μου (πούλησε δήθεν τα 3 δικά 
του και δεν ειχε να μετακινήσει τα παιδια του), εξαφάνισε το σκάφος του, μηδένισε τα εισοδήματά του…… τώρα 
επικαλείται ακόμα περισσότερο λόγω covid! Τώρα στέλνει και εξώδικο να ξεγράψω τα παιδια από το ιδιωτικό 
σχολείο! Αυτός ειναι ο καλός μας ΠΑΤΕΡΑΣ….ΠΛΟΥΣΙΟΙ πατεράδες που μοναδικός τους στοχος ειναι η εξόντωση 
της μητέρας…… ξεπερνά τον πατρικό του ρόλο προκειμένου να βγάλει τον θυμό και των εγωισμό του και με 
καταδιώκει. Τις ημέρες που τα έχει τα παιδιά γυρίζουν άπλυτα, ατάιστα, αδιάβαστα! Μάλιστα 1 ημέρα έκανε 
εμετό ο μεγάλος μου γιος μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του γιατι ήταν νηστικός 1 ολόκληρο 24ωρο. Και ήρθε 
και απάντησε σιγά δεν έγινε και κάτι… Και πείτε μου εσείς τώρα κύριε Μητσοτάκη και κύριε Νομοθέτη Υπουργέ 
Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα. Θα δώσετε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πατεράδες περισσότερο χρόνο… Θα τους 
κάνετε καλό στην ψυχολογία τους? Πως? Με το να τα μετατρέπετε σε κινητές βαλίτσες ανάμεσα σε 2 σπίτια? Πώς 
θα πάνε σχολείο από δύο διαφορετικες περιοχές στην άλλη άκρη του Νομού Αττικής? Μήπως έχετε σκοπό να τα 
βάλετε να παρακολουθούν μαθήματα σε 2 σχολεία? 2 σπίτια, 2 σχολεία, μήπως να τα μετατρέψετε και σε 2 
προσωπικότητες? Τι θα γίνει με τις δραστηριότητές τους? Πώς τα ορίζετε όλα αυτά με τον ΑΣΑΦΗ ΝΟΜΟ που πάτε 
να ψηφίσετε? Πώς θα κρίνουν σωστά οι δικαστές? ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!!!! Τα παιδιά ακόμη και 
με αυτό που βιώνουν στην παρουσα στιγμή με την εναλλαγή 2 σπιτιών τις περισσότερες φορές τα αναστατώνει, 
τα βγάζει από την καθημερινότητά τους, από τη ρουτίνα τους… και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες γνωρίζει καλά όποιος 
έχει παιδιά ότι αυτή τη ρουτίνα τη χρειάζονται! Τα Χριστούγεννα? Το Πάσχα? Το Καλοκαιρι? Τα παιδιά με καλούν 
και ζητούν να γυρίσουν σπίτι νωρίτερα από τη μία εβδομάδα, γιατι απλά η μαμά τους τους λείπει…. Τι θα γίνει 
όταν αυτό ενταθεί με τη διανυκτέρευσή τους περισσοτερες μερες στην οικια του πατέρα τους? Πόσα ξεσπάσματα 
των παιδιών θα δούμε ακόμα? Πόσους ψυχολόγους θα χρειαστούμε ακόμα? ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! Πόσα 
δικαστήρια θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο αφού πλέον οι πατεράδες θα έχουν λόγο για τα πάντα? Χωρίσαμε 
γιατι διαφωνούσαμε! Φύγαμε μακριά γιατι ανεχόμασταν μία κατάσταση που δεν πήγαινε άλλο… και τώρα μας 
ζητάτε ΤΙ? Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που φύγαμε τρέχοντας? Με 3 μωρά στην αγκαλιά? Φύγαμε για να 
γλιτώσουμε! ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ! Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ, σας εκλιπαρώ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ! 
31 Μαρτίου 2021, 23:49 | ΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2079/2015ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ !!! 
31 Μαρτίου 2021, 23:24 | ΣΙΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
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γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 23:25 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε Προκειμένου το νέο 
Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις 
ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό 
μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς .3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή ́
άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους 
νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. 
Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, 
παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός 
διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους 
έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην 
των περιπτώσεων που υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου 
κατοικίας του παιδιού́ ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, 
κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία 
μπορεί́ να αλλάξει μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική ́απόφαση. 7. Να προσδιοριστει ́
στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία 
– και με τους δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετουν́ το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και 
πρακτικά́ στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα 
μακριά από τον τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι 
ασκούντες τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια 
θρησκευτική παιδεία θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία 
που δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση 
επιβαρυντικης́ περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις 
σχέσεις γονέα παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας και να 
επισύρει την αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με 
σκοπό την αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής 
αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας 
στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του 
μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΩΝΥΜΑ 25.154 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 22:12 | Τακης Φακιρας Σταματήστε να εμπορεύεσται τα παιδιά μας ΔΕΝ είναι για ΠΟΥΛΕΙΜΑ, 
ΔΕΝ τα ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ τα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50, ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΑΣΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΕΣ ΕΥΘΗΝΕΣ. 



4880 
 

31 Μαρτίου 2021, 22:53 | ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
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και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:05 | Αθανασιος Μ δακρυα στα ματια κ γιατι μπαμπα να ειμαστε μονο τοσο λιγο μαζι? Οσοι 
ειναι γονεις καταλαβαινουν. Άμεση ισχύ και εφαρμογή του νόμου και αναδρομική ισχύ 5ετων για μεταβολη τόπου 
κατοικίας του τέκνου, να είναι η τελευταία κοινή κατοικία των πρώην συζύγων γιατί πήραν το παιδί με δόλο για 
προσωρινή μετοίκηση και ταλαιπωρούνται οικονομικά μπαμπάδες γιατί ταξιδεύουν σε άλλο νομό. Εξοδα 
μετακίνησης και διαμονής. Επισης πρέπει να διαμοιράζονται αυτά τα έξοδα από την στιγμή που δεν υπάρχει 
συναίνεση του πατέρα για αυτή την μετοίκηση. 
31 Μαρτίου 2021, 22:45 | Μαρια Γιαγια – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΗΘΕΤΟ. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κάνουν 
τα πάντα για να πάρουν μεγαλύτερη διατροφή. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που κατηγορούν με ψέματα τους 
πρώην συντρόφους τους με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα ίδια τους τα παιδιά. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50 – 50. 
31 Μαρτίου 2021, 22:14 | ΣΙΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου 
Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – 
Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί 
υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική 
μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η 
επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί 
τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
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ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
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συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 22:05 | Κατερίνα Γεωργίτση Άνεση εφαρμογή του νόμου, άμεσες δικαστικές αποφάσεις, και 
αναδρομική ισχύ 3 ετών για την αλλαγή τόπου κατοικίας. Τα παιδιά είχαν κατοικία πριν το διαζύγιο και πρέπει να 
επιστρέψουν στον τόμο διαμονής γιατί κακώς η μητέρα εξαφάνισε τα παιδιά σε μακρινό νόμο και έτσι λειτουργεί 
και η αποξένωση. 
31 Μαρτίου 2021, 22:16 | Ελενη Δοχα ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΙΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τα παιδιά 
δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ντρέπομαι για τις γυναίκες που ψάχνουν αφορμές και δικαιολογίες… και για να 
εκδικηθούν τους πρώην άντρες τους, τους στερούν τα ίδια τους τα παιδιά. 
31 Μαρτίου 2021, 22:25 | ΣΙΠΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «Οι προτάσεις της εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία 
Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική 
μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη 
γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση 
εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη 
γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – 
Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως 
εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να προβλεφθεί η χρήση σχεδίων 
ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα 
βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, επιλογή θρησκεύματος και αρχές 
ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να οδηγήσουν τους γονείς στην 
συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 5 – Συμφέρον τέκνου – 
Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως εξής:2. Στο συμφέρον του 
τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, 
καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η 
απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης 
της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να 
σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη 
συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με προηγούμενες συμφωνίες που είχε 
συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 
Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις 
περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της 
συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη 
γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του 
άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου 
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και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους γονείς 
μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά 
ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. αντικαθίστανται ως εξής: 
Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ασκείται από τον ένα γονέα ή 
έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, 
για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για τα ζητήματα 
εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο 
τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη μεταβολή του 
τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική 
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει 
ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο 
και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ 
παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, 
ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το 
τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. 
Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο 
γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ενδοοικογενειακή βία ή για τα 
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 
14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς 
αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το τέκνο ή προς την υπάρχουσα 
συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του 
τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των σχέσεων του 
τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για 
την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον 
δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο 
από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για 
ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:10 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Α.Μ.Κ.Ε «Οι προτάσεις της 
εταιρείας μας επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Άρθρο 3 – Κατοικία Ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 56 ΑΚ Το άρθρο 56 ΑΚ 
τροποποιείται ως εξής: Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του 
γονέα που ασκεί μόνος του την γονική μέριμνα. Αν τη γονική μέριμνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την 
ίδια κατοικία, Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται στην κατοικία οποιουδήποτε 
εκ των γονέων ή σε τρίτο που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό 
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πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συμπαραστάτη του. Άρθρο 4 – Συναινετικό Διαζύγιο-Αντικατάσταση άρθρου 1441 Α.Κ. Η παράγραφος 2 του 
άρθρου 1441 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1441 Α.Κ. πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση σχεδίων ανατροφής του τέκνου. Με τα σχέδια αυτά που θα εκδίδονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, θα ρυθμίζονται τα βασικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν την ανατροφή των τέκνων όπως 
ενδεικτικά (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, 
επιλογή θρησκεύματος και αρχές ανατροφής του τέκνου). Τα σχέδια αυτά θα αξιοποιούνται προκειμένου να 
οδηγήσουν τους γονείς στην συναινετική διευθέτηση και την χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης ή σε 
περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής (της διαφωνίας) προς δικαστική επίλυση. Άρθρο 
5 – Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση άρθρου 1511 ΑΚΗ 2η παράγραφος του άρθρου 1511 τροποποιείται ως 
εξής:2. Στο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ΙΣΟΧΡΟΝΗ και ουσιαστική συμμετοχή 
και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, καθώς επίσης και στην αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου λαμβάνει ιδίως υπόψη την ικανότητα και 
πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και με 
προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Άρθρο 7 – Από κοινού 
άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης των συζύγων –
Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1513 Α.Κ. Το άρθρο 1513 Α.Κ. αντικαθίσταται ως εξής: Διαζύγιο ή ακύρωση του 
γάμου-διάσταση των συζύγων. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του συμφώνου 
ελεύθερης συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν 
να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνας. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ Η 
ΕΝΑΛΛΑΞ, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα. Άρθρο 8 – Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της 
γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1514 ΑΚΗ παρ. 2 του άρθρου 1514 Α.Κ. αντικαθίσταται ως 
εξής:2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ, 
και ιδίως αν ο ένας γονέας ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3500/2006 Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ Η 
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ, καθένας από τους 
γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Άρθρο 12 – Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε 
σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 1519 Α.Κ.Ο τίτλος και το άρθρο 1519 Α.Κ. 
αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1519 ΑΚ Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου. Όταν η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία 
του τέκνου, για το θρήσκευμα, για τα ζητήματα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, 
καθώς και για τα ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο 
γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 του Α.Κ. εφαρμόζονται 
αναλόγως. Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή 
προηγούμενη ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο, ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ. 
Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο 
πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.  1520 Α.Κ. (Άρθρο 13) Δικαίωμα Επικοινωνίας – 
Αντικατάσταση άρθρου 1520 ΑΚΗ παρ. 1 του άρθρου 1520 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Ο γονέας με τον 
οποίο δεν διαμένει το τέκνο, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική 
παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο 
διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε 
καθημερινή βάση. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, 
τεκμαίρεται ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ Η ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, εκτός αν ο γονέας που δεν διαμένει με το τέκνο επιθυμεί 
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μικρότερο χρόνο επικοινωνίας. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ενδοοικογενειακή βία ή για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Άρθρο 14 – Συνέπειες κακής άσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 1532 Α.Κ.Η 
παρ. 2 του άρθρου 1532 ΑΚ πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: Κακή  άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 
α. η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας β. η διατάραξη της 
συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του και η με κάθε τρόπο πρόκληση 
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου με αυτούς γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της 
δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο 
τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 
επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 
επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, ζ. η αμετάκλητη καταδίκη του 
γονέα για ενδοοικογενειακής βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η. ΟΙ ΑΒΑΣΙΜΕΣ, ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 
ΓΟΝΕΑ.  
31 Μαρτίου 2021, 21:28 | Ιωάννης Τα Ισχύς της τροπολογίας. Η ισχύς της τροπολογίας πρέπει να είναι άμεση και 
όχι από 30 Ιουνίου πρωτίστως διότι ένεκα της πανδημίας η επικοινωνία τέκνων με γονείς – παππούδες έχει 
δυσχεράνει εξαιρετικά συνεπώς είναι μια ευκαιρία να έλθουν ξανά κοντά οι οικογένειες αλλά και αν απαιτείται η 
προσφυγή σε δικαστήριο για τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών αποφάσεων μετά την 30 Ιουνίου το εναπομείναν 
χρονικό διάστημα μέχρι να διακόψουν τις εργασίες τους τα δικαστήρια για καλοκαιρινή ανάπαυλα είναι πολύ 
μικρό και θα χαθεί και αυτό το καλοκαίρι. 
31 Μαρτίου 2021, 21:34 | Κ.Ν.Χ. Άμεση νομοθέτηση της Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και Εναλλασσόμενης 
Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός και εκτός γάμου 
,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ με ή χωρίς αποφάσεις. 
31 Μαρτίου 2021, 21:26 | Ζ.Κ. Παρακαλώ αποσύρετε το νομοσχέδιο τώρα, μην επιτρέψετε να πάει στη Βουλή. 
Συντελείται μία μεγάλη κοινωνική αδικία σε βάρος των γυναικών, που υφίστανται έμφυλες διακρίσεις σε κάθε 
έκφανση της ζωής τους. Προστατέψτε τις μανάδες από κακοποιητικές συμπεριφορές. Τόσο καιρό σας ζητούν να 
ακούσετε τις απόψεις τους αλλά κωφεύετε επιδεικτικά στις εκκλήσεις τους. Δυστυχώς η πραγματικότητα που θα 
δημιουργηθεί μετά τις 30 Ιουνίου θα δικαιώσει τις φωνές τους. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Προστατέψτε 
τα παιδιά μας. Με το νομοσχέδιο αυτό γυρνάτε την κοινωνία στα σκοτεινά χρόνια της πατριαρχίας. Ποιο θα είναι 
το επόμενο βήμα??? Να αποσυρθεί και η χώρα μας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης??? Ενισχύστε τη ΓΓ 
Οικογενειακής Πολιτικής να είναι έτοιμη να διαχειριστεί την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και να 
προστατέψει τις γυναίκες που θα τρώνε ξύλο μπροστά στα σχολεία, στα φροντιστήρια, στα γυμναστήρια από τους 
πρώην συζύγους που θα έχουν αντίρρηση να πηγαίνει το παιδί τους φροντιστήριο για να μην πληρώνουν 
διατροφή. Σκεφτείτε αυτά τα παιδιά που θα υποχρεωθούν να αλλάξουν τη ζωή τους άρδην επειδή ο νόμος παύει 
πλέον να προσβλέπει στο συμφέρον τους και προκρίνει τα συμφέροντα των πατεράδων, που κλαίγονται για τη 
διατροφή. 
31 Μαρτίου 2021, 20:19 | Ιωάννα Μ. Άρθρο 5 παρ. 4. Δεν προσδιορίζει το κατώτατο ηλικιακό όριο του παιδιού 
και δεν προσδιορίζει τί σημαίνει ανάλογα με την ωριμότητα (π.χ. τί ισχύει σε περιπτώσεις παιδιών ΑμεΑ με χαμηλό 
δείκτη νοημοσύνης). Άρθρο 6 «Σε περίπτωση διαφωνίας» Η πλειοψηφία θα χρειαστεί να καταφύγει σε 
διαμεσολαβητές ή χειρότερα σε δικαστικές διαμάχες. Δεδομένου ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν μπορούν να 
βελτιωθούν μέσω της επιβολής ενός νόμου και τα διαζύγια προκύπτουν από μακροχρόνια προβλήματα με 
σοβαρές συναισθηματικές επιπτώσεις στα μέλη είναι επίσης αποδεδειγμένο ότι χρειάζονται συμβουλευτική, αλλά 
δυστυχώς δεν υπάρχουν επαρκείς συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες και το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων 
είναι αρκετά χαμηλό με φθίνουσα προοπτική. Οπότε χρειάζεται να υπάρξει δέσμευση από πλευράς κράτους ότι 
θα ενισχύσει ήδη υπάρχουσες δομές και θα δημιουργήσει και άλλες, με επαρκές καταρτισμένο προσωπικό 
(ψυχολόγους, κοινωνικούς, λειτουργούς, κ.α. )που θα μπορούν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τους γονείς να 
ξεπεράσουν ομαλά το τραύμα του διαζυγίου και να αποκαταστήσουν την ήδη κλονισμένη επικοινωνία τους προς 
όφελος του παιδιού. Άρθρο 8 παρ.2 Σωστό νομικά, δυσλειτουργικό στην ελληνική πραγματικότητα, ως ανέφικτο 
για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Θεωρητικά ισότιμο αλλά, δεν λαμβάνει υπόψιν 
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τις ιδιαιτερότητες και τα οικονομικά δεδομένα των οικογενειών στην χώρα μας. Τα ποσοστά ανεργίας ανά φύλο 
(υψηλά ποσοστά οικονομικής εξάρτησης των γυναικών από τους συζύγους, ιδιαίτερα στην επαρχία) και τις 
δυνατότητες εύρεσης/ διατήρησης εργασίας καθώς και τα κατώτατα όρια μισθών, όπως επίσης και τα επιδόματα. 
Για ένα μεγάλο εύρος οικογενειών μια τέτοια εκδοχή δεν φαίνεται από μόνη της βιώσιμη. Στην πλειοψηφία των 
«συγκρουσιακών» διαζυγίων δεν καταβάλλονται οι διατροφές το πιο αδύναμο οικονομικά μέλος αδυνατεί να 
καταφύγει σε δικαστική διεκδίκηση, ή ακόμα κι αν το κάνει παρατηρείται ότι συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση. Σε 
αυτή την εκδοχή γυναίκες με χαμηλό οικονομικό κεφάλαιο, χωρίς εργασία θα μείνουν σε μεγάλο ποσοστό εντελώς 
ακάλυπτες. Αρθρο 9 Τί προβλέπεται για τις οικογένειες με σύμφωνο συμβίωσης και τις οικογένειες ομόφυλων 
γονέων; Άρθρο 11 «Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει την σχέση του τέκνου με τον άλλο 
γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο 
άλλος γονέας έχει αποβιώσει». Μπορεί να διατυπωθεί οφείλει να μην παρεμποδίζει την σχέση του τέκνου με τον 
άλλον γονέα … κ.τ.λ. γιατί οι σχέσεις αποτελούν σύνθετη διαδικασία και χτίζονται ταυτόχρονα και από τα δύο 
μέρη, οπότε είναι αρκετά επισφαλές και δυσανάλογο να εναποθέτουνε όλη την ευθύνη στη μια πλευρά. Άρθρο 
14 β. Νομίζω ότι χρειάζεται να λαμβάνεται κι εδώ η άποψη του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του, τουλάχιστον 
από τα 12 και μετά γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που τα ίδια τα παιδιά αρνούνται την επικοινωνία γιατί κάτι δεν 
πάει καλά στη σχέση του με τον έναν γονέα (πολύ συχνά όταν υπάρχει και εμπλοκή τρίτων προσώπων). στ. 
Υπάρχουν πολλές μορφές ενδοοικογενειακής βίας, με συνηθέστερους θήτες τους άντρες που συχνά δεν 
καταγγέλλονται, αλλά δημιουργούν τεράστια προβλήματα τόσο στα παιδιά, όσο και στις γυναίκες. Το παρόν 
νομοσχέδιο σαφώς είναι παιδοκεντρικό, αλλά δεν πρέπει να αγνοήσει πλήρως και τα υψηλά ποσοστά έμφυλης 
βίας, οφείλει να μεριμνήσει και προς αυτή την κατεύθυνση. 
31 Μαρτίου 2021, 20:19 | Μαρία Β Να προστεθεί και το άρθρο 9 ως εξαίρεση και να ισχύει αμέσως από τη 
δημοσίευση του παρόντος, γιατί αφορά τα τέκνα εκτός γάμου που είναι τα πιο παραμελημένα. Από κοινού, εξίσου 
και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά 
εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου 
τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
31 Μαρτίου 2021, 20:58 | Γιάννης Β Να προστεθεί και το άρθρο 9 ως εξαίρεση και να ισχύει αμέσως από τη 
δημοσίευση του παρόντος, γιατί αφορά τα τέκνα εκτός γάμου που είναι τα πιο παραμελημένα. Από κοινού, εξίσου 
και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα παιδιά 
εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου 
τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
31 Μαρτίου 2021, 19:46 | Δημήτρης Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος με αρκετές αλλαγές προς το συμφέρον 
των παιδιών πάντα που οι γονείς αποφάσισαν να διασπάσουν τον ορισμό της οικογένειας για οποιοδήποτε λόγο. 
Το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών είναι ίσος χρόνος και με τους 2 γονείς έχει ανάγκη και τους 2! 
31 Μαρτίου 2021, 19:52 | ΣΠΥΡΟΣ Α.Χ. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από 
κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
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μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 18:44 | ΔΗΜΗΤΡΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ καθε φορα που αποχωριζομαι τα παιδια συμβαινει αυτο: 
δακρυα στα ματια κ γιατι μπαμπα να ειμαστε μονο τοσο λιγο μαζι?Οσοι ειναι γονεις καταλαβαινουν. Άμεση ισχύ 
και εφαρμογή του νόμου και αναδρομική ισχύ 3ετων για μεταβολη τόπου κατοικίας του τέκνου, να είναι η 
τελευταία κοινή κατοικία των πρώην συζύγων γιατί πήραν το παιδί με δόλο για προσωρινή μετοίκηση και 
ταλαιπωρούνται οικονομικά μπαμπάδες γιατί ταξιδεύουν σε άλλο νομό. Εξοδα μετακίνησης και διαμονής. Επισης 
πρέπει να διαμοιράζονται αυτά τα έξοδα από την στιγμή που δεν υπάρχει συναίνεση του πατέρα για αυτή την 
μετοίκηση γονεις καταλαβαινουν. 
31 Μαρτίου 2021, 16:24 | Αλεξάνδρα ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ. 
ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ. ΑΝ ΣΕΒΕΤΑΙ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ. 
31 Μαρτίου 2021, 16:45 | Αλεξανδρα Απόσυρση ΤΩΡΑ ειδάλλως με πολλές διορθώσεις και σίγουρα όχι με τόση 
άμεση εφαρμογή όταν δεν έχουν γίνει ριζικές αλλαγές με την δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων, κονωνικη 
πρόνοια στους οικονομικά αδύναμους κτλ. Να μην μπουν σε νέα δικαστήρια και επώδυνη διαδικασία οι παλιές 
αποφάσεις. Το νομοσχέδιο αυτό δεν λύνει κανένα βασικό πρόβλημα, απεναντίας τα γιγαντώνει και θα πρέπει να 
αποσυρθεί άμεσα. Η τήρηση των νόμων είναι το ΜΕΓΙΣΤΟ πρόβλημα της κοινωνίας μας. Φροντίστε για την άμεση 
μέριμνα του θέματος αυτού, αποκατάστασης της δικαιοσύνης και διαφάνειας σε κάθε περίπτωση. Οι νόμοι δεν 
σας φταίνε οταν δεν υπάρχει η πρόνοια, η διαφάνεια, οι συνέπειες για κάθε αδικία. Αντικειμενικά μιλώντας  - 
όποτε και αν εμποδίζεται αδικαιολόγητα η επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα να λαμβάνονται ΑΜΕΣΑ μέτρα 
αποκατάστασης του προβλήματος. Είναι αδιανόητο οι άπειρες περιπτώσεις απο μητέρες που τηρούν κατά γράμμα 
και επιδιώκουν την επικοινωνία με τον πατέρα να εκμηδενίζονται απο μεμονωμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις – 
όποτε και να προκύπτουν θέματα ενδοοικογενειακής βίας (λεκτικής και σωματικής) να αντιμετωπίζονται χθές – 
όποτε και αν δεν καταβάλλεται η διατροφή του παιδιού να λαμβάνονται ΑΜΕΣΑ μέτρα αποκατάστασης του 
προβλήματος. Είναι δυνατόν η μήνυση να είναι η μόνη λύση και αυτή χωρίς αποτέλεσμα? Πως θα 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του παιδιού εν το μεταξύ? Ποινές στο γονέα για τη μη καταβολή διατροφής. 
Καταβολή του ποσού αυτού εκ του κράτους, και στη συνέχεια να παρακρατείται απο τη φορολογική δήλωση του 
υπόχρεου. Είναι μια καλή ευκαιρία να κινηθεί το κράτος ενάντια στη φοροδιαφυγή μιας που θα παλεύουν οι 
ελεγκτικές αρχές ενάντια στα δήθεν μηδενικά εισοδήματα των μπαμπάδων (έχοντας τη δυνατότητα για ελέγχους 
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εισοδήματος) σε αντίθεση με τις μαμάδες. – Κατάλληλοι χώροι δικαστηρίων και καταρτισμένοι δικαστές – Δωρεάν 
διαμεσολάβηση. 
31 Μαρτίου 2021, 16:43 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ Χ. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:ΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαίωμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται από 
κοινού και εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική́ μερίμνα/ 
επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που υπάρχει 
άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού ́ως ο 
τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το παιδί ́
να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει μόνο με 
έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι είναι 
δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους δύο 
γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ στις 
φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονεά μακριά από τον τόπο 
κατοικίας του παιδιου.́ 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, εώς και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ, 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις 
μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 15:19 | Αρτεμης Σιναπα Εγώ είμαι μια χωρισμένη μάνα με ένα παιδί… Τα λεφτά που παίρνω 
από την διατροφή του πρώην δεν μου φτάνουν. Θέλω να πάρω κάτι για το σπίτι μου , ένα πλυντήριο στεγνωτήριο 
για να μην έχω και άπλωμα και δεν μου το πληρώνει ο τσιγκούνης. Όταν χωρίσαμε … δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας 
. ..και πήρα το παιδί και έφυγα από το σπίτι .. μιας και του πρότεινα να εμένα εγώ σε αυτό το σπίτι που μέναμε, 
γιατί ήταν ποιο καινούργιο και ποιο μεγάλο .. αλλά εκείνος δεν δέχτηκε γιατί ήταν το πατρικό του.. έτσι 
αναγκάστηκα να πάω στο δικό μου σπίτι ( δικό μου πατρικό ) 3 τετράγωνα ποιο κάτω, και με αυτήν την κίνηση 
έχασα 600 € ενοίκιο… αλλά μου έμεινε άλλο ένα ενοίκιο από κληρονομιά 500€ (δικό μου). Τώρα με 500 + 520 
διατροφή που παίρνω και γιατί δεν προλαβαίνω να δουλέψω… γιατί έχω να μεγαλώσω και το παιδί … του πρότεινα 
να μου γράψει το σπίτι του… και να μην μπλέξουμε με δικαστήρια… αλλά αυτός αρνήθηκε . Μετά του πρότεινα 
να μου δώσει τα μισά χρήματα που είχε η μάνα του σε τραπεζικό της λογαριασμό… γιατί αυτός είχε μείνει με 
μηδέν, όχι πολλά… γύρευα καμία 25.000 € για να αποκατασταθώ.. μιας και ο γάμος που κάναμε χάλασε… οπότε 
έπρεπε και εγώ να αποζημιωθώ. Γιατί μέχρι τώρα κάτι έξοδα που είχε κάνει μέχρι τώρα για μένα και την περιουσία 
μου , δεν ήταν αρκετά. Τέλος πάντων αυτός δεν δέχτηκε τις προτάσεις μου …και καταλήξαμε στα δικαστήρια . Και 
να πρέπει και να πληρώνω δικηγόρους και να προσπαθώ να κρατήσω ένα σπίτι…. τρέλα…. του ζήτησα μεγαλύτερη 
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διατροφή … και με την βοήθεια της δικηγόρου μου γράψαμε το παιδί σε ιδιωτικό κολέγιο για να ανέβει και η 
διατροφή …. Αυτός είναι δημόσιος υπάλληλος και έλεγε ότι αδυνατούσε …εμείς του προτείναμε να βρει δεύτερη 
δουλειά η να πουλήσει το ακίνητο, αλλά αυτός πάλει αρνήθηκε… Μετα νεύριασα και δεν του έδινα το παιδί για 
διακοπές αν δεν μου έλεγε που θα πάνε και που βρήκε τα λεφτά για να πάνε διακοπές … Χαμός… Τέλος τώρα μετα 
από όλα αυτά εγω κοιμίζω το παιδί του στην μάνα μου που μένει 2 ορόφους πάνω από εμένα γιατί προσπαθώ να 
ξαναφτιάξω την ζωή μου με έναν παλιό μου έρωτα ,και ο νέος σύντροφος μου προσπαθεί αρκετά, έστω και αν δεν 
αισθάνεται άνετα με τον μικρό. Εδώ και 3 μήνες ο άλλος μου κάνει την ζωή δύσκολη γιατί το παιδί είναι όλη μέρα 
στην γιαγιά του… μου ζητάει να το βλέπει ποιο πολύ… δεν του φτάνουν λέει οι 2 διανυκτερεύσεις το μηνά στο 
σπίτι του και θέλει παραπάνω χρόνο … και ο μικρός τον ζητάει…. βασανίζομαι… Τέσπα τι θα γίνει αμα παίρνει 
παραπάνω το παιδί?? Αμα δεν χάνω λεφτά δεν με πειράζει ας το βλέπει… αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να του τον 
δίνω αν είναι να χάσω ουτεε ένα ευρώ.. δεν βγαίνω… οπότε ο νόμος να προστατεύσει και την διατροφή… δεν 
χάλασα εγώ την ζωή μου μαζί του τσάμπα… 
31 Μαρτίου 2021, 14:15 | Βασιλης Αδαμοπουλος ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:ΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικης́ 
αποξένωσης.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ 
ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι 
αδιανόητο στις μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!»)ΓΙΑ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 13:44 | ΚΩΣΤΑΣ Ζ. Πως συνάδει αυτή η διάταξη με την πολιτική επιτάχυνσης του ρυθμού 
απονομής δικαιοσύνης??? Σε λίγο δεν θα υπάρχει αίθουσα στην Ευελπίδων που δεν θα δικάζει οικογενειακές 
υποθέσεις. Γιατί πρέπει να ανατραπεί η ζωή των παιδιών μας, που παλεύουν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις του 
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διαζυγίου των γονιών τους??? Αφήστε τα παιδιά να ισορροπήσουν και μην αναστατώνετε την καθημερινότητά 
τους. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο τώρα!!! Μόνο παιδοκεντρικό δεν είναι…. 
31 Μαρτίου 2021, 13:33 | Γιωργος Αγγελιδης Ο νόμος με τις αλλαγές που πρέπει να κάνει , για να γίνει ακόμα 
καλύτερος και ποιο δίκαιος πρέπει να εφαρμοστεί από ΕΧΤΕΣ .. έχετε αργήσει χαρακτηριστικά και τα παιδιά μας 
αποξενώνονται, μη χάνεται ούτε λεπτό … από αύριο κιόλας πρέπει να έχει ισχύει. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
31 Μαρτίου 2021, 10:19 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:ΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικές 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, ονοματοδοσία ,σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που 
δεν μπορούν να συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικης́ 
περίστασης σε περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα 
παιδιού́ – παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας και να επισύρει την 
αφαίρεσή της. 10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμέλειας, ιδίως με σκοπό την 
αποξένωση, έως και αφαίρεση της γονικής μέριμνας/ επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικης́ αποξένωσης. 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ, 3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ: Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟ (Γιατί όπως είπε η Κύπρια Μάνα Ελένη Γιασεμίδου: «Είναι αδιανόητο στις 
μέρες μας παιδιά να μεγαλώνουν σαν νάναι ορφανά και γονείς να θρηνούν παιδιά που ζουν!») ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ: 
Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΗΤΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΤΩΡΑ! 
31 Μαρτίου 2021, 07:32 | Ευάγγελος Άμεσα πρέπει να γίνουν όλα δυστυχώς κάθε μέρα χάνονται μία ψυχή ένα 
παιδί. ακόμα και με τα ασφαλιστικά μέτρα που δικάζονται αμέ λίγο πριν την καραντίνα έχουν γίνει λάθη τεράστια. 
Έκλεισαν τα δικαστήρια και δεν είχαμε τα παιδιά μας να κάνουμε γιορτές θα περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε 
γιορτές με το παιδί μας. καν αν θα πάμε διακοπές με το παιδί μας. Και χώρια το να σε και σε επαγγελματική 
αναστολή και να μην μπορείς ένα λεπτό παραπάνω να δείξει το παιδί σου ενώ έχεις άπλετο χρόνο. Το μόνο που 
μας παρηγορεί είναι ότι θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος και θα μας δώσει το χρόνο που μας αξίζει σε μας και τα παιδιά 
μας. Και ρωτάω εγώ στην περίπτωση που έμενε διαζύγιο δεν υπάρχει κακοποίηση είναι κακοποιημένος ο γονιός 
που δεν βλέπει το παιδί του; 
31 Μαρτίου 2021, 00:02 | ΟΣΤΓ Γιατί τέτοια βιασύνη εν καιρώ πανδημίας??? Ποιον εξυπηρετεί η ημερομηνία της 
30ης Ιουνίου??? Μήπως έτσι αποζημιώνετε έμμεσα τους δικηγόρους, που έχουν τα γραφεία τους κλειστά τόσους 
μήνες και δεν τους δώσατε τίποτα?? Ας ετοιμάζουν λοιπόν όλο το καλοκαίρι αγωγές μεταρρύθμισης όσων 
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αποφάσεων έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Και όταν δεν θα προλαβαίνουν τα δικαστήρια να δικάζουν τις υποθέσεις, 
να τους προσλάβετε για να δικάζουν κιόλας!!!! Πρέπει να κατανοήσετε ότι ο νόμος που φέρνετε θα πυροδοτήσει 
ακραίες καταστάσεις, μας γυρνάει 40 χρόνια πίσω και γι’αυτό θα καταδικαστεί κι η χώρα μας από τα Διεθνή 
Δικαστήρια. Προλάβετε αυτά που θα γίνουν, για το πραγματικό συμφέρον των παιδιών μας. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ!!! 
31 Μαρτίου 2021, 00:21 | Φωτιος Αγγελοπουλος Ο νόμος με τις αλλαγές που πρέπει να κάνει , για να γίνει ακόμα 
καλύτερος και ποιο δίκαιος πρέπει να εφαρμοστεί από ΕΧΤΕΣ .. έχετε αργήσει χαρακτηριστικά και τα παιδιά μας 
αποξενώνονται, μη χάνεται ούτε λεπτό … από αύριο κιόλας πρέπει να έχει ισχύει. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 50-
50. 
30 Μαρτίου 2021, 23:21 | Παναγιωτης Αβραμης Ο νόμος με τις αλλαγές που πρέπει να κάνει , για να γίνει ακόμα 
καλύτερος και ποιο δίκαιος πρέπει να εφαρμοστεί από ΕΧΤΕΣ .. έχετε αργήσει χαρακτηριστικά και τα παιδιά μας 
αποξενώνονται, μη χάνεται ούτε λεπτό … από αύριο κιόλας πρέπει να έχει ισχύει. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
30 Μαρτίου 2021, 23:43 | Ειρήνη Διαμαντάκη Να προστεθεί και το άρθρο 9 ως εξαίρεση και να ισχύει αμέσως 
από τη δημοσίευση του παρόντος, γιατί αφορά τα τέκνα εκτός γάμου που είναι τα πιο παραμελημένα. Από κοινού, 
εξίσου και ισόχρονα γονική μέριμνα για τα παιδιά εκτός γάμου. Πλήρης εξίσωση των παιδιών εκτός γάμου με τα 
παιδιά εντός γάμου. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ του άρθρου 47 εδ. α’ Ν. 2447/1996, που ορίζει ότι «δεν 
επιτρέπεται έφεση, κατά δικαστικής απόφασης επί αγωγής γονέα, με αίτημα τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας 
τέκνου εκτός γάμου». Σε περίπτωση παραβατικής μητέρας να της αφαιρείται η επιμέλεια από το εκτός γάμου 
τέκνο. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 
30 Μαρτίου 2021, 21:49 | Γιώργος Δικαίος Ο νόμος με τις αλλαγές που πρέπει να κάνει , για να γίνει ακόμα 
καλύτερος και ποιο δίκαιος πρέπει να εφαρμοστεί από ΕΧΤΕΣ .. έχετε αργήσει χαρακτηριστικά και τα παιδιά μας 
αποξενώνονται, μη χάνεται ούτε λεπτό … από αύριο κιόλας πρέπει να έχει ισχύει. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
30 Μαρτίου 2021, 19:45 | Αθανάσιος καθε φορα που αποχωροζομαι τα παιδια συμβαινει αυτο: δακρυα στα ματια 
κ γιατι μπαμπα να ειμαστε μονο τοσο λιγο μαζι? Αμεση εφαρμογη του νομου!! Οσοι ειναι γονεις καταλαβαινουν. 
30 Μαρτίου 2021, 17:46 | Μαρίνα Αθανασίου Άμεση ισχύ και εφαρμογή του νόμου και αναδρομική ισχύ 3ετων 
για μεταβολη τόπου κατοικίας του τέκνου, να είναι η τελευταία κοινή κατοικία των πρώην συζύγων γιατί πήραν 
το παιδί με δόλο για προσωρινή μετοίκηση και ταλαιπωρούνται οικονομικά μπαμπάδες γιατί ταξιδεύουν σε άλλο 
νομό. Εξοδα μετακίνησης και διαμονής. Επισης πρέπει να διαμοιράζονται αυτά τα έξοδα από την στιγμή που δεν 
υπάρχει συναίνεση του πατέρα για αυτή την μετοίκηση. 
30 Μαρτίου 2021, 15:43 | ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ : Συνεπιμέλειας – Ίσου Χρόνου 50/50 και 
Εναλλασσόμενης Κατοικίας με κατοικία του παιδιού την κατοικία και των δύο γονέων του, για όλα τα παιδιά εντός 
και εκτός γάμου ,σε διάσταση , διαζύγιο κλπ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ : Α. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, Β. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 
Γ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, Δ. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Ε. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ!ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ» Κι αν οι μεγάλοι έχουν προβλήματα τα παιδιά δεν 
φταίνε σε τίποτα. Από την αγάπη κανένας δεν έχασε από την έχθρα κανένας δεν κέρδισε! Μια αγκαλιά σε πάει 
μακρύτερα μα δυο αγκαλιές είναι καλύτερα! Δυο αγκαλιές είναι καλύτερα – Νικόλας Αδέσποτος. Μουσική – Στίχοι 
– Ερμηνεία – Ενορχήστρωση – Εκτέλεση: Νίκολας Αδέσποτος. ΔΥΟ ΑΓΚΑΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!!! 
30 Μαρτίου 2021, 15:08 | Χρήστος Βασιλάκης Το νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί το ταχύτερο δυνατό, ώστε να 
γίνει εγκαίρως η επιμόρφωση των δικαστών και να αρχίσει να ισχύει από 30-6-2021. 
30 Μαρτίου 2021, 15:38 | Κοτσελιδης Φώτιος Μετά την έναρξη ισχύος του νέου νομοσχέδιου πρέπει να γίνουν 
επιτέλους άμεσα σεβαστές οι αποφάσεις των δικαστηρίων και οι αποξενωτές να τιμωρούνται παραδειγματικά. 
Κράτος δικαίου στο οποίο δεν γίνονται υποχρεωτικά και άμεσα εφαρμοστέες οι δικαστικές αποφάσεις δεν μπορεί 
να λογίζεται ως κράτος δικαίου. 
30 Μαρτίου 2021, 15:26 | Χρήστος κρίμα, όσοι έχασαν τα παιδιά τους δλδ πρέπει να συμβιβαστούν με 4 μέρες το 
μήνα; ακόμα και όσοι δεν έχουν οριστική δικαστική απόφαση, απλά πρέπει να συνηθίσουν να βλέπουν τα παιδιά 
τους όσο ένας θείος ή νονός τους; Ας ελπίσουμε ως γονείς σήμερα πως τα εγγόνια μας από αύριο, δεν θα 
αποξενωθούν όσο ο γονέας τους. 
30 Μαρτίου 2021, 15:36 | Αλεξανδρα ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ,ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΣΟ ΑΜΕΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΏΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Π Χ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΤΛ. 
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ΛΑΘΟΣ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΉΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ.ΑΝ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΑΣΥΝΗΣ ΕΝ ΜΈΣΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ,ΆΡΡΩΣΤΟΙ,ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΤΛ. ΑΝ ΣΕΒΕΤΑΙ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 14:06 | Αλεξανδρα Απόσυρση ΤΩΡΑ ειδάλλως με πολλές διορθώσεις και σίγουρα όχι με τόση 
άμεση εφαρμογή όταν δεν έχουν γίνει ριζικές αλλαγές με την δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων, κονωνικη 
πρόνοια στους οικονομικά αδύναμους κτλ. Το νομοσχέδιο αυτό δεν λύνει κανένα βασικό πρόβλημα, απεναντίας 
τα γιγαντώνει και θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Η τήρηση των νόμων είναι το ΜΕΓΙΣΤΟ πρόβλημα της κοινωνίας 
μας. Φροντίστε για την άμεση μέριμνα του θέματος αυτού, αποκατάστασης της δικαιοσύνης και διαφάνειας σε 
κάθε περίπτωση. Οι νόμοι δεν σας φταίνε οταν δεν υπάρχει η πρόνοια, η διαφάνεια, οι συνέπειες για κάθε αδικία. 
Αντικειμενικά μιλώντας: – όποτε και αν εμποδίζεται αδικαιολόγητα η επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα να 
λαμβάνονται ΑΜΕΣΑ μέτρα αποκατάστασης του προβλήματος. Είναι αδιανόητο οι άπειρες περιπτώσεις απο 
μητέρες που τηρούν κατά γράμμα και επιδιώκουν την επικοινωνία με τον πατέρα να εκμηδενίζονται απο 
μεμονωμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις – όποτε και να προκύπτουν θέματα ενδοοικογενειακής βίας (λεκτικής και 
σωματικής) να αντιμετωπίζονται χθές – όποτε και αν δεν καταβάλλεται η διατροφή του παιδιού να λαμβάνονται 
ΑΜΕΣΑ μέτρα αποκατάστασης του προβλήματος. Είναι δυνατόν η μήνυση να είναι η μόνη λύση και αυτή χωρίς 
αποτέλεσμα? Πως θα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του παιδιού εν το μεταξύ? Ποινές στο γονέα για τη μη καταβολή 
διατροφής. Καταβολή του ποσού αυτού εκ του κράτους, και στη συνέχεια να παρακρατείται απο τη φορολογική 
δήλωση του υπόχρεου. Είναι μια καλή ευκαιρία να κινηθεί το κράτος ενάντια στη φοροδιαφυγή μιας που θα 
παλεύουν οι ελεγκτικές αρχές ενάντια στα δήθεν μηδενικά εισοδήματα των μπαμπάδων (έχοντας τη δυνατότητα 
για ελέγχους εισοδήματος) σε αντίθεση με τις μαμάδες. – Κατάλληλοι χώροι δικαστηρίων και καταρτισμένοι 
δικαστές – Δωρεάν διαμεσολάβηση. 
30 Μαρτίου 2021, 13:11 | ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πάλι δημιουργούνται ανισότητες. Αντικαταστήσαμε το ορισμό ο 
έχων την επιμέλεια με τον γονιό που συνήθως διαμένει το παιδί. Συνεχίζουμε το απαράδεκτο άνισο και άδικο 
γονείς 2 κατηγοριών ο α ή κύριος αυτός που δηλαδή διαμένει το παιδί και ο άλλος ο β. Επί διαφωνίας, θα 
οδηγούμαστε στα δικαστήρια, σε αυτήν την επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία που ως ώρα ο ένας γονιός, 
συνήθως ο πατέρας στερείτε το παιδί του, στο 95% των περιπτώσεων. Το θετικό κομμάτι είναι για τον ελάχιστο 
χρόνο επικοινωνίας του παιδιού με τον γονιό που δεν έχει την επιμέλεια όμως είναι λάθος το 1/3. Τι θα πει ένα 
1/3 αυτό απέχει πολύ από το Δίκαιο. 
30 Μαρτίου 2021, 12:19 | Ψαρρός Γεωργιος Επιτέλους δικαιοσύνη πάτε στα δικαστήρια κ γεμίζετε με ψέματα 
εξώδικα με σκοπό μόνο το κέρδος για την ανώτερη διατροφή. Ζητατε αποκλειστικές επιμέλειες ντροπή που 
λέγεστε κ μάνες. Χρησιμπλοποιειτε τα παιδιά ως μέσο πίεσης ασκώντας ψυχολογική βία για τα δικά σας 
ψυχολογικά προβλήματα. Επιτελους θα έχουν λόγο για το μέλλον των παιδιών κ οι πατεράδες. Νομος σημαίνει 
δικαιοσύνη δεν έχετε μόνο δικαιώματα αλλά κ υποχρεώσεις απέναντι στο πατέρα. 
30 Μαρτίου 2021, 11:20 | ARHS Θα μιλήσω με την γλώσσα των αριθμών, επειδή το ανωτέρω «πράμμα» σε καμμία 
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΑΡΩΝ αυτό και ο πιό 
άσχετος μπορεί να το κατανοήσει επειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ΝΔ βγήκε με προεκλογική υπόσχεση 
συνεπιμέλειας, τι σημαίνει αυτο… σημαίνει ότι την ψηφίσανε αυτοί που υποστηρίζουν σθεναρά την συνεπιμέλεια, 
επειδή ο Υπουργός ζητάει συναίνεση απο τους πάντες αλλά η κυβέρνηση δεν είναι οικουμενική, έχει αυτοδυναμία, 
η εξουσία της πηγάζει απευθέιας απο τον Λαό, επειδή η συναίνεση αυτή που ζητάει ο Υπουργός, αλλά μόνο σε 
αυτό το θέμα, στα υπόλοιπα νομοθετούν μονομερώς φαντάζει «πονηρή». Επειδή η μιλίνα μας δεν τον ψήφισε 
ουτε το ΜΩΒ. Επειδή το 91% του Ελληνικού λαού ειναι αδιαμφισβήτητο επίσης. Επειδή οι Ευρωπαικές Οδηγίες , 
οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ και οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του πολίτη για μη συμμόρφωση με τις επιταγές της 
ΔΣΔΠ απο αυτό το Νομοσχέδιο, είναι αδιαμφισβήτητες, επειδή ο Υπουργός επιμένει στην συναίνεση και για αυτό 
θέλει να αμβλύνει τις αντιδράσεις του 0,02% της εκλογικής βάσης και δεν υπακούει στην εντολή του 40% που 
ψήφισε ΝΔ και του 91% του Ελληνικου λαού βάσει δημοσκοπήσεων. Η ΛΥΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΔΕΝ ΘΑ 
ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ. 
30 Μαρτίου 2021, 10:13 | Νικος Λαμπρου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει ουσιαστικά 
τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές γονικες́ 
ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμέλειας και λοιπής γονικής μέριμνας. 2. 
Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι είναι δικαιώμα και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού́ να ανατρέφεται 
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εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – επιμέλειας 
(συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, διαζευγμένοι, 
σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας μονό σε 
περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ νομικό 
τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφης́, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε καθημερινότητα 
και διακοπες́, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους έχει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα 
πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν 
πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του αυτονόητου. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ.  
30 Μαρτίου 2021, 10:07 | Ελένη Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διαφέρει ουσιωδώς από το 
νομοσχέδιο που είχε προταθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στις αρχές του 
προηγούμενου έτους και αποτελούνταν από νομικούς εγνωσμένου κύρους. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο που είδε το 
φως της δημοσιότητας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα αιτήματα και τις επιδιώξεις ενός πολύ ισχυρού λόμπι 
οργανώσεων, που θέτουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα του πατέρα και προωθούν ως κεντρικό αίτημα τη 
συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή του τέκνου με καθένα από τους δύο γονείς, με 
συνέπεια φυσικά τη συνακόλουθη μείωση των καταβαλλόμενων διατροφών. Η συνεπιμέλεια όπως έχει 
αποδειχθεί, τόσο με βάση τα πορίσματα των επιστημόνων ψυχικής υγείας όσο και με βάση πραγματικές 
υποθέσεις που αντιμετώπισε η νομολογία των δικαστηρίων, μπορεί να έχει θετικά οφέλη για τα παιδιά μόνο 
εφόσον οι σχέσεις των γονέων είναι ομαλές και είναι σε θέση να συναποφασίζουν σε συναινετική βάση για το 
παιδί τους. Η συνεπιμέλεια πρέπει να είναι συναινετική, όχι υποχρεωτική! 
30 Μαρτίου 2021, 10:02 | Σταμάτιος Ανδρέου Προκειμένου το νέο Οικογενειακό Δίκαιο να προστατεύει 
ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών, επιβάλλεται να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές: 1. Αδιάσπαστες, κοινές 
γονικές ευθύνες και δικαιώματα (γονική μέριμνα), χωρίς διαχωρισμό μεταξύ επιμελ́ειας και λοιπής γονικής 
μέριμνας. 2. Να προσδιοριστεί́ στον Νόμο ότι ειν́αι δικαίωμα και προς το βελ́τιστο συμφέρον του παιδιού́ να 
ανατρέφεται εξίσου και από́ τους δυο γονείς. 3. Κατά́ νομικό́ τεκμήριο, κοινή́ άσκηση γονικής μέριμνας – 
επιμέλειας (συνεπιμέλεια) και από́ τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από́ την μεταξύ́ τους νομική́ σχέση (έγγαμοι, 
διαζευγμένοι, σε διάσταση, χωρίς γάμο, κλπ) και εφόσον έχουν κριθεί κατάλληλοι. 4. Αφαίρεση της επιμέλειας 
μονό σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ακαταλληλότητας γονέα (π.χ.κακοποίηση, παραμέληση τέκνου κλπ). 5. Κατά́ 
νομικό τεκμήριο, επαρκής (35% – 50%) χρόνος ανατροφής, δηλαδή ίσος αριθμός διανυκτερεύσεων σε 
καθημερινότητα και διακοπές, με εναλλασσόμενη κατοικία, για τους γονείς που δεν τους εχ́ει αφαιρεθεί́ η γονική ́
μερίμνα/επιμέλεια (δηλαδή που δεν είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλοι ως γονείς), πλην των περιπτώσεων που 
υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ́ τους. 6. Προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου κατοικίας του παιδιού́ 
ως ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων πριν την διάσπαση της συμβίωσης, κατά́ τρόπο, ώστε το 
παιδί́ να μην αλλάζει γεωγραφικό τόπο ανατροφής (π.χ. να μην αλλάζει σχολείο). Η κατοικία μπορεί́ να αλλάξει 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των γονέων ή με οριστική́ δικαστική́ απόφαση. 7. Να προσδιοριστεί στον Νόμο ότι 
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είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει επαρκή (35% – 50%) χρόνο επικοινωνίας – με φυσική παρουσία – και με τους 
δύο γονείς και υποχρέωση και των δύο γονέων να εξυπηρετούν το δικαίωμα αυτό, μεταξύ άλλων και πρακτικά́ 
στις φυσικές μετακινήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις μονομερούς απομάκρυνσης του ενός γονέα μακριά από τον 
τόπο κατοικίας του παιδιού. 8. Θέσπιση πλάνου ανατροφής (parenting plan) στο οποίο οι ασκούντες τη γονική 
μέριμνα/ επιμέλεια γονείς θα συμφωνούν στα θέματα ανατροφής του παιδιού, όπως ποια θρησκευτική παιδεία 
θα έχει, σε ποιο σχολείο θα φοιτήσει, ποιος παιδίατρος θα το παρακολουθεί, κλπ. Τα πεδία που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν από κοινού οι γονείς θα τα συμπληρώνει ο δικαστής. 9. Θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης σε 
περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών και ισχυρισμών σε διαφορές που αφορούν στις σχέσεις γονέα παιδιού́ – 
παράλληλα τούτο να συνιστά κακή άσκηση της γονικής μέριμνας/επιμελ́ειας και να επισύρει την αφαίρεσή της. 
10. Αυστηρές ποινές για όσους παραβιάζουν τους όρους συνεπιμελ́ειας, ιδίως με σκοπό την αποξένωση, έως και 
αφαίρεση της γονικής μεριμνας/επιμέλειας. Ποινικοποίηση της γονικής αποξένωσης. Η Πολιτεία καλείται να 
προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, όχι απλώς 
υπακούοντας στις διεθνείς της δεσμεύσεις, και τα πορίσματα των επιστημόνων, αλλά με ειλικρινή βούληση 
αλλαγής του μοντέλου της επιμέλειας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για υπέρβαση, αλλά για την υιοθέτηση του 
αυτονόητου. 
30 Μαρτίου 2021, 08:38 | Ηλιαννα Ρηγα Είναι ντροπή της δημοκρατίας μας το παιδομάζωμα που συμβαίνει στην 
Ελλάδα. Όταν εκανα παιδί το εκανα με το πατερά του και οτι με χωρίζει μαζί του.. δεν εχει να κανει με την αγάπη 
που ενώνει πατέρα και γιο. Δεν δηλητηριάζω το παιδί μου με ψέματα για να πετύχω μια καλύτερη διατροφή . ΔΕΝ 
αποξενώνω το παιδί μου για να εκδικηθώ τον πατερα του. Είναι τραγικό και μικρόψυχο αυτό που συμβαίνει στην 
Ελλάδα και πρέπει να αλλάξει τώρα …. Επιβάλλεται η αλλαγή του νομου και να εχει άμεση ισχύει, να προλάβουν 
να σωθούν ώσα περισσότερα παιδιά γίνεται … από μητέρες ακατάλληλες. Οι μπαμπάδες μας λέτε οτι είναι ικανοί 
να έχουν το παιδί 10 μέρες το μίνα .. αλλά δεν είναι ικανοί να το έχουν 15 μέρες ?? ποιον κοροϊδεύετέ??? όλα για 
τους δικηγόρους τα κάνετε… να συντηρήσετέ το σάπιο σύστημα σας… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
30 Μαρτίου 2021, 00:33 | Αχιλλέας Μπανος Εφαρμογή του νόμου το συντομότερο δυνατόν. Όχι άλλα 
δυστυχισμένα παιδάκια. Τα παιδιά χρειάζονται και τους δυο γονείς τους στην ανατροφή τους. 
29 Μαρτίου 2021, 18:57 | Νικόλας Δ. Οχι άλλος χαμένος χρόνος. Τα παιδιά τα έχουν αποξενώσει οι σύγχρονες 
«μαμάδες». Τα παιδιά έχουν μπαμπάδες που τα λατρεύουν. Φτάνει πια η εργαλειοποίησή τους από αποξενωτές 
γονείς. Τέλος με την Αποκλειστική επιμέλεια στις μαμάδες. η Ελλάδα κοιτάει μπροστά. 
29 Μαρτίου 2021, 17:01 | ΝΤΙΝΟΣ Κ. καθε φορα που αποχωροζομαι τα παιδια συμβαινει αυτο: δακρυα στα ματια 
κ γιατι μπαμπα να ειμαστε μονο τοσο λιγο μαζι? Αμεση εφαρμογη του νομου!! Οσοι ειναι γονεις καταλαβαινουν. 
29 Μαρτίου 2021, 17:02 | χρυσα Τα παιδια υποφερουν καθε μερα απο την απουσια του ενος γονιου! να 
σταματησει πια αυτη η μαστιγα! Αμεση εφαρμογη του νομου! Τα παιδια εχουν δικαιωμα κ στους δυο γονεις. 
29 Μαρτίου 2021, 17:51 | Δημητρης Ζ. Αμεση εφαρμογη του νομου!! εχουμε να δουμε μηνες τα εγγονια μας!! 
29 Μαρτίου 2021, 16:28 | Μαρια Ψαρα Συμφωνώ απολυτά με αυτό. Αλλαγή του νόμου σήμερα . Τα παιδιά έχουν 
ανάγκη και τους δυο γονείς. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Οι γονείς ανήκουν στα παιδιά και οχι το αντίθετο. 
Άμεσα η αλλαγή του νόμου και η εφαρμογή του από ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΤΩΡΑ… και απορώ .. τι σοη γονέας πρέπει να 
είναι κάποιος για να αντιτίθεται σε αυτό… ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΡΑ. 
29 Μαρτίου 2021, 11:03 | Βαρσος Μαριος Αμεση εφαρμογη του νεου νομου για το οικογενειακο δικαιο αφ οτου 
γινουν οι απαραιτητες διορθωσεις… Επιμορφωση των δικαστων ΑΜΕΣΑ για να μην δικαζουν φασον.. Καθε 
περιπτωση ειναι ξεχωριστη κ ετσι οι δικαστες θα πρεπει να ασχολουνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με το οικογενειακο δικαιο 
στα αστικα δικαστηρια μαζι με το ποινικο κομματι σε γαμιαιες υποθεσεις. οι δομες των δημων εχουν ψυχολογους, 
ψυχιατρους, παιδοψυχολογους κ ειδικους που μπορουν να στελεχωσουν τους δικαστες κ να ειναι δεσμευτικη η 
γνωμη τους. το μεγα κοινωνικο φαινομενο που παρακολουθουμε εδω κ 38 χρονια,με μαμαδες που 
εργαλειοποιουν τα παιδια τους κ καταστρεφουν οικονομικα,συναισθηματικα,κοινωνικα κ ψυχολογικα τους 
πατεραδες με αποτελεσμα καποιοι να ¨εξαφανιζονται¨ηθελημενα μη μπορωντας να αντεξουν να θρηνουν τα 
ζωντανα παιδια τους εξ αιτιας της αποξενωσης κ του τυφλου εγωισμου των μαμαδων πρεπει να αλλαξει. ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΤΕΣ…ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ…ΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ,ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Κ ΑΣ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΟΙ. 
29 Μαρτίου 2021, 11:20 | Άρτεμις Κ. Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο απαιτεί τη συμφωνία των γονέων σε 
κεφαλαιώδη ζητήματα της γονικής μέριμνας όπως εκπαίδευση του παιδιού και υγεία καθόλου δε επιλύει τις 
αντιδικίες των γονέων αντίθετα τις γιγαντώνει καθώς είναι βέβαιο ότι τα ζητήματα αυτά θα αποτελούν πεδίο 
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μάχης. Είναι σαφές ότι ο οικονομικά ασθενής θα υποχωρεί σε εκβιασμούς καθώς θα αδυνατεί να συνεχίσει τις 
ατέρμονες δίκες. 
29 Μαρτίου 2021, 11:58 | Antonis Αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο χωρίς διαβούλευση με φορείς και 
οργανώσεις. Ο απόλυτος αυταρχισμός και ετσιθελισμός. Δημοκρατία ούτε καν για το φαίνεσθαι. Ντροπή κύριε 
Τσιάρα! 
29 Μαρτίου 2021, 11:39 | ARIS Κύριε Υπουργέ βλέπω σε ποσοστό αληθινών δημοσιεύσεων η πλειονότητα 
ανδρών, γυναικών παππούδων γιαγιάδων να ζητάνε αλλαγή του νομοσχέδίου και τροποποίηση την νομοθέτησης 
της Νομολογίας που επιδιώκετε, οι δε αληθινές δημοσιεύσεις ζητάνε ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. πανευκολο να εξακριβωθεί 
χωρίς να εισαι ειδικός. Για υπεράσπιση του νομοσχεδίου του οποίου ουδεμία σχέση έχει με ισότητα γονέων, 
ισότητα βαρών , κοινή ανατροφή βλέπουμε ονόματα συνήθως με την ίδια σύνταξη λόγου να μιλάνε για αντρες 
βιαστες (οι κυριες μετα το διαζύγιο το πήραν χαμπάρι) για αντρες κακοποιητές ανηλίκων (το χαμόγελο του παιδιου 
σε έκθεση του για το 2020 τα αντίθετα ακριβώς λέει, διπλάσιο ποσοστό καταγγελιών για κακοποιήσεις παιδιών 
απο την μητέρα σε σχέση με των πατεράδων) για κακοποιήσεις γυναικών, υποννοώντας ότι όλος ο αντρικός 
πληθυσμός στην Ελλάδα ειναι κακοποιητές. (παλι μετα το διαζύγιο τον πηραν χαμπάρι ασχετως αν ειχαν σχέση 
δεκαετίες, η διατροφάρα πρέπει να χτιστεί σε γερά θεμέλια). Επειδή είναι στημένο καλά το όλο οικοδοήμημα της 
μη ψήφισης συνεπιμέλειας, επειδή τα φθηνά κόλπα απευθύνονται σε χαμηλής νοημοσύνης άτομα, γεγονός που 
προσβάλει τους ψηφοφόρους της Κυβέρνησης. Σας ενημερώνω ότι έχει γίνει σκοπός της ζωής μας η απόδοση 
δικαίου και η τιμωρία των ενόχων για αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων. 
29 Μαρτίου 2021, 11:57 | Τσάκαλος Χρήστος Οι γονείς ανήκουν στα παιδιά.. και όχι τα παιδιά στους γονείς! Δεν 
μπορώ να φανταστώ να αγαπάω οτιδήποτε περισσότερο από τα παιδιά μου! Τίθεται σε ισχύ, ένας νέος νόμος, 
προς την σωστή κατεύθυνση και προς το συμφέρον των τέκνων. Των τέκνων, που αν μη τι άλλο, δεν είναι αυτά 
που φταίνε όταν δύο ενήλικες δεν μπορούν να συνεννοηθούν! Άμεση εφαρμογή προς όφελος των τέκνων, είναι 
αυτό που εγώ διακρίνω με την εφαρμογή του στην πράξη. Άμεση εφαρμογή τώρα! 
29 Μαρτίου 2021, 09:14 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: α. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να 
υπηρετήσει (αποκλειστικά) τα κάθε είδους συμφέροντα των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να 
μεγαλώνουν στην κοινωνία, στο πλαίσιο και των δύο γονέων τους (στενή οικογένεια) και των οικογενειών και των 
δύο γονέων τους, πατρικής και μητρικής, του πνευματικού τους γονέα, (ευρεία οικογένεια), συγγενών, φίλων και 
γειτόνων. β. Συνεπώς στο νομοσχέδιο οφείλεται να υπάρχουν διατάξεις οι οποίες να ρυθμίζουν μεταξύ άλλων, την 
επικοινωνία και την ανάπτυξη των σχέσεων των παιδιών χωρισμένων γονέων, όχι μόνο με τους γονείς τους αλλά 
και με την ευρύτερη οικογένειά τους (μητρική & πατρική). γ. Ο γονέας που έχει την γονική επιμέλεια και συνήθως 
λαμβάνει διατροφή οφείλει να διασφαλίζει την επικοινωνία και την ανάπτυξη των σχέσεων του ανήλικου τέκνου 
με όλη την οικογένεια του άλλου γονέα αλλά και με την δική του – δηλ. οφείλει να μην απομονώνει το παιδί από 
την ευρεία οικογένειά του. δ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας ενώ λαμβάνει την διατροφή, έχει 
αποξενώσει το ανήλικο παιδί από τον άλλο γονέα (με διάφορες μεθοδεύσεις) και το έχει απομονώσει επίσης από 
όλη την οικογένεια του άλλου γονέα και πιθανόν και από τα πρόσωπα του δικού του περιβάλλοντος που 
διαφωνούν με αυτήν του τη στάση και συμπεριφορά. ε. Συνεπώς στο νομοσχέδιο προτείνεται να προστεθούν 
ανάλογες διατάξεις με τις υποχρεώσεις του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, να μεριμνά για τα ανωτέρω, με 
την απειλή της σταδιακής μείωσης έως του μηδενισμού της διατροφής και της άρσης της γονικής μέριμνας. στ. 
Επιπλέον ο γονιός που θα έχει την γονική μέριμνα και λαμβάνει διατροφή, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον 
άλλο γονέα τουλάχιστον τρείς φορές το έτος σχετικά με τα βασικά ζητήματα της ανατροφής του τέκνου, (θέματα 
υγείας, σχολείου, εξωσχολικές δραστηριότητες, άλλα σημαντικά στοιχεία), ανεξάρτητα της επικοινωνίας του 
τέκνου με τον άλλο γονέα. ζ. Επίσης στο νομοσχέδιο προτείνεται να προβλεφθούν τα ακόλουθα στην περίπτωση 
χωρισμού των γονέων και ύπαρξη ανήλικου/ων τέκνου/ων – πριν την ανάθεση της γονικής επιμέλειας έστω και 
προσωρινής, (για την προστασία όλων των δικαιωμάτων των παιδιών): ζ1. υποχρέωση διενέργειας ψυχομετρικού 
ελέγχου/ τέστ από δημόσιο φορέα και για τους δύο γονείς. ζ2. υποχρέωση γραπτών προτάσεων προς τον φορέα 
διαμεσολάβησης και από τους δυο γονείς, σχετικά με όλα τα ζητήματα ανατροφής και γονικής μέριμνας για τα 
τέκνα τους – ιδιαίτερα σε όσα δύναται να διαφωνούν: για παράδειγμα εκκλησιασμού τέκνου, κ.α. ζ3. υποχρέωση 
διενέργειας ελέγχου DNA, και για τους δύο γονείς, μητρότητας (υπάρχει αιτιολόγηση!) και πατρότητας από 
δημόσιο φορέα. η. Πρόσθετα στο νομοσχέδιο προτείνεται να υπάρξει ρύθμιση σχετική με την περίπτωση όπου, ο 
ένας γονέας επιδιώκει ή/και επιτυγχάνει την γεωγραφικά απομάκρυνση του ανήλικου τέκνου από τον άλλο γονέα, 
να μην μπορεί να το πράξει χωρίς πρότερη ειδική δικαστική απόφαση. Εάν δε το πράξει χωρίς ανάλογη δικαστική 
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απόφαση, να της αφαιρείται η γονική επιμέλεια και να διακόπτεται η χορήγηση της διατροφής. θ. Επιπλέον καθώς 
ο γονέας που έχει την γονική επιμέλεια και λαμβάνει διατροφή, μπορεί να απειλεί τον άλλο γονέα, π.χ. με διακοπή 
της επικοινωνίας του με το παιδί του, ώστε να μην του δίνει το ανήλικο τέκνο, για να έχει χρόνο με τους παππούδες 
του, τους θείους και τα ξαδέλφια του (απομόνωση όλα από τα μέλη της μίας οικογένειας του παιδιού), προτείνεται 
στο νομοσχέδιο να τεθεί ανάλογη διάταξη, περιορισμού ή/και εξάλειψης αυτού του φαινομένου. ι. Επίσης 
προτείνεται στο νομοσχέδιο να υπάρξει ρύθμιση ως ακολούθως: Τα ανήλικα παιδιά, χωρισμένων γονέων και με 
προβλήματα σχετικά με την ανατροφή και την επικοινωνία των τέκνων τους, να συναντιόνται υποχρεωτικά 
τουλάχιστον δύο φορές το έτος, σε κοινωνική δημοτική υπηρεσία, ή σε άλλη δημόσια δομή, ή παρουσία ενός 
διαμεσολαβητή, με τον γονέα που δεν έχει την γονική επιμέλεια ή/και με μέλη της οικογενείας του. ια. Επιπλέον 
να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο διάταξη ως εξής: οι σχολικές μονάδες και οι υπηρετούντες σ΄ αυτές, υποχρεούνται 
να ασκούν ισότιμη μεταχείριση στους διαζευγμένους γονείς με ανήλικα τέκνα, ανεξάρτητα του ποιος έχει την 
γονική επιμέλεια. 
28 Μαρτίου 2021, 14:03 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΑ Αλλαγή του νόμου σήμερα . Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δυο 
γονείς. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός . Οι γονείς ανήκουν στα παιδιά και οχι το αντίθετο. Άμεσα η αλλαγή του 
νόμου και η εφαρμογή του από ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΤΩΡΑ. 
28 Μαρτίου 2021, 14:03 | ΕΛΕΝΗ ΣΙΓΑΚΙ Είναι ντροπή της δημοκρατίας μας το παιδομάζωμα που συμβαίνει στην 
Ελλάδα. Όταν εκανα παιδί το εκανα με το πατερά του και οτι με χωρίζει μαζί του.. δεν εχει να κανει με την αγάπη 
που ενώνει πατέρα και γιο. Δεν δηλητηριάζω το παιδί μου με ψέματα για να πετύχω μια καλύτερη διατροφή . ΔΕΝ 
αποξενώνω το παιδί μου για να εκδικηθώ τον πατερα του. Είναι τραγικό και μικρόψυχο αυτό που συμβαίνει στην 
Ελλάδα και πρέπει να αλλάξει τώρα …. Επιβάλλεται η αλλαγή του νομου και να εχει άμεση ισχύει, να προλάβουν 
να σωθούν ώσα περισσότερα παιδιά γίνεται … από μητέρες ακατάλληλες.. 
28 Μαρτίου 2021, 14:34 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ Άμεση εφαρμογή του νόμου ΔΕΝ ΑΝΤΈΧΟΥΝ να βασανίζονται άλλα παιδιά! 
28 Μαρτίου 2021, 14:55 | Τασια Τασσου Δώστε μας τα εγγόνια μας πισο, απο σήμερα κιόλας μην μας βασανίζεται 
άλλο. Τα παιδιά των παιδιών μας αποξενώνονται απο τις ρίζες τους. Εφαρμογή του νομου … ΣΗΜΕΡΑ .. τέλος στα 
δάκρυα… 
28 Μαρτίου 2021, 14:13 | Παναγιώτης Καριτσος Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές που πρέπει να κάνει 
τον νομο ακόμα καλύτερο και δικαιότερο για τα ιδια μας τα παιδιά , ο οποίος πρέπει να εφαρμοστεί από ΕΧΤΕΣ .. 
έχετε αργήσει χαρακτηριστικά και τα παιδιά μας αποξενώνονται, μη χάνεται ούτε λεπτό … από αύριο κιόλας 
πρέπει να έχει ισχύει. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
28 Μαρτίου 2021, 14:18 | Σταθης Κεχαγιας Είναι κρίμα να χάνεται τόσος χρόνος και παιδιά να αποξενώνονται 
από τους ίδιούς τους τους γονείς. ΑΜΕΣΗ εφαρμογή του νέου νόμου και 50-50 των παιδιών και στους δύο γονείς. 
Έχετε χάσει παρα πολυ χρόνο …. και εμείς χάνουμε τα παιδιά μας… Απο ΑΥΡΙΟ πρέπει …. να εφαρμοστεί. 
28 Μαρτίου 2021, 11:39 | Nikolaos Άμεση εφαρμογή του νομοσχεδίου. Η αποξένωση γονέων που δεν εχουν την 
επιμέλεια, η εργαλειοποίηση των παιδιών και η ατιμωρησία τους απο τα δικαστήρια θα πρέπει να σταματήσει 
άμεσα. Να προστατευτεί επιτέλους το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν και με τους δυο γονείς, εφόσον ειναι 
κατάλληλοι, να τιμωρούνται αυστηρά οι αποξενωτες. 
28 Μαρτίου 2021, 11:48 | παντελης ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΟΥ ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΠΟΛΛΕΣ 
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΈΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΧΤΕΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΊ! ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΛΙΣ ΒΓΕΙ ΣΕ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ 
ΑΜΕΣΑ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
27 Μαρτίου 2021, 21:49 | ΠΑΝΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ Η ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΙ ΑΡΓΗΣΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΧΕ 
ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΙΑ, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΕΙΣ!!ΣΥΜΦΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2079/15 ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΑΥΤΟ ΜΕ ΕΥΕΡΓΗΤΗΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!!ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΝΑ ΤΟ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ ΧΩΡΑ. 
27 Μαρτίου 2021, 16:32 | vasilis Το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια έπρεπε να έχει ψηφιστεί και να ισχύει από 
χτες. όσο καθυστερείτε 45 ρίχνονται στο καιάδα της αποκλειστικής επιμέλειας 45 παιδιά κάθε μέρα! Μην ξεχνάτε 
το καλοκαίρι είναι κλειστά τα δικαστήρια και η πραγματική ισχύ του νόμου θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 
2021! επισπεύστε κύριε υπουργέ για το καλό των παιδιών. 
27 Μαρτίου 2021, 11:57 | Τασος Το καινούργιο νομοσχεδίο επρεπε να εχει γίνει χρονια και να ισχύει.. Πρέπει να 
υπάρχουν πολυ αυστηρές ποινές στους γονείς που αποξενωνουν το παιδι απο τον άλλον γονέα. 50-50 
συνηπημελεια για το καλο των παιδιών μας!! 
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27 Μαρτίου 2021, 03:52 | Μαρία Κοντογιάννη AMEΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ Ν/ΣΧΩΡΙΣ ΔΙΑΟΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
δεν μπορεί να ψηφίσετε κάτι τόσο τραγικό για την ελληνική πολύπαθη οικογένεια και την καταδίκη της σε αέναες 
δικαστικές διαμάχες. Θα το βρείτε μπροστά σας στις αυτοδικίες, τον ασφυκτικό δικαστικό φόρτο, τα συνθλιμμένα 
παιδιά. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ.ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΒΙΑΣΥΝΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ?ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ, ΟΙ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ, ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. 
26 Μαρτίου 2021, 18:32 | Δαφνη παρακαλω για την απόσυρση του νομοσχεδίου μονο προβλήματα θα φέρει. Δεν 
ειναι προς το συμφέρον του παιδιού!!! 
26 Μαρτίου 2021, 17:05 | Μητέρα Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει κανένα βασικό πρόβλημα, 
απεναντίας τα γιγαντώνει και θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Η τήρηση των νόμων είναι το ΜΕΓΙΣΤΟ πρόβλημα 
της κοινωνίας μας. Φροντίστε για την άμεση μέριμνα του θέματος αυτού, αποκατάστασης της δικαιοσύνης και 
διαφάνειας σε κάθε περίπτωση. Οι νόμοι δεν σας φταίνε οταν δεν υπάρχει η πρόνοια, η διαφάνεια, οι συνέπειες 
για κάθε αδικία. Αντικειμενικά μιλώντας: – όποτε και αν εμποδίζεται αδικαιολόγητα η επικοινωνία του παιδιού με 
τον γονέα να λαμβάνονται ΑΜΕΣΑ μέτρα αποκατάστασης του προβλήματος. Είναι αδιανόητο οι άπειρες 
περιπτώσεις απο μητέρες που τηρούν κατά γράμμα και επιδιώκουν την επικοινωνία με τον πατέρα να 
εκμηδενίζονται απο μεμονωμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις – όποτε και να προκύπτουν θέματα ενδοοικογενειακής 
βίας (λεκτικής και σωματικής) να αντιμετωπίζονται χθές – όποτε και αν δεν καταβάλλεται η διατροφή του παιδιού 
να λαμβάνονται ΑΜΕΣΑ μέτρα αποκατάστασης του προβλήματος. Είναι δυνατόν η μήνυση να είναι η μόνη λύση 
και αυτή χωρίς αποτέλεσμα? Πως θα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του παιδιού εν το μεταξύ? Ποινές στο γονέα για 
τη μη καταβολή διατροφής. Καταβολή του ποσού αυτού εκ του κράτους, και στη συνέχεια να παρακρατείται απο 
τη φορολογική δήλωση του υπόχρεου. Είναι μια καλή ευκαιρία να κινηθεί το κράτος ενάντια στη φοροδιαφυγή 
μιας που θα παλεύουν οι ελεγκτικές αρχές ενάντια στα δήθεν μηδενικά εισοδήματα των μπαμπάδων (έχοντας τη 
δυνατότητα για ελέγχους εισοδήματος) σε αντίθεση με τις μαμάδες. – Κατάλληλοι χώροι δικαστηρίων και 
καταρτισμένοι δικαστές – Δωρεάν διαμεσολάβηση. 
26 Μαρτίου 2021, 15:47 | Νίκος Τι θα γίνει με ολα τα προγενέστερα διαζύγια είτε συναινετικά είτε σε διάσταση;; 
διαβάζω σχόλια περί ενδοοικογενειακής βίας αλλα δεν αναφέρετε καθόλου και οι ψευδείς καταγγελίες θεωρείται 
ασήμαντο αυτο;;  
26 Μαρτίου 2021, 12:06 | Στρατος Τασσος Ο νόμος με τις αλλαγές που πρέπει να κάνει , για να γίνει ακόμα 
καλύτερος και ποιο δίκαιος πρέπει να εφαρμοστεί από ΕΧΤΕΣ .. έχετε αργήσει χαρακτηριστικά και τα παιδιά μας 
αποξενώνονται, μη χάνεται ούτε λεπτό … από αύριο κιόλας πρέπει να έχει ισχύει. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ. 
26 Μαρτίου 2021, 11:44 | Μαρίνος Αυτό το νομοσχέδιο, πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Ότι έχει ισχύσει 
μέχρι τώρα, εδώ και 37 χρόνια δηλαδή, έχει δώσει στις μητέρες το τέλειο όπλο χειραγώγησης παιδιών, και 
καταστάσεων εντός γάμου, όπως διάφορων εκβιασμών προς τους πατέρες. Κλασικό παράδειγμα να εκβιάζουν να 
λαμβάνουν υπέρογκα χρήματα για συναινετική λύση, για την παροχή αξιοπρεπούς (και αν) χρόνου επικοινωνίας 
προς τον μπαμπά. Καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι δικαστικά οι πατέρες είναι ΠΑΝΤΑ οι χαμένοι. Δεν θα σας πω ότι 
όλοι οι μπαμπάδες είναι τέλειοι, όπως και ούτε όλες οι μαμάδες. Και οι 2 φτάνε το ίδιο συνήθως. Τα πράγματα 
είναι απλά, μία μάνα, επενδύει 1000€, προχωράει σε προσωρινή διαταγή, και ξέρει ότι άμεσα, και ενδεχομένως 
έως την ενηλικίωση του παιδιού, θα ζει ελεύθερη και με εξασφαλισμένα εισοδήματα (διατροφής – επιδόματα -
κ.α.), όλα μαύρα και αφορολόγητα. Χωρίς τον μπαμπά που πάντα δήθεν ασκεί ενδοοικογενειακή βία (ενώ ο ίδιος 
έχει υποστεί άπειρους εκβιασμούς, με τον φόβο των δικαστηρίων). Φυσικά μετά οι μητέρες έχουν τον απόλυτο 
έλενχο πάνω στο παιδί, το οποίο δεν είναι ισορροπημένο & υγιές για αυτό, και οι μπαμπάδες τρέχουν και δεν 
φτάνουν. Ενώ υποχρεούνται να παρέχουν διατροφή για τα τέκνα, φορολογούνται πολλαπλάσια, χάνουν 
επιδόματα, καταστρέφονται συναισθηματικά και ναι κύριοι και κυρίες, με τέτοια πάθη πάνω στην πατρική 
ιδιότητα και μέριμνα, είναι πολύ εύκολο και οι ίδιοι οι μπαμπάδες να φρικάρουν και να εξαφανιστούν. Τα νέα τα 
παιδιά, Ναι αυτά τα παιδιά, τα αγόρια, που μεγαλώνετε τώρα εσείς οι χωρισμένες μαμάδες, ΔΕΝ θα θέλουν να 
τραβήξουν μελλοντικά τα ίδια (όπως οι μπαμπάδες τους), γιατί να θέλουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά? 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΡΑ. Σας παρακαλώ. Με εκτίμηση. 
26 Μαρτίου 2021, 00:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τις 30.6.2021, εξαιρουμένων των 
άρθρων 16, 17 και 22, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ 
ΑΡΧΙΣΕΙ Ο ΧΑΜΟΣ…. ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΒΙΑΣΥΝΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΦΛΕΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ??????????ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΓΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΘΑ ΚΥΝΗΓΑΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΣΚΑΝΕ ΣΤΟΥΣ 
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ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ 
ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ.ΚΑΘΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΟΙΝΟ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΟΥΜΕ 
ΟΛΟΥΣ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ, ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΤΑΙ 
Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. 
26 Μαρτίου 2021, 00:37 | Ιωάννης Στα. Ο νόμος θα πρέπει να αρχίσει η ισχύς τους απ’ την επόμενη μέρα, το 
συντομότερο, τροποποιημένος μεταβαλλόμενος ως ένας δίκαιος νόμος για γονείς και παιδιά που θα εκφράζει το 
δίκαιο αίσθημα και όχι το άδικο…… δεν μπορούμε να ανεχτούμε ως κοινωνία άλλα παιδιά ορφανά από πατέρα εν 
ζωή. Δεν μας το επιτρέπει η ηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως των παιδιών. Για τα ζευγάρια που 
αποφάσισαν να χωρίσουν…. ΛΕΜΕ ,λοιπόν ,ΝΑΙ στην από κοινού αδιάσπαστη γονική μέριμνα- Επιμέλεια των 
τέκνων, (Συνεπιμέλεια). ΝΑΙ στην από κοινού ανατροφή των τέκνων, Ισόχρονα διαμοιρασμένη. ΝΑΙ στην αρχή της 
Εναλλασόμενης διαμονής των τέκνων, ΝΑΙ στα ψηφίσματα και στις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα διαζευγμένα 
ζευγάρια ,ΝΑΙ στο Ευρωπαϊκό ψήφισμα 2079/2015……ΝΑΙ στην τακτική της «Συνεπιμέλειας» όπως ισχύει σε πολλά 
Ευρωπαϊκά κράτη, Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία κλπ…… ΝΑΙ στην Ισότητα των δύο φύλων…. ΝΑΙ στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και στο Δίκαιο των παιδιών….. όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν δικαίωμα να έχουν δύο γονείς , γιατί 
ο Θεός το θέλησε…. ας μην πάνε κάποιοι ενάντια στο θέλημα του Θεού….. γιατί το Άδικο δεν το θέλει ούτε ο ίδιος 
ο Θεός!!!! 
25 Μαρτίου 2021, 21:26 | ΓΟΝ.ΙΣ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ για τo ΠΑΙΔΙ Η ειδική επιμόρφωση των δικαστών για να 
εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, σχετικές με τον παρόντα νόμο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Ωστόσο αναμένουμε, μετα την ψήφιση του παρόντος νόμου, την ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων που όχι μόνο 
θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους δικαστές αλλά και θα πλαισιώνονται από τις απαραίτητες 
ειδικότητες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως επανειλημμένα 
έχει προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ.Η αναγκη για ειδικούς συμβουλους μπορει να καλυφθεί αμεσα απο τις δομες των δημων 
ή υπαρχουσες ηδη δομές μεχρι να καθωριστούν οι πραγματκές ανάγκες. Η επιμορφωση των δικαστών προηγείται 
γιαυτό ο νομος οποτε και να ψηφιστεί θα ισχυει απο 6/21. Οτιδήποτε αλλο είναι χασιμο χρόνου. 
25 Μαρτίου 2021, 18:46 | Παρασκευή Δ Είναι κρίμα να χάνεται τόσος χρόνος και παιδιά να αποξενώνονται από 
τους ίδιούς τους τους γονείς. ΑΜΕΣΗ εφαρμογή του νέου νόμου και 50-50 των παιδιών και στους δύο γονείς. 
24 Μαρτίου 2021, 22:54 | Κωνσταντίνος R Ο νομοθέτης οφείλει να παρέχει στην εκτελεστική εξουσία, όλα τα 
εργαλεία και τα εφόδια, ώστε να την βοηθήσει στην απόδοση δικαιοσύνης. Επίσης όμως οφείλει να εμπνεύσει και 
να επανεκπαιδεύσει την κοινωνία αφενός και την δικαιοσύνη αφετέρου, για την πρόθεση του εν λογού 
εγχειρήματος, που είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τεκνού η οποία επιτυγχάνεται με την από κοινού 
άσκηση της αδιάσπαστης γονικής μέριμνας. Για να διασφαλιστεί από παρερμηνείες η πρόθεση του σχεδίου νόμου 
προτείνω να αντικατασταθεί ο σκοπός ως εξής: Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του τέκνου που εξυπηρετείται πρωτίστως από την ισόχρονη και ουσιαστική συμμετοχή και των δυο γονέων στην 
ανατροφή και φροντίδα του, με εναλλασσόμενη διαμονή στις κατοικίες αμφοτέρων. 50-50 ΣΕ ΟΛΑ !!! 
24 Μαρτίου 2021, 14:23 | Αναστάσιος Το νομοσχέδιο είναι στο σωστό δρόμο. Χρειάζεται βελτιώσεις προκειμένου 
να επιτευχθεί χωρίς περιθώρια παρερμηνειών ο σκοπός του: ’εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της 
ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι 
αυτού’. Σκόπιμη προς αυτή τη κατεύθυνση θα ήτανε και η εξής τροποποίηση: ’Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού, και επί ίσους όρους παρουσίας και των δύο γονέων 
κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτό’. 
24 Μαρτίου 2021, 10:09 | Έλενα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Απόσυρση του νομοσχεδίου. ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ. ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΟ ΠΑΙΔΊ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΊΘΕΤΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΗ 
ΛΟΓΙΚΗ . ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΊΤΑΙ ΤΟΣΟ ΓΡΉΓΟΡΑ ΕΝ ΚΑΙΡΏ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΣΧΥΡΈΣ 
ΑΝΤΔΡΑΣΕΙΣ. 
23 Μαρτίου 2021, 15:55 | Χριστίνα Σακκά Ειλικρινά, θεωρείτε επαρκές το χρονικό διάστημα των 3ων μηνών για 
την επιμόρφωση των δικαστών σε ένα τόσο σημαντικό και σοβαρό θέμα, όπως είναι το συμφέρον του παιδιού 
μετά το διαζύγιο; Ειδικά σε αυτή τη χρονική συγκυρία της πανδημίας, που η ενδοοικογενειακή βία έχει φτάσει στα 
κόκκινα και τα δικαστήρια υπολειτουργούν; Φαντάζουν επιδερμικές οι «επενδύσεις» σας σε ό.τι πολυτιμότερο 
διαθέτει ο καθένας μας και η κοινωνία γενικότερα… 
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